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А мож на пе ра ўста ля ваць 2020 год, а то гэ тая 

вер сiя з вi ру сам?.. Вы са кос ны 2020-ы са праў-

ды стаў «выcакоснейшы» за iн шыя. Пра тое, 

як быць i што ра бiць, каб пра жыць яго, за ха-

ваў шы зда ро вую псi хi ку, мы спы та лi ў кi раў-

нi ка сек цыi ся мей най тэ ра пii Бе ла рус кай аса-

цы я цыi псi ха тэ ра пеў таў, чле на Еў ра пей скай 

аса цы я цыi псi ха тэ ра пii (EAP), вы ка наў ча га 

рэ дак та ра часопicа «Тэ о рыя i прак ты ка псi ха-

тэ ра пii» (Ман рэ аль, Ка на да), кан ды да та псi ха-

ла гiч ных на вук На тал лi АЛI ФI РО ВIЧ.

ПРА СВА БО ДУ ВЫ БА РУ 
I СА ЦЫ ЯЛЬ НУЮ АД КАЗ НАСЦЬ

— У 2020-м з-за пан дэ мii COVID-19 гра мад ства 

стра цi ла ўсе звык лыя мар ке ры, якi мi мы пры вык-

лi «ме раць» год (на прык лад, тыя ж вы пуск ныя ў 

школь нi каў i сту дэн таў, лет нi ад па чы нак з па езд-

кай да мо ра). У апош нi год змя нi ла ся мно гае — на 

са мым прос тым, бы та вым уз роў нi. Як гэ та паў-

плы ва ла на све та по гляд на ша га гра мад ства?

— Аб зме не све та по гля ду я б па куль не га ва ры-

ла — для гэ та га прай шло не да стат ко ва ча су. Але з 

на ша га жыц ця, з жыц ця ўсiх су час ных лю дзей знiк 

адзiн ас пект, якi быў ве лi зар най каш тоў нас цю апош-

нiх дзе ся цi год дзяў. Ён на зы ва ец ца сва бо да вы ба ру. 

На тым жа бы та вым уз роў нi — маг чы масць вы бi раць 

спо саб пра ца ваць i пра во дзiць воль ны час, шко лу 

для дзя цей, ежу, воп рат ку... I, на пэў на, са мае цяж-

кае вы пра ба ван не, якое ў су вя зi з пан дэ мi яй пе ра-

жы ва юць як жы ха ры пост са вец кай пра сто ры, так i 

еў ра пей цы — тое, што на ша сва бо да вы бi раць на 

са мым прос тым уз роў нi ста ла вель мi аб ме жа ва най. 

Мы аб ме жа ва ныя ва ўсiм: у вы ба ры воль на га ча су i 

ра бо ты (мно гiя пра фе сii, як мы ба чым, ста лi не за па-

тра ба ва ныя з-за та го, што лю дзi вы му ша ны аб мя-

жоў ваць свае тра ты), у маг чы мас цi пе ра мя шчэн ня. 

I, вя до ма, для мно гiх гэ ты кры зiс, звя за ны з не маг чы-

мас цю вы бi раць, стаў прос та та таль ным. Ён за кра нуў 

iх i фi нан са ва, i ма раль на, i псi ха ла гiч на. На пэў на, 

ме на вi та та му на па чат ку пан дэ мii гра мад ства так 

раз дзя лi ла ся, ка лi ка заць пра стаў лен не да ка ра на-

вi ру са. Тыя лю дзi, у якiх i ра ней не бы ло асаб лi вай 

па трэ бы вы бi раць, не ад чу лi сур' ёз на га дыс кам фор-

ту. А iн шыя пе ра жы ва лi не аб ход насць аб ме жа ваць 

кан так ты вель мi цяж ка.

— У Бе ла ру сi ка ран цi ну не бы ло. З пунк ту гле-

джан ня псi хо ла гаў гэ та, хут чэй, доб ра?

