INSPIRACE

LILIA KHOUSNOUTDINOVA

Láska potřebuje
NEUSTÁLOU péči
HISTORIČKA A ODBORNICE NA GENDER, DULA,
LEKTORKA ACTIVE BIRTH A DVOJNÁSOBNÁ MAMINKA
LILIA KHOUSNOUTDINOVA (32) SE DLOUHODOBĚ
VĚNUJE ŽENSKÉ, PARTNERSKÉ A SEXUÁLNÍ TEMATICE.
JAKÉ JSOU JEJÍ KLÍČE K TOMU, JAK HLUBOCE MILOVAT?
A PROČ UŽ SE SVÝM MANŽELEM, MATEMATIKEM
KARLEM JANEČKEM, OPUSTILI KONCEPT POLYAMORIE?
Milovat a tvořit. To je podle vás podstatou života.
Myslíte, že právě tohle je základ ke spokojenosti
člověka?
Jsem přesvědčená o tom, že každý člověk ve své podstatě touží
po láskyplném partnerství, potažmo rodině, kde může milovat
a být milován, a také po tom, aby se mohl ve světě svobodně
a tvořivě projevovat. Pokud máme štěstí, tuto druhou potřebu
realizujeme v práci. Někomu ji pak může naplnit i jeho koníček, ale třeba také vytváření krásného domova či jiná činnost,
která nemá primárně profesní charakter.
Vedete kurzy na podporu žen. Co se v nich mohou dozvědět?
Záleží na tom, na co se v daném kurzu zrovna zaměřujeme.
Například když s kolegyní Petrou Cihlářovou vedeme Emoční
detox, téma se pochopitelně točí kolem toho, jak zdravě projevovat emoce tak, aby nebyly toxické vůči našemu okolí ani
nám samotným. Je to kurz plný velmi intenzivních cvičení
a představuje docela slušný očistec, tudíž doslova odpovídá
svému názvu. V cyklu Cesta extáze se zase díváme na lásku
vůči vlastnímu tělu, na své partnerské vztahy, vztahy se ženami v našem životě a třeba i na to, jak můžeme všechny tyto
oblasti podpořit. Ráda vedu též semináře chrámových tanců,
které navazují na dlouhou tradici tanečnic, jež do svých
pohybů a choreograﬁe dávaly určitý mystický přesah. Nejnověji moderuji projekt Žena v zenu, který se týká spíš ženské
seberealizace a působení ve veřejném prostoru. Základním
principem všech mých kurzů je vždy úcta k vlastnímu tělu,
úcta k přírodě a k jejím cyklům, úcta a láska v partnerství,
v rodině a následně to již zmiňované „milovat a tvořit“, takže
nejen láska jako taková, ale samozřejmě i možnosti pravdivé,
svobodné, uspokojivé a pokud možno i ﬁnančně prosperující
seberealizace ve světě.
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Jedním z vašich nejúspěšnějších kurzů je Ecstatic Love, který nabízí klíče k tomu, jak hluboce
milovat. Jaké to jsou?
Ano, Ecstatic Love je skutečně z dlouhodobého hlediska náš
nejprodávanější vzdělávací program. Myslím si, že tento fakt
logicky odráží právě lidskou touhu po lásce, po harmonických vztazích a po vášnivé sexualitě. Dnešní podoba kurzu
má tři základní moduly. První se věnuje partnerství jako takovému, takže je hodně o komunikaci a o různých principech,
z nichž můžeme vycházet. Bavíme se tam hodně i o těžkých
tématech, jako je například žárlivost, nevěra, důvěra, jaký
vliv na partnerský vztah mohou mít naše dětské zkušenosti
a podobně. Dále se zaměřujeme na sexualitu a principy
polarity, na mužské a ženské tělo a jejich odlišnosti. Bavíme
se velmi otevřeně o našich touhách, erotogenních zónách
a pohlavních orgánech. Celé je to vlastně protkané mnoha
praktickými cvičeními, která lze provádět nejen v páru, ale
i samostatně. V podstatě celý program je myšlen tak, že jej
lze vzít jako příručku pro již existující partnerství nebo také
jako inspiraci pro singles, která je myšlena spíš do budoucna.
Poslední modul je hlubší a doporučuji jej až po absolvování
těch prvních dvou.
Zmínila jste se i o praktických tipech. O co konkrétně jde?
Ve svých kurzech sdílím mnoho různých praktických tipů
a triků, včetně věcí, jako jsou tantrické masáže, zásady doteku, meditace, dechová cvičení… Zdá se mi totiž, že způsob,
jakým jsou intimita a sexualita prezentovány naší společností,
částečně i proto, že převážnou většinu informací získáváme
zejména v době dospívání z pornograﬁe, je velmi omezující
a plytký a vlastně zdaleka neodpovídá možnostem, které

