
Když mi mamka poprvé na podzim vyprávěla o rituálu zavinování, klepala jsem si nejdřív, stejně jako 
v minulosti u Loona dance, na čelo a říkala si, co to zase vymýšlí. Stejně tak to bylo i s tématem 
ženské napářky – a když si z napařovací židličky začaly nezávisle na tom dělat legraci v naší skupině 
na Messengeru moje nejbližší kamarádky, radši jsem to ani moc nekomentovala. 

Pak ale v prosinci uběhlo půl roku od mého rozchodu s dlouholetým partnerem, blížily se moje 
narozeniny, byla jsem pořád dost nemocná, nevěděla, kam se vrtnout, až mamka nakonec navrhla, 
že by mě v lednu provedla rituálem zavinování. Musím přiznat, že jsem se té myšlence zpočátku 
bránila, ale nakonec jsme se dohodly, že by mi rituál mohl pomoct s uzavřením jedné životní kapitoly 
a umožnit mi otevřít se novým zítřkům, takže jsem nakonec souhlasila.  

Bohužel nejde vždy vše podle plánu a tak jsem přijela v neděli domů nemocná. Asi to tak mělo být, 
protože jsme alespoň u dobré kávy nenuceně a hlavně naprosto neplánovaně mohly začít s 
přípravným „pohovorem“, behem něhož jsme narazily na dvě témata, která mě doprovází celou 
dospělostí – nejistota, potažmo nízké sebevědomí a potřeba a neustalé hledání svobody. Dohodly 
jsme se, že se během rituálu budeme soustředit na uzavření, zavinutí, nejistoty a necháme ji v 
minulosti, protože k ní už prostě nemám důvod a je načase se od ní odprostit. 

Samotné zavinování nakonec vyšlo přesně na den mých 28. narozenin – zakončení čtvrtého 
sedmiletého životního cyklu, jak mi bylo vysvětleno. Už od rána jsem se cítila velmi zvláštně a 
speciálně, těšila jsem se, že se celý den bude točit kolem mě a že se naladíme na ženskou vlnu a celý 
den se po ní povezeme. Po snídani jsme začaly chystat bylinky, hrnce, vařič, svíčky, karty, šátky a 
kakao na celodenní rituál. Tak, už jen zavřít psy, nevšímat si jejich škrábání na dveře a kňučení, 
obléct se do pohodlného trička a sukně, připravit deku a teplé ponožky a jdeme na to. 

Začínáme vykládáním karet. Velké vyložení jsme už udělaly v neděli, takže dnes jen denní karta. 
Vtipné je, že si vytahuji jednu z karet, které už znám z neděle a to Vlídnou zahradnici, ale obráceně. 
Opět narážím na hněv, zlobu, nejistotu v sobě – a jsem si jistá, že dnešní den bude směřovat 
správným směrem. Kartu umístíme na oltář se svíčky společně s mým talismanem – řetízkem. 

Pak už se vrháme na míchání masážního oleje, který bude jedinečný a jen pro mě – smím si očichat 
celou paletu vonných olejů a nakonec si vybírám pět z nich. Tyto přidáme do základního oleje a 
vznikne tak tělový olej, kterým mi později mamka bude natírat celé tělo. Jako typická žena si 
samozřejmě i poslepu vybírám ty nejkvalitnější a nejdražší vůně, hřebíček, heřmánek, turecká růže, 
šalvěj a olejíček určený pro tantrickou masáž.  

Aby mě mamka mohla později namasírovat, musím si nejprve z plátýnka a bylinek vlastnoručně 
vyrobit masážní kouli. Mamka mě celou přípravou provede, probíráme se bylinkami, které ani 
neznám, povídáme si, čicháme k papírovým pytlíčkům a sdílíme svoje dojmy z vůní bylinek. 
Kontryhel, plátky růže, heřmánek, kokoška, dobromil – ani bych jména všech bylin, které mi prošly 
pod rukama, nedala dohromady. Výsledek dáme do hrnce s vodou a necháme vyvařit.  

Než se bylinky vylouhují a vychladnou, uvaříme si rituální kakao na posilněnou – mám sice vypnutý 
telefon, nemám hodinky a nemám ani hlad, ale vsadím se, že už určitě uplynula alespoň jedna nebo 
dvě hodiny. Čas hrozně rychle ubíhá. Bylinky vychladly, ale vývar je ještě teplý, a tak je čas na 
vaginální napářku. Protože už jsem si ji doma jednou zkoušela, nejsem žádný nováček a s klidem 
usedám na napařovací židličku – jaký to luxus ve srovnání s mojí domácí „židličkou“ (čti: WC). Jsem 
celá zachumlaná do několika dek a svetrů, mamka mi během napářky hladí a rozčesává vlasy a já se 
cítím jako malá holčička, když si hraje s kamarádkou na princezny. Vaříme, pijeme nápoje, češeme si 
vlasy – už chybí jen nějaká ta pohádková příšera. Vlastně nechybí, dnes bojujeme s nejistotou a mým 
zbytečně nízkým sebevědomím a za chvíli jim dáme vale! 



