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ЧЫМ ЯНЫ 
НЕ БЯС ПЕЧ НЫЯ?

— Страх — гэ та эма цы я наль на 

афар ба ва ная ка рот ка ча со вая эмо цыя 

ці ад нос на доў гі псі хіч ны стан, па чуц-

цё ўнут ра най на пру жа нас ці, якое вы-

клі ка ец ца пе ра жы ван нем рэ аль най ці 

ўяў най не бяс пе кі, — тлу ма чыць Мая 

Аляк санд раў на. — Пры стра ху ў ар-

га ніз ме ад бы ва ец ца шэ раг фі зі я ла-

гіч ных змен. У ра бо ту ўклю ча юц ца 

гі па та ла мус, гі по фіз і ка ра над ны рач-

ні каў. Вы пра цоў ва юц ца ад рэ на лін і 

но рад рэ на лін.

Знеш не і ўнут ра на гэ та пра яў ля ец-

ца рос там ціс ку, па ча шчэн нем пуль су 

і ды хан ня, рас крыц цём брон хаў, «гу-

сі най ску рай», зні жэн нем па ступ лен-

ня кры ві да ор га наў стра ва валь най і 

рэ пра дук тыў най сіс тэм, па шы рэн нем 

зрэ нак, вы кі дам у кроў глю ко зы, хут-

кім спаль ван нем тлу шчаў, па вы шэн-

нем кіс лот нас ці ў страў ні ку і зні жэн нем 

вы пра цоў кі фер мен таў, ад клю чэн нем 

імун най сіс тэ мы. Пры рэ аль най не бяс-

пе цы гэ та да зва ляе хут чэй ду маць, 

лепш ба чыць, біць мац ней, бег чы хут-

чэй.

Але ка лі страх уяў ны і па ста ян ны, 

то ар га ніз му не ідзе на ка рысць усё, 

што ад бы ва ец ца з ім у гэ ты мо мант. 

Ме на ві та та му на фо не стра ху раз-

ві ва юц ца псі ха са ма тыч ныя за хвор-

ван ні: па ру шэн ні сту лу, ацёк брон хаў, 

за дыш ка, боль у гру дзях.

Та кім чы нам уз ні кае за мкнё нае ко-

ла. На прык лад, вы ба і це ся хваробы і 

на фо не стра ху па чы на е це хва рэць. 

Акра мя та го, чым час цей вы ад чу ва-

е це страх (а гэ та стрэс), тым ме ней 

вы мо жа це пра віль на ацэнь ваць сі-

ту а цыю, што і вы лі ва ец ца ў роз ныя 

хра ніч ныя фо біі. На ўзроў ні псі хі кі гэ та 

су пра ва джа ец ца тры во гай, хва ля ван-

нем, зні жэн нем на строю.

МЫ ПА ЧЫ НА ЕМ БА ЯЦ ЦА, 
КАЛІ...

Пры чы ны стра ху бы ва юць як сха ва-

ныя, так і яў ныя. Час та яў ных пры чын 

ча ла век не па мя тае. А пад сха ва ны мі 

ра зу ме юць бо я зі, якія ідуць з дзя цін-

ства. На прык лад, уз моц не ная баць-

коў ская апе ка, спа ку сы, на ступ ствы 

псі ха ла гіч най траў мы, стра хі, вы клі ка-

ныя ма раль ным кан флік там ці ня вы ра-

ша най праб ле май. Так са ма іс ну юць і 

каг ні тыў на-скан стру я ва ныя пры чы ны: 

па чуц цё за ня дба нас ці, адзі но ты, па-

гро зы для са ма па ва гі, пад аў ле насць, 

ад чу ван не ўлас най не адэ кват нас ці, 

не мі ну ча га пра ва лу і ін шыя.