— На пэў на, так. Ка лi ка заць аб псi ха ла гiч ным ас-

пек це сi ту а цыi, у на шай кра i не ўсё яшчэ до сыць ня-

дрэн на, та му што ў нас не ўво дзiў ся ка ран цiн. А так са-

ма ня ма жорст кай сiс тэ мы па ка ран няў за па ру шэн не 

iза ля цыi. Сва бо да пе ра мя шчэн няў аб мя жоў ва ец ца 

толь кi ў тых, хто быў у кан так це з хво ры мi. Ас тат нiя 

на пра ця гу ўсiх гэ тых ме ся цаў маг лi сва бод на пе ра-

мя шчац ца. У iн шых кра i нах бы ла яшчэ ад на псi ха ла-

гiч ная праб ле ма — страх па ка ран ня за не вы ка нан не 

ней кiх прад пi сан няў. Ус пом нi це, коль кi па ру шэн няў 

ка ран цi ну бы ло ў за ко на па слух мя ных еў ра пей скiх 

дзяр жа вах. Да гэ та га пры вя ло па ру шэн не сва бо ды 

вы ба ру. У бе ла ру саў на пра ця гу апош нiх ме ся цаў 

вы бар за ста ваў ся. Не ве даю, доб ра гэ та цi дрэн на 

з пунк ту гле джан ня вi ру со ла гаў, але мы маг лi вы ра-

шаць, ха дзiць нам на ра бо ту або ся дзець до ма, ва-

дзiць дзя цей у шко лу цi за мы каць iх у ква тэ ры, мець 

зно сi ны з сяб ра мi аф лайн або ан лайн.

— А ка лi ка заць аб са цы яль най ад каз нас цi...

— Ад каз ныя па во дзi ны ў та кой сi ту а цыi — гэ та 

на сiць у шмат люд ных мес цах i рэ гу ляр на мя няць 

мас кi, вы кон ваць iн шыя прад пi сан нi ме ды каў. Але 

па коль кi нi хто не пры му шае гэ та ра бiць, на шы лю дзi 

час та вы бi ра юць гэ та га не ра бiць. I тут мы ба чым 

вель мi цi ка вы мо мант, якi па дзя лiў гра мад ства на 

дзве вя лi кiя гру пы. На тых, хто вы бi рае аба ра няць 

ся бе i iн шых, i на тых, хто вы бi рае су праць лег лыя 

па во дзi ны: не на сiць мас кi, па ру шаць ка ран цiн да вы-

нi каў ана лi заў, бу ду чы кан так там пер ша га ўзроў ню, 

пад вяр гаць не бяс пе цы iн шых. I та кiх лю дзей шмат. 

Бы ва юць гiс то рыi, ка лi, на прык лад, вы клад чык, якi 

меў кан такт пер ша га ўзроў ню, пры хо дзiў на ра бо ту. 

I гэ та ча ла век з вы шэй шай аду ка цы яй, зда ва ла ся б, 

ад каз ны. Але ён, апы нуў шы ся ў кры тыч най сi ту а цыi, 

вы браў па во дзiць ся бе так, як звы чай на.

— Ча му?

— Тут мы су ты ка ем ся з та кiм раз дзе лам псi ха ло гii, 

як ко пiнг-стра тэ гii, або стра тэ гii ба раць бы са стрэ-

сам. Ёсць роз ныя спо са бы спра вiц ца са скла да най 

рэ аль нас цю. Мож на вы бi раць кан фран та цыю: я бу ду 

ра бiць як ра ней, ня гле дзя чы на ка ра на вi рус i зме ну 

эка на мiч ных умоў. Мож на дыс тан цы я вац ца ад праб-

лем, за няц ца iн шым, не ду маць пра гэ та, не гля дзець 

тэ ле вi зар. Мож на вы браць са ма кант роль: не бы ваць 

у люд ных мес цах без не аб ход нас цi, вы кон ваць рэ ка-

мен да цыi ме ды каў. Усё гэ та мы ба чым у iн тэр нэ це: ад 

груп, дзе з жа хам аб мяр коў ва юць на ступ ствы ка ра на-

вi ру са да груп «ан ты ка ра на вi рус». Ёсць i та кi ко пiнг, 

як ста ноў чая пе ра ацэн ка сi ту а цыi — i гэ та вель мi 

ня дрэн ны спо саб спраў ляц ца са стрэ сам.

ПРА СКЛА ДАЛЬ НI КI ШЧАС ЦЯ 
I НА ПРУ ЖАН НЕ Ў СЕМ' ЯХ

— За раз шмат вы каз ван няў аб тым, што свет 

больш нi ко лi не бу дзе та кi, як ра ней. Як вы да iх 

ста вi це ся?

