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„Povinná četba pro každou ženu, která chce probudit k životu svoje 

nejneodolatelnější já… napsaná nesmírně zábavným a srozumitelným způsobem.“
Gay Hendricks, Ph.D., autor knihy Five Wishes (Pět přání) 

„Marie píše o ženě, která žije po všech stránkách naplno. To přitahuje každého, 
tomu se nikdo neubrání. Tato knížka zdaleka není jenom o strategiích, jak 

navázat vztah, ale i o tom, jak najít cestu k těm největším pokladům života.“
Will Morris, certifi kovaný fi nanční poradce

Probuďte v sobě neodolatelnou ženu!
Tato kniha je jiná než ostatní – nedává návody typu, jak do měsíce sehnat manžela, 
ale soustředí se na vás a na to, jak můžete učinit sebe samotnou přitažlivější 
v téměř každé situaci, ať už máte partnera či nikoliv. Až přijmete své jedinečné 
kvality a zbavíte se špatných návyků ve vztazích, budete ohromena, jak přitažlivá 
jste pro ostatní. Když začnete mít samu sebe ráda, stanete se natolik žádoucí, že už 
nebudete muset partnera hledat, ale on si najde vás. Knížkou budou nadšeny ženy 
každého věku a všech životních stylů a nevyděsí ani muže, kteří chtějí nahlédnout 
do tajů ženského myšlení.
  
Tato kniha vám odhalí:

   Pět pravd, které musí každá neodolatelná žena znát.
   Sedm zlozvyků málo atraktivních žen.
   Osm tajemství, jak přilákat toho pravého.

Marie Forleo je kouč, cvičitelka fi tness a odbornice na vztahy 
pro internetový server Fox News. Více se můžete dozvědět 
na internetové adrese marieforleo.com.
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Ohlasy na knihu

„Jak být neodolatelná pro každého muže je více než jenom kniha 
o vztazích. Je to příručka, která dodává sílu ženám každého věku 
i životního stylu. Jako moderátorka Web Sorority Talk Radio často slý-
chám, jak úspěšné ženy říkají, že by si přály vést si v lásce stejně dobře 
jako v podnikání.

Tato kniha nám ženám ukazuje, že se máme přestat soustředit na 
drobné nedostatky a vyzdvihnout své silné stránky. Ať už sama nebo 
ve vztahu, tuto knížku si musí povinně přečíst každá žena, která chce 
vzít svůj život do vlastních rukou a touží mít sama ze sebe skvělý 
pocit!“

lynne klippelová, autorka internetového portálu o úspěšných ženách  
Web Wonder Women a moderátorka internetového rádia pro ženy  

Web Sorority Talk Radio (websororitytalkradio.com)

„Je to úžasná kniha! Jednoduchá a přesto neuvěřitelně hlubokomysl-
ná. Jestli chcete být neobyčejně žádoucí a zároveň si vybudovat sebe-
důvěru, potom čtěte každé slovo v této knížce velmi pozorně – a bude-
te opravdu ráda, že jste to udělala. Vaše úsilí navíc ponese své ovoce 
ještě mnoho nadcházejících let.“

Peggy McCollová, autorka knihy Your Destiny Switch (Změňte svůj osud),  
která se dostala na seznam nejprodávanějších knih New York Times

„Je to úžasná a užitečná pomůcka pro nás, všechny holky, co potřebu-
jeme trochu zvednout sebevědomí! Já si osobně lámu hlavu se vším, 
takže se mi moc líbí myšlenka, že je se mnou všechno v pořádku a že 
pokud chce být člověk neodolatelný, je nezbytné, aby se uvolnil.“

brett Jacksonová, vizážistka pro módní odvětví a celebrity
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J a k  b ý t  n e o d o l at e l n á

„Konečně kniha, která ilustruje, že předpokladem k vybudování dob-
rých vztahů s ostatními je vytvoření správného vztahu sama k sobě. Pří-
stupy popsané v této knize mi pomohly, abych si začala sama sebe více 
všímat, a to okamžitě a znatelně změnilo dynamiku mých vztahů.“

kendra toddová, vítězka třetí série reality show donalda trumpa  
„the apprentice“ (Učedník), autorka úspěšné knihy Risk & Grow Rich  