Стра хі мож на па дзя ліць на тры гру-

пы: бія ла гіч ныя, са цы яль ныя і эк зіс-

тэн цы яль ныя. Да першых ад но сяц ца 

тыя, якія пра ма звя за ны з па гро зай 

для жыц ця. Са мым па пу ляр ным стра-

хам гэ тай гру пы з'яў ля ец ца страх хва-

ро бы.

Усе са цы яль ныя стра хі вы клі ка-

юць сі ту а цыі, якія мо гуць па да рваць 

са цы яль ны ста тус, па ні зіць са ма ацэн-

ку. На прык лад, страх пе рад атачэн-

нем. У асно ве яго ля жыць кры ты ка, 

пры чым на ша ўлас ная ў пер шую чар-

гу. Для пе ра адо лен ня гэ тай праб ле мы 

па ста рай це ся са мі не кры ты ка ваць, 

а больш хва ліць.

— Ча ла ве ку ўлас ці ва пра ецы ра-

ваць свае не да хо пы ці праб ле мы на 

ін шых, гэ та зна чыць у лю дзях мы шу-

ка ем і заўва жа ем тое, што не пры ма ем 

у са бе. І як бы гу ля ем на апя рэ джан не, 

па куль гэ та не за ўва жы лі ў нас. То-

бок, мы ба ім ся, што на шы не да хо пы 

(пры дзір лі васць, крыў длі васць, не да-

вер лі васць, кан флікт насць, іл жы васць, 

ня доб ра сум лен насць, не ра шу часць і 

ін шыя) за ўва жаць. З гэ тай жа на го-

ды ўзні кае страх здац ца смеш ным, 

тра піць пад чый сьці злы на строй. Для 

вы ра шэн ня гэ тай праб ле мы не аб ход-

на на ву чыц ца са мо му дэ ман стра ваць 

тое, што вы хо ча це ба чыць у іншых, — 

ка жа Мая Аляк се е ва.

Са мым па пу ляр ным эк зіс тэн цы-

яль ным стра хам з'яў ля ец ца страх 

смер ці (сва ёй ці бліз кіх).

— Гэ та са мы не ад на знач ны фе но-

мен. З ад на го бо ку, ён мо жа да ся гаць 

та кіх маш та баў, што ча ла век за чы-

ніц ца ў ча ты рох сце нах і бу дзе прос-

та «ад мот ваць» ад ве дзе ны тэр мін. 

З дру го га — гэ та нар маль ны страх, 

які пры му шае нас гля дзець па ба ках, 

пе ра хо дзя чы да ро гу, — тлу ма чыць псі-

хо лаг. — Спра віц ца з ім мож на толь кі 

ад ным шля хам — пры няць. Усе лю дзі 

смя рот ныя. Ня ма сэн су бяс кон ца пе-

ра жы ваць смерць у дум ках і азмроч-

ваць гэ тым сваё жыц цё.

ЯК ПА ЗБА ВІЦ ЦА 
АД ТА ГО, 
ШТО ПЕ РА ШКА ДЖАЕ 
ЖЫЦЬ?

Для та го каб па зба віц ца стра ху, яго 

вар та пры знаць. Гэ та са мы сур' ёз ны 

пер шы крок. Амаль у кож на га з нас 

ёсць ней кія бо я зі, але яны ха ва юц ца 

дзесь ці ў глы бі ні на шай свя до мас ці — 

час та не за ўва жа ныя, не пры зна ныя, 

бо мы іх іг на ру ем і ро бім вы гляд, што 

іх не іс нуе. Але яны ёсць. І ўплы ва юць 

на нас кож ны дзень на пра ця гу ўся го 

на ша га жыц ця. Та кім чы нам, пры знай-

це ва шы стра хі.

