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Strana 1: Z dobrého domova nebo jste ho zachránili? 
 
Ať už Váš nový manžel pochází z dobrého domova nebo jste ho zachránili z méně dobrého, bude potřebovat Vaši 
veškerou péči. Pohodlné a suché místo na spaní, výživné a dobré jídlo a také něco k pití. Radíme nepodávat alkohol 
příliš brzy. 
 
Začněte pomalu a láskyplně, často ho objímejte a líbejte. Ale nepřežeňte to. Zapamatujte si, že vy jste tady šéf a někdy 
musíte být i přísná. Je možné, že muž bude někdy agresivní, znuděný nebo prostě nevrlý, hlavně když nedostane 
přesně to, co chce.  
Ať je jeho osobnost jakákoliv, dopřejte mu pocit, že je milovaný a chtěný – alespoň na pár dní.  
 
Strana 2: Používejte cukr! Ale také bič! 
 
Zapamatujte si, že muži jsou jednoduchá stvoření a není těžké je udělat šťastnými. Pivo, sport a sex jsou tři věci, které 
je udělá šťastnými po 95% času, kdy jsou vzhůru. I když muž pracuje, neustále myslí na tyto tři věci. Proto se z nich 
stávají skvělé odměny, které můžete využít. 
Na začátku můžete být s odměnami štědrá, hlavně s odměnou SEX. Ale pouze, když chcete vy a ne on. Také si vyberte 
vlastní oblíbenou pozici. 
 
Nedoporučujeme muže velmi často bít, ale když se muž chová nezbedně, prostě musí být potrestán. Obvykle postačí 
pár dobře mířených. Ovšem 20 ran musí být absolutní maximum, i když někteří muži chtějí ještě víc. (tento typ muže si 
raději nenechávejte) 
 
Strana 3: Domácí trénink 
 
Použití toalety 
I když dokážete, aby muž vykonával potřebu na správném místě, je pravděpodobné, že po něm na zemi zůstanou 
kapičky. Nejprve zkuste vycvičit muže pomocí odměn, ale obvykle stačí jen zvuk výprasku a problém je rychle 
napraven. Také ho naučte po sobě sklopit prkýnko. 
 
Zápach 
Bohužel, když si k sobě vezmete muže, dostanete zápach. Dbejte na to, aby se Váš muže pravidelně a pořádně umýval, 
obzvlášť nohy. Doporučujeme přísně kontrolovat, jestli se muž pořádně umyl a nešetřit s tresty, pokud tak není.  
Muž také hodně prdí. Musíte ho naučit, aby tuto potřebu vykonával vždy venku. Vždy, opakujeme: vždy musí muž 
odejít na záchod, pokud si chce prdnout v noci v posteli. 
Rest za prdění v posteli: 20 ran a 3 týdny bez sexu 
 
Strana 4: Sednout a lehnout 
 
Využijte odměny, abyste naučili svého muže sednout, když to po něm budete chtít. Doporučujeme použít odměnu – 
ovládač na televizi nebo obecně televizi. 
Odměna „Pivo“ je také velmi účinná, ovšem jen krátkodobě. 
 
Naučit ho lehnout je mnohem těžší úkol. Lehnout si s ním je asi nejlepší způsob. Aby tato technika měla stoprocentní 
úspěch, lehněte si s ním polonahá, s pivem a dálkovým ovladačem od televize. Pokud ani to nezabere, budete muset 
použít trest. 
Povely „sednout a lehnout“ určitě využijete při sexuálních aktivitách. 
 
Strana 5:  Naučte ho „přijít zpět“ 
 
Samozřejmě chcete, aby si Váš muž někdy odběhl a hrál si s ostatními mužskými kamarády. Je ale důležité, aby se na 
povel vrátil. Protože „poslušný muž je šťastný muž“. Měly byste ho naučit na písknutí, tři rychlé hvizdy a měl by se 
otočit a rychle utíkat zpátky k Vám. 



Jestli je zabraný do své oblíbené činnosti (Pivo, sport nebo sex), je velmi těžké ho zaujmout a přivolat. Použijte všechna 
lákadla, která máte, i když jedna rána bičíkem funguje nejlépe. 
Dokud ho nenaučíte, aby přiběhl na hvízdnutí okamžitě, musíte ho pak uvázat na velmi krátké vodítko. V těžkým 
případech neposlušnosti doporučujeme ho pak uvázat za varlata. K dostání jsou také speciální vodítka, která vydávají 
slabý elektrický šok, což může být velmi účinným prostředkem při cvičení Vašeho muže.  
Někteří muži si chůzi na vodítku oblíbí. Takového se raději rychle zbavte. 
 
