
tina 17

Bu!te "tíhlá & fit

Cel!ch 17 let se Tea t!rala nesmysln!mi 
dietami, které ji p"ipravily o spoustu 
energie. Nakonec ji zachránila ajurvéda.

oje máma !asto dr"ela 
p#sty, ale to nebylo nic 
pro m$. Cítila jsem se p%i 
nich totáln$ vy!erpaná. 

Místo toho jsem zkou&ela r#zné 
diety: sacharidovou, Atkinsovu, tu- 
ko"routskou, d$lenou stravu nebo 
t%eba jídelní!ek slo"en' jen z bíl- 
kovin a zeleniny, bez p%íloh. V&ech-
ny tyhle experimenty nakonec ved-
ly k tomu, "e jsem p%ed deseti le- 
ty prod$lala syndrom vyho%ení,“ 
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Odkud: Praha 
V!k: 42 let
Znamení: Vodná!
Váha d"íve: 72 kg
Váha nyní: 61 kg
Zhubla: 11 kg za p$l roku
V#$ka: 172 cm
Zam!stnání: zakladatelka  
a provozovatelka mezinárodní 
seznamky Náhoda neexistuje
Koní%ky: ajurvéda, knihy, 
numerologie, meditace, 
ly%ování
Oblíbené motto: „D$v&!uj, 
ale prov&!uj.“
Oblíbené jídlo: du'ená 
zelenina, polévky

Zajímavosti  
o Tei He!mánkové

O tom, jak moc je !ena p"ita!livá, kila nerozhodují

&tíhlé k"ivky nejsou zda- 
leka to jediné, co Tea zís- 
kala díky nové 'ivotosprá-
v!. Ajurvéda ji nau%ila ví-
ce naslouchat vlastnímu 
t!lu a jeho pot"ebám, tak- 
'e Tea má te( mnohem 
více energie ne' d"ív. Co' 
je vid!t u' na první po- 
hled. Dobrá nálada z ní 
dnes doslova sálá. 

 nyní

61 kg

 d!íve
72 kg

Znám recept  
na #t$stí

Lahodn# tip od Tei

Zeleninu nakrájíme na kosti(ky a na oleji osma%íme nasekanou 
cibuli a ut!en# (esnek. P!idáme propláchnutou r#%i, chvíli mí-
cháme a zalijeme hork#m zeleninov#m v#varem. R#%i p!iklopí-
me a 3 minuty podusíme. Zakapeme sójovou omá(kou, p!idáme
zeleninu krom& d#n& a hrá'ku. Dusíme 15 minut. P!idáme d#ni 
a dusíme 20 minut. Osolíme, opep!íme a vmícháme hrá'ek.

Zelenina s celozrnnou r!"í
150 g celozrnné r#%e
250g zeleninového v#varu
1 ks (ervené !epy, 100 g d#n&
100 g zelí, 1 tu!ín, 1 mrkev
50 g sterilovaného hrá'ku
1 ks cibule, 1 strou%ek (esneku
2 l%íce olivového oleje, pár 
kapek sójové omá(ky, s$l, pep! 

)ijte v rovnováze 
Extrémy na'emu t&lu neprospí-
vají. Nemá proto smysl t#rat  
se dietami a hubnout za cenu 
r$zn#ch ob&tí a sebezap!ení. 
Naopak se sna%te objevit 
v %ivot& re%im, kter# vám bude 
vyhovovat a p!i kterém se 
budete cítit dob!e. Potom 
zmizí také p!ebyte(ná kila.

Jd!te se projít 
Pohyb d&lá moc dob!e na'emu 
t&lu i mysli. Nemusíte chodit 
zrovna do fitka, sta(í, kdy% si 
denn& dop!ejete malou pro- 
cházku nebo si t!eba zatancu-
jete p!i písni(ce.

Rady pro dobrou kondici 

vzpomíná Tea, která v té dob$ za-
!ala znovu p%ibírat.

Kone$n% jsem zjistila, 
co moje t%lo pot"ebuje
„Zachránila m$ a" ajurvédská tech-
nika proti stresu, kterou jsem obje-
vila p%ed sedmi lety a která mi úpl-
n$ zm$nila "ivot. V$%ím v její bla- 
hodárné ú!inky a sama ji vyu!uji. 
Ajurvéda je ta nejlep&í zdravotní 
prevence, díky ní" si mé t$lo za!alo 

%íkat o v$ci, které mu prospí-
vají. P%e!etla jsem také mno-
ho knih, jako Ajurvéda a va- 
%ení, Makrobiotika nebo (ín-
ská medicína a zú!astnila se 
celé %ady kurz# va%ení. Podle 
toho jsem si upravila jídelní-
!ek a váha kone!n$ p%estala 
haprovat,“ %íká sympatická 
blond'nka, které se tak !a-
sem poda%ilo shodit 11 kilo.

Miluju r#!i a fazole, 
ale i kachna je fajn
„Dnes si nejvíc pochutnám na 
celozrnné r'"i, která má oproti 
té bílé velké mno"ství vitami-
n#, minerál# a vlákniny, a to 

stará o malého syna a zárove) 
pracuje na pln' úvazek.

