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– Nemrégiben voltam Balin egy 
szörftáborban, ahol a barátnõm 
kislányával kellett játszanom, 
amíg a barátnõm bement a vízbe 
szörfözni. Két és fél órán keresz
tül tartott a bébiszitterkedésem. 
Nem volt egyszerû feladat, annak 
ellenére, hogy egy kilenc hóna
pos kislányra kellett vigyáznom. 
Akkor tudatosult bennem igazán, 
hogy mennyire komoly feladatról 
van szó – mondja Sylvi. A modell 

tudja, hogy ennek ellenére 
már itt lenne az ideje az 

anyaságnak. – Érdekes 
dolog, hogy az 

ember tudato

san mit gondol, és a tudatalattija 
mit diktál neki. Az anyaság egy 
nõ életében az egyik legfontosabb 
dolog, hiszen akkor teljesedik ki 
az ember nõi mivoltában, amikor 
gyereket vállal. Az biztos, hogy 31 
évesen biológialag elvileg benne 
kellene hogy legyen egy gyerek 
az életemben. Nemrég egy spe
ciális tudatvizsgáló, úgynevezett 

innerwise technikával végzett 
teszt során kiderült, a tudatalat
tim még tiltakozik a gyermekvál
lalás ellen. Túlságosan hiszek a 
sorszerûségben, úgy gondolom, 
minden akkor történik meg az 
életben, amikor eljön az ideje. 
Sylvi azt is elárulta, ha eljön az 
idő, akkor egy kislánnyal szeretné 
megajándékozni a világot. GB

Bódi Sylvi nemrégiben ki
próbálta a babiszitterke
dést, hogy megtudja, meny
nyire felkészült az anyaság
ra. A modell rájött, még 
messze nincs itt az ideje ré
szérõl a gyerekvállalásnak.

Bódi Sylvi tudat alatt más

Bálint Antónia fogadalmat tett: 
újra látogatni fogja az edzõter
met. Az elmúlt idõszakban csak 
otthonában nyomta a fekvõtáma
szokat. – Amióta a kislányom, 
Babi megszületett, a rendszeres
ség a legfontosabb az életemben. 
Azóta az étkezés is rendszerszerû, 
és jobban odafigyelek arra is, 
hogy mit eszem. Ha valaki csak 
a fehér cukrot cseréli barnára, 
vagy a fehér kenyér helyett bar
nát fogyaszt, már van egy pozitív 
változás az életében. Ha nincs 
idõ edzeni, akkor a legjobb a 
séta, én például mindig a célállo
mástól távolabb keresek parkoló
helyet, onnan sétálok az intézni
valóm felé. Miló Vikivel kötöt

tünk egy egyezséget, hogy járni 
fogok hozzá az edzõterembe – 
magyarázta Antónia, akit a kislá
nya figyelmeztet, ha kihagyná az 
otthoni fekvõtámaszokat. 

– Háklis vagyok arra, hogy mit 
eszik a lányom, de bevallom, tel
jesen elégedett vagyok az óvodai 
menzával, zöldséget, gyümölcsöt 
és fõzeléket is kapnak a gyere
kek. Nekem csak arra kell figyel
nem, hogy lehetõleg cukros 
üdítõt ne vagy csak mértékkel 
igyon a lányom. Nem vagyok a 
tiltás híve, ha megkíván egy sze
let csokoládét, megveszem neki. 
Ha súlyproblémái lennének, 
akkor természetesen más lenne 
a helyzet.  Nagy Orsolya

Az egykori szépségkirálynõ elégedett az óvodai menzával 

Bálint Antónia a gyaloglásra esküszik 
Bálint Antónia az egészséges életmód híve. Gyalogol, 
és bevásárláskor mindig odafigyel, hogy mi kerül a 
kosarába. A fehér cukrot és a lisztet kerüli, édes üdítõk 
helyett pedig kizárólag vizet vagy teljes értékû gyü
mölcslevet hajlandó fogyasztani. 

Bálint Antónia kerüli a cukrot

A német szakember alaposan megvizsgálta Bódi Sylvi tudatalattiját
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