Strana 6:  Chování na veřejnosti 
 
Stydíte se za svého muže na veřejnosti? Chová se vůči Vám agresivně? Nebo dokonce vůči Vaší matce nebo ostatním 
mužům? Někteří muži jen vrčí na prázdno, ale jiní mají sklon se rvát a takové chování se musí rychle vymýtit. 
Skáče Vám muž na klín nebo na i na neživé předměty? Takové chování je velmi nepříjemné zvlášť v barech a 
restauracích. Připravte si kyblík nebo nádobu se studenou vodou a použijte studenou vodu jako trest při takovém 
nepřístojném chování. V soukromí můžete přidat ještě pár ran bičíkem. 
 
Pamatujte si, že při výchově musíte být přísní.    
 
Strana 7: Květiny a čokoláda 
 
Tato část výchovy bude prospěšná i pro Vás. A to proto, že se Vás bude muž snažit potěšit věcmi, které máte ráda. 
Při správné kombinaci odměn a pár ran bičíkem bude muž běhat sem a tam, jak vy budete pískat a bude Vám nosit 
Vaše oblíbené sladkosti. 
Šálky s čajem či kávou, snídaně do postele, květiny, čokoládu a šampaňské – to vše jsou možné pochutiny, které Vám 
bude muž připravovat. Připravte se ale na těžký trénink, aby všechny tyto úkoly zvládl. 
 
Se správnou výchovou bude také schopný skládat lichotivé komplimenty ohledně Vašich šatů a vlasů. Bude si všímat, 
že jste zhubla. Bude si pamatovat data všech výročí a narozenin. Bude možné se s ním bavit o módě, make-upu a 
telenovelách a také s Vámi bude dlouze jen tak rozmlouvat. 
 
Strana 8: Práce na domě 
 
Řekněte si to upřímně, muže jste si pořídila hlavně proto, aby zastal nějakou práci okolo domu. Kterýkoliv muž i bez 
velkého cvičení by měl zvládnout vynést koš, vyměnit žárovku, posekat trávník, opravit auto a vyměnit toaletní papír. 
Ale jakmile po něm budete chtít víc, musíte zapojit pořádný trénink. 
Začněte s domácími pracemi pomalu. Napřed se zanutím pračky, pak s praním i žehlením. Nakonec ho naučíte uklidit 
dům od střechy po sklep. 
Samozřejmě je také potřeba ho vycvičit, aby vařil, připravoval nápoje a zdvořile se bavil s Vašimi nudnými přáteli. 
Musíte mu také dopřát chvíli volna, aby Vám stihl nakoupit a také pořídit nějaký okouzlující dárek. 
Ale nezapomeňte ho pravidelně bít, aby si nemyslel, že už se o něj nestaráte. 
 
Strana 9: Zabraňte mu nahánět fenky 
 
Bohužel je to přirozenost každého muže, aby běhal za jinými fenkami. Je to znak zdraveného muže, ale Vám se to 
určitě líbit nebude. 
Proto doporučujeme tvrdý trénink, předejdete tak otřesným okolnostem jako vyhození muže z bytu, život ve třech, 
vztah nebo kastraci. 
Nejúčinnější je předejít jakémukoliv styku s jinými ženami, neměl by je ani potkávat. Bude to těžké i pro Vás. Je možné, 
že tím ztratíte většinu svých přítelkyň a také část své rodiny. 
Budete rády, když najdete muže, který se honí jen za jinými muži, pak je problém vyřešen. I když bude kritizovat Vaše 
oblečení, vlasy a make-up a každý druhý měsíc bude nově zdobit byt. 
 
Strana 10: Kastrace může být to nejlepší řešení 
 
Ano, zní to příšerně, ale postavte se k tomu čelem. Ani trošku to nebolí (alespoň Vás ne).  
Pokud ale jeho chování nejde zvládnout, pokud se chce prát s jinými muži, pokud neustále nahání jiné a skáče Vaší 
matce na nohu – pak je čas navštívit doktorku, tu milou paní s velkýma rukama a řeznickým nožem. 
Muž pak bude utlumenější a více poslušný. A při společném zpěvu vyzpívá vyšší tóny než Vy.  
 
 
 
 
Dovozce: Giftak.cz, Monika Nováková, Výholec 33, Brno 