(riskujte a zbohatněte) a moderátorka pořadu „My house is Worth What?“  
(Jakou cenu má můj dům?) na kabelové televizní stanici hGtV

„Mariina kniha nabízí srozumitelný návod pro každou ženu, která si 
chce připadat skvěle a zapracovat na všech oblastech svého života. 
A není to zdaleka jenom příručka o vztazích, ale kniha o tom, jak se 
odhodlat k lepšímu životnímu stylu.“

david Greenwalt, autor knihy The Leanness  
Lifestyle (Žijte štíhle), leannesslifestyle.com

„Jako psychoterapeutka koučuji řadu let klienty, aby překonali svoje 
bloky ve vztazích. Marie uhodila hřebíček na hlavičku, její kniha po-
skytuje čtenářům nástroje, jak být více sami sebou, a to je vždycky klíč 
k tomu, jak od života získat více. Skvělá kniha!“

donna Fishová, licencovaná klinická sociální pracovnice, autorka knihy Take  
the Fight Out of Food (Přestaňte bojovat s jídlem), takethefightoutoffood.com

„Vaše kniha na mě velice zapůsobila. Je pravdivá a působí jako závan 
čerstvého vánku – jako kdyby vám někdo dovolil dýchat. Svoboda, 
kterou tato kniha poskytne všem, co si ji přečtou, je neuvěřitelná. 
Musí si ji pořídit každá žena – ať už má nebo nemá partnera. Děkuji 
vám za skvělou práci i za to, že máte tak krásnou povahu. Váš text mě 
skutečně oslovil a změnil, takže od teď už můžu dávat volný průchod 
své neodolatelnosti.“

lynn roseová, zpěvačka, lektorka, televizní a rozhlasová  
moderátorka, která se věnuje motivaci, lynnrose.com
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o h l a s y  n a  k n i h U

„Můj manžel se vyděsil, když uviděl název této knihy Jak být neodo-
latelná pro každého muže… Ale teď už obrátil. Zdánlivě jednoduché 
(ovšem velice účinné) techniky z Mariiny knihy totiž vrátily do naše-
ho sedm a půlletého manželství nečekanou jiskru. Věřte mi, to, co 
se dozvíte, potěší každého muže… A vy možná zjistíte něco nového 
sama o sobě. Výborná knížka!“

lorrie Morganová-Ferrerová, expertka na autorská práva a ředitelka redhotcopy.com

 „Pokud jste připravená zvýšit svůj koeficient neodolatelnosti, pak 
máte před sebou zábavnou knihu, která se rychle čte a pomůže vám 
vybudovat si přesvědčení, že jste neodolatelná. Váš nový přístup začne 
muže přitahovat jako magnet. Když tyto postupy, jak být okouzlující, 
aplikujete i v podnikání, možná budete stejně neodolatelná i pro vaše 
klienty.“

lynn Pierceová, tvůrkyně sumitu Women´s Business  
Empowerment Summit, womensbusinessempowerment.com

„Jako osobní trenérka denně slýchám nářky žen na jejich vztahy, takže 
jsem ráda, že Marie Forleo ženy učí, jak se s tím vypořádat. Ukazuje 
nám, že míč máme vždycky na své straně hřiště. Její knížka je zábavná 
a optimistická, určitě stojí za váš čas.“

ellen barrettová, autorka knih Sexy Yoga (sexy jóga)  
a Weights for Weight Loss (hubneme s činkami)

„Jak být neodolatelná pro každého muže je kniha opravdu úžasná 
a upřímná. Každá stránka zaujme důvtipem i pobaví. V minulosti jsem 
i já trpěla syndromem ošklivého káčátka, a tak jsem využila tento pří-
stup, abych změnila svůj život, objevila svoji vlastní krásu a troufla si 
být sexy – a na muže v New Yorku to tedy skutečně zabralo!“

Fernanda Francová, grafička a umělkyně, fernandafranco.com
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J a k  b ý t  n e o d o l at e l n á