— Толь кi за апош нiя сто га доў ча ла вец тва пе ра-

жы ло вя лiз ную коль касць рэ ва лю цый i вой наў, рас-

па да лi ся i ства ра лi ся дзяр жа вы. I кож ны раз лю дзi 

ка за лi, што свет нi ко лi не бу дзе та кi, як ра ней. Але 

псi ха ло гiя лю дзей не мя ня ец ца, на ша псi хi ка заў сё ды 

дзей нi чае па ад ных i тых жа за ко нах. Ка лi ча ла век 

зна хо дзiц ца ў ад нос най ста бiль нас цi, ка лi боль шасць 

яго па трэ баў за да валь ня ец ца, ка лi ён атрым лi вае 

больш цi менш зда валь ня ю чыя гро шы за сваю ра бо-

ту, та кi ча ла век па во лi на рошч вае свой па тэн цы ял i 

па во дзiць ся бе, як нар маль ны член гра мад ства. Але 

як толь кi па чы на ец ца па вы шэн не тры во гi — пан дэ-

мiя, эка на мiч ны кры зiс, вай на, пе ра бу до ва, у мно гiх 

(асаб лi ва ка лi гэ та лю дзi з па гра нiч най ар га нi за цы яй 

асо бы), да юць збой ахоў ныя ме ха нiз мы i са цы яль ныя 

ме ха нiз мы рэ гу ля ван ня ад но сiн. Та кiя лю дзi пад уз-

дзе ян нем стрэ су ста но вяц ца за над та тры вож ны мi, 

за над та на па ло ха ны мi, яны дзей нi ча юць не ад па вед-

на сi ту а цыi. У пры ват нас цi, па ру ша ец ца здоль насць 

да на ву чан ня но ва му (лю дзi ў нор ме пры доб рай 

ма ты ва цыi ў лю бым уз рос це мо гуць ву чыц ца но вым 

па во дзi нам, атрым лi ваць но выя ве ды). У стрэ се ў 

мно гiх уз нi ка юць цяж кас цi з апра цоў кай iн фар ма-

цыi, лю дзi пе ра ста юць пра вiль на ра зу мець эмо цыi i 

па чуц цi iн шых, страч ва юць здоль насць да рэ флек сii. 

У вы нi ку па ру ша ец ца здоль насць да нар маль ных 

блiз кiх ад но сiн. Па гля дзi це, коль кi ця пер кан флiк таў 

у сем' ях. Па роз ных кры нi цах, ад 20 да 40 % сем' яў 

ад чу ва юць ве лi зар нае на пру жан не.

— Мо жа быць, лю дзi прос та час цей ста лi бы-

ваць ра зам?

— Спра ва ў тым, што па вы ша ная тры вож насць 

па ру шае здоль насць да па бу до вы блiз кiх ад но сiн, 

да кло па ту пра сва я коў, да ра зу мен ня ста ну iн шых 

лю дзей. Пры вя ду прык лад. Ра ней дзя цей бра лi на 

ся бе дзi ця чыя са ды, шко ла, лет нiя ла ге ры. Па гля дзi-

це, што ад бы ва ец ца ця пер. Коль касць за хва рэ лых за 

су ткi па мян ша ец ца, але за ста ец ца ў до сыць вы со кiх 

ме жах што дня. I пры гэ тым мно гiя баць кi, якiя ста-

мi лi ся ад сва iх дзя цей, ад праў ля юць iх ку ды за ўгод-

на — у тыя ж лет нiя дзi ця чыя ла ге ры. Ну а што, у нас 

знi жэн не коль кас цi за хва рэ лых, ды i дзе цi хва рэ юць 

ляг чэй за да рос лых. Яны як быц цам за бы ва юць пра 

тое, што гэ та да во лi сур' ёз ная хва ро ба, ад якой усё 

яшчэ не зной дзе на эфек тыў на га ля чэн ня. Да рос лыя 

лю дзi, якiя ад каз ва юць за бяс пе ку дзя цей, вы бi ра юць 

звы чай ны спо саб па во дзi наў у не звы чай най сi ту а цыi, 

вы ка рыс тоў ва ю чы нi бы та ра зум ныя ар гу мен ты, але 

на са май спра ве не вы трым лi ва ю чы на пру жан ня. 

Iх ня здоль насць быць у блiз кiх ад но сi нах ста но вiц ца 

вi да воч най — а гэ та ўжо не са цы яль ная праб ле ма, 

а аса бiс тая.

— Мне зда ец ца, боль шае на пру жан не, чым сi-

ту а цыя з COVID-19, вы клi кае эка на мiч ная не ста-

бiль насць...