Náhoda neexistuje,  
a to platí i o vztazích
„Na sportování proto nemám to-
lik !asu jako d%ív. Vyhovuje mi 
indiánsk' b$h, p%i kterém se st%í-
dá ch#ze s pomal'm b$hem,  
ideáln$ tak, abych stíhala a zvlá-
dala u toho d'chat nosem a" do 

b%icha, co" je ten nejzdrav$j&í zp#-
sob d'chání. Jsem rovn$" toho 
názoru, "e v&echno souvisí se 
v&ím. Pokud je !lov$k spokojen' 
se svou váhou, je zpravidla spoko-
jen' také sám se sebou a se sv'm 
partnersk'm vztahem. Nemyslím 
si ale, "e by mu"i cht$li jen velmi 
&tíhlé "eny. Ka"dá máme jinou t$-
lesnou konstituci. Znám "eny, které 
mají v$t&í kosti, a i kdy" zhubnou, 
vá"í t%eba 80 kilo. O to ale nejde. 
Hlavní je, aby se !lov$k cítil dob-
%e,“ %íká zakladatelka internetové 
seznamky Náhoda neexistuje, kde 
se partne%i poznávají na základ$ 
svého data narození. „Tuto meto-
du jsem sama vymyslela a testo-

vala ji více ne" deset let. Záro-
ve) jsem i d#kazem 
toho, "e funguje, pro- 
to"e jsem si díky ní 
na&la man"ela. Vztah 
nám skv$le funguje. 
Jsem spokojená, a tak 
ani nemám d#vod 
p%ejídat se a tloust-
nout. A to hodn$ !asu 
prosedím u po!íta!e,“ 
usmívá se Tea, která si 
v novém roce p%eje 
pro sebe a svou rodinu 
hodn$ zdraví a &t$stí. 
Zárove) plánuje i je-
den odvá"n' krok – 
p%est$hovat se !asem 
blí"e p%írod$, kde by 
se mohla v$novat oblí-
benému zahradni!ení 
a "ivot tak je&t$ více 
„zpomalit“. D

díky slupce. Zamilovala jsem si 
také pokrmy z je!n'ch krup !i fa-
zolí a do polévek !asto p%idávám 
mo%ské %asy. Ob!as si ale doma 
upe!eme t%eba kachnu, kterou má- 
me oba s man"elem moc rádi. No 
a pak ji zase vyst%ídáme zdrav$j-
&ími rybami. Ty v$t&inou man"el 
uloví sám. Prost$ se sna"ím o to, 
aby byl ná& jídelní!ek vyvá"en'. 
Díky tomu u" si pár let dr"ím vá- 
hu 61 kilogram#. Bez ajurvédské 
techniky proti stresu bych to ale 
nezvládala. Vnesla mi klid do t$la 
i do du&e a pomohla nastartovat  
sebeozdravné procesy,“ vysv$tluje 
Tea, která tuto techniku pou"ívala 
i b$hem t$hotenství.

Jídlo z fast foodu? 
Tak to ani omylem!
„Hned na za!átku jsem p%e-
stala jíst maso, moje t$lo ho 
necht$lo! Nemohla jsem ale 
"ít jenom o rohlících a ovoci, 
a tak jsem p%idala obiloviny, 
lu&t$niny a du&enou zeleni-
nu. Po takovém jídle jsem se 
cítila báje!n$. Pouze jednou 
jsem si v KFC koupila sv#j 
kdysi oblíben' twister, ale 

bylo mi po n$m hrozn$ zle,“ 
vzpomíná Tea. „Je zajímavé, 
"e ná& syn nejí maso ani ryby, 
a p%itom je v$t&í a zdrav$j- 
&í ne" jeho vrstevníci, a navíc 
klidn' a naprosto spokojen'. 
To já si zase v d$tství potr- 
p$la na sladké, ze v&eho nej-
víc jsem milovala t$sto na bá- 
bovku. Krom$ toho jsem si 
ráda na oleji sma"ila uva%e- 
né brambory a vyjídala sme-
tanu ze sá!k# a sklenic,“ sm$- 
je se p#vabná u!itelka ajur-

védy, která na chvilku zabloudila 
vzpomínkami do svého d$tství.

Na prvním rande  
jsem byla za modelku
„Chodila jsem do skautského oddí-
lu, nejd%ív jako dít$ a pozd$ji i jako 
instruktorka. Milovala jsem písni!-
ky u táborák#, hry a v'lety do lesa. 
Nau!ila jsem se kv#li tomu dokon-
ce hrát na kytaru a na flétnu a ru!n$ 
jsem si napsala dva zp$vníky. Teh-

dy jsem je&t$ "ádné problémy s po-
stavou nem$la, v dospívání jsem se 
jenom trochu styd$la kv#li v$t&ím 
prs#m. První lásku jsem pro"ila ta- 
ky ve skautu, ale byla hodn$ plato-
nická. Ta osudová p%i&la a" mno-
hem pozd$ji. Kdy" jsem se potkala 
se sv'm nyn$j&ím man"elem, byla 
jsem zrovna dost &tíhlá a na prv- 
ní rande jsem si vzala t$sné kal-
hoty. Brali jsme se práv$ v dob$, 
kdy jsem m$la za sebou sérii v&ech 
sv'ch celo"ivotních diet. Jsem  
vá"n$ moc ráda, "e m$ ajurvéda 

t$chto &íleností zbavila,“ 
pochvaluje si Tea, která se 

O tom, 'e pravidelné 
cvi%ení p"ispívá  

k v!t$í harmonii t!la  
i du$e, Tea nepochybuje

Do rodiny pat"í i tito  
dva chlupá%i. Ko*átko si  

Tea po"ídila teprve  
nedávno jako dárek  

pro man'ela. Kdy' je 
spokojená 
maminka, je 
spokojen# 
také syn

Nedílnou sou%ást ajurvédy 
tvo"í ka'dodenní meditace