„Je to skvělá kniha pro všechny ženy, ať už s někým chodí či nikoli. 
Vřele vám doporučuji, abyste si ji přečetly a začaly se podle ní chovat. 
Se vším, co se v ní píše, naprosto souhlasím a už se nemůžu dočkat, 
až budu moct většinu z toho sama uvést do praxe.“

heidi selzová, spoluzakladatelka divaschool.com

„Jako muž se vídám s nejrůznějšími typy žen a můžu říct, že ženu, 
která by se řídila Mariinými radami a byla taková, jak to Marie popisu-
je, bych považoval za neskutečně atraktivní. Marie píše o ženě, která 
žije opravdu a po všech stránkách naplno. To přitahuje každého, tomu 
se nikdo neubrání. Tato knížka zdaleka není jenom o strategiích, jak 
navázat vztah, ale i o tom, jak najít cestu k těm největším pokladům 
života.“

Will Morris, certifikovaný finanční poradce

„Tato kniha opravdu změní váš způsob myšlení, ale i to, jak se ve vzta-
zích – i životě – chováte. Mariiny velice účinné rady, jak poznat pravou 
lásku, skutečné souznění a duševní pohodu, jsou opravdu zázračné! 
Pokud chcete znát tajemství úspěchu v lásce i v životě, tak si přečtěte 
tuto knihu!“

edward hallowell, psychiatr, autor úspěšné knihy Crazy Busy (V jednom kole) 
a Delivered from Distraction (Jak žít s poruchou pozornosti)

„Jak být neodolatelná pro každého muže je fantastická kniha! Líbila 
se mi do posledního slova. Připadám si teď silná a spokojená sama se 
sebou i se světem kolem sebe. Čtu si tu knížku skoro každý den, pro-
tože ji mám pořád v kabelce. Opravdu změnila můj život. To, co se 
v ní píše, by měla každá žena vědět. Díky, že jste tuto úžasnou knihu 
napsala!“

silvana Jivkovová, podnikatelka, londýn, spojené království
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o h l a s y  n a  k n i h U

„Nemůžu vám dost poděkovat za to, že jste takovou knihu napsa-
la. Musím říct, že se jedná o jednu z nejlepších investic, jakou jsem 
kdy udělal. Váš text mi opravdu otevřel oči a já objevil život, jaký 
jsem vždycky chtěl žít. Teď už mě můj život opravdu naplňuje a na ty 
nesmyslné problémy z dřívějška, které stejně nemůžu nijak ovlivnit, 
už si ani nevzpomenu. Těším se na vaše další texty. A ještě jednou 
děkuji!“

adrew Mayne, Victoria, austrálie

„Tato knížka mi zkrátka změnila život. Dřív jsem byla ráda, že jsem se 
vůbec nějak dožila večera, a teď se mi daří dosahovat v životě toho, 
co jsem chtěla, a jde to skoro samo. Ta změna je úžasná a nejpůso-
bivější na ní je, jak rychle se dostavila. Tato kniha pro mě znamená 
daleko více než jenom povídání o vztazích – je to základní průvodce 
životem.“

Virginia danielsová, projektantka a umělkyně, brisbane, austrálie
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O autorce

Marie Forleo je dynamická podnikatelka, která učí, jak se chovat 
přirozeně, projevovat se i žít naplno díky tomu, že skutečně 

prožíváme přítomnost. Marie má jako sběhlá lektorka komunikující 
velmi zpříma ohlas u širokého, různorodého publika. Podařilo se jí 
prolomit tradiční modely a rozvíjí svoji kariéru na několika frontách 
jako autorka, lektorka, kouč životního stylu, tanečnice/choreografka 
a profesionální cvičitelka.

Její příspěvky se objevily v periodikách New York Times, Shape 
Magazine a Heathy & Fit a na CNN.com, Forbes.com a HSN. Rozhla-
sové i televizní stanice s ní odvysílaly řadu rozhovorů. Jako tanečni-
ce/choreografka a profesionální cvičitelka spolupracuje s legendární-
mi společnostmi, například MTV, VH1 a Nike, a ženskými časopisy, 
například Self, Women´s Health a Prevention Magazine. Připravila čtyři 
velmi úspěšná instruktážní videa se cvičením a pyšní se titulem Nike 
Elite Dance Athlete a Master Trainer.

Mezi její klienty patří podnikatelé s milionovým jměním, vrcholoví 
manažeři, lidi z kreativní branže i matky v domácnosti, tedy všichni 
ti, kteří usilují o dokonalost a blaho mysli, těla i duše.