За пі шы це іх. Ча го вы ба і це ся? Вы-

кла дзі це гэ та на па пе ры. Гэ та вы цяг не 

ва шы стра хі з пад свя до мас ці, дзе яны 

мо гуць мець над ва мі ўла ду. Ка лі вы 

ўва со бі лі іх у ма тэ ры яль ную фор му 

на па пе ры, мо жа це зра біць з імі тое, 

што вам па ду шы. На прык лад, стра хі 

мож на спа ліць ці ра за рваць, сім ва лі-

зу ю чы іх зні шчэн не, а мож на па ве сіць 

на свой ха ла дзіль нік як на па мін пра 

ва шых во ра гаў.

Ад чуй це свой страх. Вы пры зна лі 

яго, але вы ўсё яшчэ ба я це ся. Асэн-

суй це, што вы не адзін та кі, што ўсе 

мы ад чу ва ем роз на га кштал ту бо я зі. 

Мно гія ма юць тыя ж стра хі, што і вы. 

Ня ма ні чо га ня пра віль на га ў тым, 

каб баяцца. Адчуйце свой страх мак-

сі маль на поў на і глы бо ка. Гэ та част ка 

вас, але яна ва мі не кі руе.

Спы тай це ся бе, што са мае гор-

шае мо жа зда рыц ца. Час та гэ та не 

так страш на, як мы ду ма ем спа чат-

ку. Вы ба і це ся пра ва лу ў но вай ра-

бо це? Што ад бу дзец ца, ка лі так зда-

рыц ца? Вы зной дзе це но вую ра бо ту. 

Вы бу дзе це жыць да лей. Вы ба і це ся, 

што ад вас ад хі нецца хтось ці з су-

праць лег ла га по лу? Што зда рыц ца 

та ды? Вы зной дзе це таго, хто больш 

па ды хо дзіць. Вы ба і це ся фі нан са ва-

га кра ху? Што гэ та бу дзе азна чаць 

для вас? Вы ска ро ці це свае рас хо ды, 

маг чы ма, па про сі це сям'ю ці сяб роў 

вы ру чыць вас у гэ ты цяж кі час. Вы 

зной дзе це спо саб за ра біць гро шы. 

Вы вы жы ве це.

Час цей смей це ся і ўсмі хай це ся. 

Да дай це ў сваё жыц цё бо лей гу ма ру. 

Гля дзі це ка ме дыі ці гу ма рыс тыч ныя 

шоу, чы тай це анек до ты ці шу кай це ў 

ін тэр нэ це смеш ныя пры ко лы. Доб ра 

ра біць гэ та ў кам па ніі сяб роў. Так вы 

змо жа це ўдо сталь па смя яц ца, зняць 

на пру жан не і на час за быц ца пра свае 

стра хі.

Будзь це ў су час нас ці. Страх па-

цяр пець ня ўда чу (ці ней кі ін шы) — гэ та 

страх ад нос на бу ду чы ні. Мы за хоп ле-

ны хва ля ван ня мі пра тое, што мо жа 

зда рыц ца. Ад га ні це дум кі пра бу ду чы-

ню. Гэ так жа па збаў ляй це ся ад ду мак 

аб мі ну лых па мыл ках і ня ўда чах. За ся-

родзь це ся на су час ным. Ра бі це за раз 

штось ці, што мо жа пе ра адо лець ва шы 

бо я зі, і за будзь це ся пра тое, што мо жа 

зда рыц ца. Ка лі вы ра зу ме е це, што ду-

ма е це пра мі ну лае ці бу ду чае, вяр тай-

це ся бе ў су час насць і канцэнтруй це ся 

на тым, што вы ро бі це.

Не вя лі кія кро кі. Мо жа зда вац ца, 

што пе ра адо лен не стра хаў і пра сле да-

ван не сва іх мэт па ло ха юць і пад аў ля-

юць. Ра бі це не вя лі кія кро кі — штось ці, 

у чым вы ўпэў не ны, што доб ра ве да е-

це. За тым ад чуй це пры ем ныя зме ны і 

зра бі це ін шы ма лень кі крок.