nám naše tělo a vlastní emoční kapacita dávají. Zkrátka jde
o sdílení všech mých klíčů, které jsem na své cestě k hlubšímu
prožitku našla a které bych bývala ráda v pubertě dostala
všechny pohromadě.
Povězte, co podle vás láska potřebuje, bez čeho se
jednoduše neobejde?
Jak praví světoznámý citát z ﬁlmu Matrix: I sušenky potřebují
lásku. A láska, jako ostatně všechno v životě, co má růst,
potřebuje péči. Podobně, jako se staráme o svou zahradu,
o svou domácnost, o své auto, stejně tak se potřebujeme starat
i o vztahy, které ve svém životě chceme mít. Podle mě je
nejhorším jedem ve vztahu situace, kdy se začneme brát jako
samozřejmost. Naopak ve chvíli, kdy si neustále připomínáme
to, že je v určitém smyslu zázrak, že jsme se našli a zůstáváme
spolu, pak můžeme skrze naprosto patřičný pocit vděčnosti
vidět jeden druhého každý den novýma očima a nacházet nové
způsoby, jak naši lásku prohlubovat a vyživovat.
Je něco, co je pro vás osobně v partnerské lásce
tabu?
Určitě. Tabu je pro mě lhaní ve všech různých podobách. Ne
že by nešlo nikdy odpustit a jít dál, ale je to něco, co je daleko
za hranou. Pokud tedy dojde ke křivdě, zradě nebo lži, je
podle mého názoru potřeba dost dlouhý, důvěrný a náročný
proces znovuvybudování důvěry. Až pak se může jít dál. Nicméně pro každý pár je důležité něco jiného, tudíž je opravdu
vhodné najít, co je pro mě to zásadní, a mít tento bod velice
jasně se svým partnerem vykomunikovaný.
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S partnerem jste se dříve netajili tím, že žijete
v polyamorii. Proč jste se teď rozhodli pro monogamní vztah?
Zastávám názor, že polyamorie může být jako fáze vztahu
přínosná v tom smyslu, že nám dovoluje se velmi razantně
konfrontovat se svými strachy, s pocity nejistoty, samozřejmě
i se žárlivostí. Takže může to být i velmi obohacující a pestrá
zkušenost. Zároveň si stále stojím za názorem, že jde o stav,
který je experimentální a nepatří do období kolem malých
dětí. Logicky mi tedy přijde, že aktuálně je monogamní vztah
to jediné zdravé, co u nás připadá v úvahu.
Patří k lásce věrnost?
K lásce naprosto neodmyslitelně patří věrnost v tom smyslu, že
vím, kde jsou mé priority, a jsem loajální v tom, že nezradím
naše dohody. Většina párů v dnešním světě si věrnost pochopitelně spojuje se sexualitou, ale jen o tom to není. Různí lidé
mají v různých životních obdobích nebo fázích vztahů odlišně
nastavené hranice a důležité je vlastně jen to, aby ty hranice
byly nastaveny upřímně, transparentně a v souladu s těmi,
kterých se týkají.
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