Jdu si lehnout a mamka mi po několikáté opakuje, ať se soustředím jen sama na sebe, že tento den 
je jen pro mě a ať se tomu odevzdám. Myslím, že se mi to po většinu dne daří, i hlava je tam, kde má 
být a nelítá, kde by neměla. Následně mi mamka masíruje břicho a podbřišek bylinkovou koulí, ta je 
teplá, napařená z vody a ve mně se rozlévá velice nezvyklý, ale příjemný pocit. Koneckonců, masáž 
zad je docela běžná záležitost, ale masáž břicha? 

Následuje That Nebolo masáž mexickými šátky – u ní se snažím hlavně dýchat, dýchat s mamkou, 
protože slyším, jak je to pro ní fyzicky náročné. Perfektně mi uvolňuje nohy v kyčlích, záda, ruce a 
zde je pro mě opravdu těžké se uvolnit a být jako hadrová panenka – obzvlášť, když se do šátku 
položí hlava a uvolňuje se krk. Ale masáž se mi moc líbí a jsem zvědavá, co přijde teď.  

Á, málem bych zapomněla, na řadu přichází olej, který jsme vyráběly na začátku dne. Olejem se 
namaže celé tělo. A když říkám celé, tak celé. V této fázi dne jsem ale již tak rozpuštěná, že by mi 
bylo jedno, kdyby se mi olej měl mazat třeba do nosu. A tak jen zavřu oči a odevzdám se smyslným 
vůním. 

Nakonec se dostáváme k samotnému rituálu zavinování. Dozvídám se, že je sedm zámků na těle, 
které budeme postupně uzavírat. Jsem hodně emocionální žena, takže jsem připravená na všechno, 
hlavně na slzy, předpokládám, očekávám, že budu plakat a prožívat bolest. Rituál ale nakonec 
naprosto předčí moje očekávání. Začínáme hlavou. Celou dobu slyším jakoby z dálky mamčin hlas, 
ale co mi říká, si vybavit nedokážu. Když mám staženou hlavu, připadám si trochu divně. Při stažení 
druhého zámku kolem hrudi mi začíná být úzko a cítím velkou bolest s smutek, s třetím zámkem 
pláču. Nedokážu říct proč, ta lítost je ale obrovská. Je mi líto, jak dopadl můj vztah s Kevinem, je mi 
líto, že jsme to neustáli, je mi líto, že mi dnes, na moje narozeniny ani nepopřeje. Připadám si jako 
malá holčička. Pak se dostáváme k dalšímu zámku, mamka uváže šátek kolem mé pánve a zaklepe se 
mnou a já se pousměju, připadám si najednou směšně. Kdyz se mnou ještě jednou zakvedlá ve snaze 
utáhnout šátky,  začne to mnou probublávat a mně dochází, že to není jen tak nějaký smích, ale že 
jsme narazily na nějakou tajnou komnatu. Začnu se nekontrolovaně smát. Tedy, snažím se 
kontrolovat, ale nakonec to vzdám. Celé tělo se mi otřásá, šátky povolují, směju se, brečím smíchy, 
škytám, zalykám se a nemůžu přestat. Mám pocit, jako bych se smála hodiny a strhnu i mamku – a 
společně se vysmíváme moji nejistotě. Takovou úlevu a uvolnění jsem už dlouho nepocítila. Nádhera. 
Ani nevím, jak se nám podaří dodělat ostatní zámky, trvá, než se uklidním a zbytky smíchu a široký 
úsměv na tváři mi zůstávají po zbytek dne i několik dní poté.  

Vyčerpaná smíchem i pláčem, trochu hladová (kolik je vlastně hodin?!) a unavená ležím zabalená do 
několika dek a nechávám v sobě doznívat krásný den a rituální očistu a uzavření. Cítím se jako 
princezna, natřená voňavoučkým olejem, napařená, namasírovaná, uvolněná… Krásná žena. A 
děkuji tomu nahoře, že mě poslal do náruče zrovna mojí mamince. Jsem vděčná. Dobře naladěná se 
těším na příští dny, týdny a měsíce, roky, na to, co mi život přinese. A z celého srdce děkuji.  

 