Marie se narodila a vyrůstala v Jersey a v současné době střídavě žije 
ve čtvrti West Village v New Yorku a mimo velkoměsto v Hamptons na 
Long Islandu. Společnost jí dělá její nejoblíbenější herec Josh a nový 
nejoblíbenější malý herec Zane (syn Joshe – pozn. red.). Více se 
o Marii Forleo dozvíte na internetových stránkách marieforleo.com. 



V ě n o V á n í

Tuto knihu věnuji Joshovi.
Miluji Tě.

+
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Poděkování

M ilé čtenářky, děkuji vám, že jste investovaly do této příručky, 
která vám dodá sílu a energii, abyste probudily k životu svoji 

neodolatelnost. Při jejím psaní jsem měla neustále na paměti to, jak 
moc na vás záleží.

Děkuji mnoha svým učitelům a rádcům, kteří se se mnou prostřed-
nictvím kurzů, knih, audionahrávek, i při telefonování a u jídla dělili 
o svou moudrost. Jsem vám vděčná za to, že jste ji předali dál, a že se 
tím pádem neztratí.

A na závěr moc děkuji své neocenitelné a milující rodině, přátelům, 
klientům a kolegům, že mě poslouchali, pomáhali mi, podporovali 
mě a povzbuzovali. Díky si zaslouží především Josh Pais, Ron Forleo, 
Miriam Forleová, Ronny Forleo, Kelli Dalrymplová, Marc Santa Maria, 
Donna Cyrusová, Fernanda Francová, Lenore Pembertonová, Cait-
lin Wardová, Roderick Hill, TAG Online, Lynne Klippelová, Deborah-
Miriam Leffová, Bill Gladstone, Waterside productions, John Aherne, 
McGraw-Hill, děvčata (Melissa, Ginger, Simone, Tracy, Semira, Michel-
le a Kristin), Monika Batistová, tanečnice Tuesday Night DTW Dan-
cers, Crunch Dancers, Crunch Fitness, Joe Polish, Piranha Marketing, 
celá Transformation Community a v neposlední řadě také Ariel a Shya 
Kaneovi – mám vás moc ráda!



„Nádherných žen není nikdy dost.“

Marianne Williamsonová, autorka mnoha knih

M o t t o
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Předmluva

C o kdybych vám nabídla, že se s vámi asi tak během jedné hodiny 
podělím o informace, díky nimž budete za pár minut šťastnější, 

zdravější a atraktivnější?
A co kdybych vám řekla, že tyto informace mohou také navždy 

změnit kvalitu vašeho milostného života?
Co kdybyste měla možnost odhalit tajemství neodolatelné přitažli-

vosti, i toho, jak si vybudovat zdravé, naplňující vztahy, aniž byste 
někým manipulovala nebo něco předstírala?

Co kdybyste si už nemusela na nic hrát, chovat se podle předem 
daných pravidel ani být vypočítavá, abyste dosáhla toho, co chcete?

Stála byste o to? Strávila byste se mnou asi tak hodinku? Chtěla byste 
být tak neuvěřitelně okouzlující, že stěží odoláte sama sobě? Pokud vás 
zajímá, jak být skutečně sama sebou, jak se plně projevit a jak být neo-
dolatelná – a já doufám, že vás to zajímá – tak potom jste tady na tom 
správném místě. Kniha Jak být neodolatelná pro každého muže vás 
má inspirovat k tomu, abyste změnila celý svůj život. V různých oblas-
tech svého života – v práci, ve volném čase, v rodině i mezi přáteli, 
objevíte možnosti, o jakých jste zatím ani nesnila. A to všechno z vaší  
strany nevyžaduje žádnou přehnanou aktivitu (jste připravena?).

Možná vás zarazil název Jak být neodolatelná pro každého muže. 
Třeba si říkáte, že nestojíte o to, aby vás hned každý chtěl – stačil 
by jeden pořádný chlap. No, musím se vám k něčemu přiznat, ten-
to zavádějící název jsem si vymyslela, abych vás nalákala k pře-
čtení své knížky. Za chvíli se seznámíte se zcela novým postupem, 
jak dosáhnout toho, že budete naprosto neodolatelná, navenek  
i uvnitř, a s tím, jak navazovat s každým ve vašem životě nádherné  
vztahy.