Свят куй це кож ны пос пех, на ват 

не вя лі кія да сяг нен ні. Вы ка рыс тоў вай-

це гэ та па чуц цё пос пе ху для та го, каб 

пра су нуц ца да лей і зра біць на ступ ны 

крок.

— Зра зу ме ла, што час та мы за-

ле жым ад аб ста він. Але ад но сі ны да 

аб ста він за ле жаць толь кі ад нас! Каб 

не даць стра ху ава ло даць на мі і са пса-

ваць на ша жыц цё, трэ ба пе ра гле дзець 

свае ад но сі ны да гэ тай на ту раль най і 

ма ла пры ем най рэ ак цыі на ша га ар га-

ніз ма, — рэ зю муе Мая Аляк се е ва.

Се зон ная ды е таСе зон ная ды е та

Ежа ад зі мо вай 
стом ле нас ці

З на ды хо дам зі мы ча ла ве ку пра цу ец ца ця жэй, 

мы хут чэй стам ля ем ся і пра сцей на бі ра ем ліш нія 

кі ла гра мы. Та кі бяз ра дас ны стан на зы ва ец ца 

«се зон нае афек тыў нае рас строй ства». 

Гэ та псі хіч ная з'я ва. Але яна не азна чае, 

што час іс ці да ўра ча. Се зон нае рас строй ства — 

раз на від насць дэ прэ сіі, якая зда ра ец ца не толь кі 

з кож ным ча ла ве кам, але і ўво гу ле з кож ным 

цеп ла кроў ным пад час зі мы. Усе пры чы ны ву чо ныя 

да гэ туль уста на віць не мо гуць, але ўжо цал кам 

зра зу ме ла, што ся род га лоў ных — не да хоп 

со неч на га свят ла і пэў ных гар мо наў у кры ві. 

У пер шую чар гу се ра та ні ну — гар мо ну шчас ця, 

но рад рэ на лі ну — гар мо ну дра пеж ні ка і да фа мі ну — 

гар мо ну ма ты ва цыі. Ад на віць па да чу гэ тых 

гар мо наў у кроў мож на як раз з да па мо гай 

спе цы яль най ды е ты — бял коў, тлус тых кіс лот 

і ві та мі наў.

Пра дук ты, у якіх усё ёсць
Ме ды кі з Ка лі-

фор ніі вы зна чы лі 

10 рэ чы ваў і пра-

дук то вых груп, 

якія да па ма га-

юць па збег нуць 

зі мо вай дэ прэ сіі 

ці змяк чыць яе. 

Гэ та так зва ныя 

пос ныя бял кі, якіх 

ба га та ў бе лай 

ры бе, птуш цы, 

ба бо вых, ня тлус-

тым тва ра гу і ма ла цэ. Яшчэ па трэб ны по лі не на сы ча ныя 

тлус тыя кіс ло ты Аме га-3 — іх шмат у ла со сі, мо рап ра дук тах 

і грэц кіх арэ хах. А так са ма фо лі е вая кіс ла та, якая ўтрым-

лі ва ец ца ў зе ля ні не, ага род ні не і цыт ру са вых. Ві та мін В12 

ёсць у пос най яла ві чы не, яй ках, ёгур це, а з пе ча ні трас кі, 

се ляд ца і лі сі чак мож на атры маць шмат ві та мі ну D. Акра мя 

та го, трэ ба на ля гаць на ін дыч ку, яга ды, асаб лі ва чар ні цы, 

ма лі ны і клуб ні цы, а так са ма ба на ны і цём ны ша ка лад, як 

ма га ра дзей ес ці цу кар, які пад аў ляе ра бо ту моз га.

Якая ка рысць ад фрук таў і га род ні ны, 
ка лі яны ўсе цяп ліч ныя і за меж ныя?

Ага род ні ну і фрук ты лепш за ўсё ўжы ваць се зон ныя. 

Вар та на ля гаць на ка пус ту і бу ра кі — у іх ві та мі ну С больш, 

чым у лі мо нах, на морк ву (ві та мін А), час нок, у якім шмат 

смя рот на га для бак тэ рый алі цы ну, цы бу лю, якая па вы шае 

іму ні тэт, на сы ча ныя клят чат кай яб лы кі — і не з Паўд нё ва-

г а по лю су, Ар ген ці ны ці ПАР, а якія-не будзь блі жэй шыя. 

Яшчэ мож на ўзяць апель сі ны, ман да ры ны (ві та мін С), хур-

му (ві та мін А), гра на ты (ка рыс ныя амі на кіс ло ты), жу ра ві ны 

(пры род ны ан ты бі ё тык фі тан цыд).

За ма ро жа ныя да ры пры ро ды Су свет ная ар га ні за цыя 

ахо вы зда роўя так са ма рэ ка мен дуе ўжы ваць зі мой. Але 

па жа да на, каб на эты кет ках быў над піс «шо ка вая за ма роз-

ка» — гэ та ка лі ага род ні ну і фрук ты ў спе цы яль най ка ме ры 

аб дзі ма юць моц ны мі плы ня мі пры тэм пе ра ту ры да мі нус 40. 

Пры та кой за ма роз цы не ўтва ра юц ца іней і лёд, а ўсе ка-

рыс ныя ўлас ці вас ці пра дук таў за хоў ва юц ца. Так са ма зі мой 

вар та піць больш чаю і га ра ча га ма ла ка.

ЗІ МОЙ ВАР ТА АСЦЕРАГАЦЦА 
АЛ КА ГОЛЮ

Са гра валь ны эфект спіртных напіткаў — гэ та 

міф. Так, у не вя лі кіх до зах ён да па ма гае зма гац-

ца з пра сту дай. Але тое, што га рэл ка, віс кі, кань-

як ці ві но грэ юць, — пад ман ор га наў па чуц цяў. 

Ал ка голь са праў ды па шы рае са су ды, асаб лі ва 

ка ля са май па верх ні ску ры, кроў пры лі вае ту ды, 

і зда ец ца, што ста ла цяп лей, на ват спа цець мож-

на. Але ад ніз кай тэм пе ра ту ры звон ку са ма кроў 

хут ка аха лодж ва ец ца і, рас ця ка ю чы ся па це ле, 

аха лодж вае ар га нізм, за ма рудж ва ю чы ўсе пра-

цэ сы. У ЗША вы ву чы лі ўплыў моц ных на по яў на 

ар га нізм і вы свет лі лі, што ал ка голь пад час ха-

лод на га на двор'я бла кі руе здоль насць ча ла ве ка 

дры жаць.

Ска жы це, док тар!..Ска жы це, док тар!..

Як пе ра маг чы свае стра хі
Усе лю дзі, па чы на ю чы з дзя цін ства, аказ ва юц ца лі та раль на 

на сы ча ныя са мы мі роз ны мі стра ха мі. Іх іні цы ю юць баць кі, сяб ры, 

на стаў ні кі — са мае бліз кае ата чэн не. А з ча сам і сам ча ла век, на ват 

не ўсве дам ля ю чы, па чы нае ба яц ца ледзь не кож на га свай го ра шэн ня 

і зроб ле на га кро ку.

На яў насць стра ху — з'я ва на ту раль ная. Але гэ тае па чуц цё мае 

над ча ла ве кам та кую моц ную ўла ду, што мо жа стаць або ру ха ві ком 

яго раз віц ця, або, на ад ва рот, па ра лі за ваць падчас да сяг нен ня мэ ты. 

Сутыкнуц ца тва рам у твар са сва і мі стра ха мі — вя лі кі і сур' ёз ны 

крок на шля ху да та го, каб іх пе ра маг чы. Як гэ та зра біць, 

рас ка за ла псі хо лаг Га рад ско га клі ніч на га псі хі ят рыч на га 

дыс пан се ра Мін ска Мая АЛЯК СЕ Е ВА.