— Так, гэ та сур' ёз ны фак тар псi ха ла гiч на га дыс-

кам фор ту. У су час ным све це да стат ко ва толь кi двух 

склад нi каў, каб ча ла век ад чу ваў ся бе шчас лi вым. 

Пер шы — эка на мiч ная не за леж насць, дру гi — на-

яў насць хоць бы ад на го блiз ка га ча ла ве ка, з якiм 

мож на па дзя лiц ца сва i мi пе ра жы ван ня мi. Ка лi вы 

пра жы ва еце ў ма лень кiм на се ле ным пунк це, але ў 

вас ёсць доб ра аплат ная ра бо та (да пус цiм, дыс тан-

цый ная) i блiз кi ча ла век (няхай на ват не по бач, але 

з маг чы мас цю зно сiн ан лайн), вы бу дзе це ад чу ваць 

ся бе знач на лепш, чым ча ла век, якi жы ве ў ста лi цы ў 

сва ёй сям'i, але якi не мае ма тэ ры яль най ста бiль нас цi 

i ад чу ван ня, што яго лю бяць i цэ няць.

Эка на мiч ная не за леж насць — важ ны скла даль нiк 

шчас ця. У спа кой ным ста не ча ла век ад чу вае ўпэў не-

насць у заўт раш нiм днi. У сi ту а цыi стрэ су, ка лi рвуц ца 

ўсе нi цi, якiя пад трым лi ва юць наш даб ра быт, са ма-

ацэн ка лю дзей знi жа ец ца. Пры чым гэ та ха рак тэр на i 

для лю дзей, якiя стра цi лi бiз нес або ра бо ту, i для тых, 

у ка го за ха ваў ся ста бiль ны да ход. Знi кае ра дасць 

жыц ця, уз нi кае па ста ян ная тры во га, што заўт ра сям'я 

мо жа тра пiць у ма тэ ры яль ны кры зiс.

— Як вы ду ма е це, цi мож на ка заць аб пе ра-

ацэн цы каш тоў нас цяў у да чы нен нi да вы ба ру 

пра фе сii? Сён ня на пла ве сфе ры, якiя за бяс печ-

ва юць па трэб нас цi пер шай не аб ход нас цi, — ежа, 

да стаў ка, вы твор часць i про даж фар ма цэў тыч-

ных прэ па ра таў...

— Па куль ра на неш та праг на за ваць. На ша гра-

мад ства ўсё яшчэ пе ра жы вае пе ры яд адап та цыi. 

Кож нае са цы яль нае ўзру шэн не па тра буе, каб лю-

дзi адап та ва лi ся i зра зу ме лi, як дзей нi чаць у но вых 

умо вах. На гэ та, як пра вi ла, па трэб на ад шасці ме-

ся цаў да го да. Да лей мы пры ста соў ва ем ся i ву чым-

ся функ цы я на ваць у но вых умо вах. Але, на жаль, 

як па каз вае прак ты ка, на но вы ўзро вень вый сцi 

атрым лi ва ец ца не ва ўсiх. Пас ля рас па ду Са вец ка га 

Са ю за, па сут нас цi, «вы па ла» цэ лае па ка лен не пра-

ца здоль ных лю дзей, якiя бы лi доб ра адап та ва ныя да 

ра ней шых умоў жыц ця, але не здо ле лi пе ра адо лець 

кры зiс i на ву чыц ца жыць у зме не най рэ аль нас цi. I, 

што цi ка ва, як раз та ды знач на лепш адап та ва лi ся 

жан чы ны. Iм трэ ба бы ло га да ваць дзя цей, па ды маць 

сям'ю, i не бы ло ча су ду маць аб сва iм пры зна чэн нi 

i iн шых фi ла соф скiх пы тан нях. Тое ж са мае ад бы-

ва ец ца ця пер.

АБ УРО КАХ, 
ЯКIЯ ВАР ТА ВЫ ВУ ЧЫЦЬ

— Што, на ваш по гляд, да па мо жа адап та цыi ў 

ця пе раш няй сi ту а цыi?

— Мы жы вём у све це, дзе цэ нiц ца пра фе сiй ная ма-

бiль насць. На За ха дзе лю дзi кож ныя 10—15 га доў мя-

ня юць пра фе сiю — аль бо ра ды каль на, аль бо на рошч-

ва юць кам пе тэн цыi ў сва ёй сфе ры. У су час ным све це 

част ка пра фе сiй ад мi рае. Але гэ та быў па сту по вы 

пра цэс. А сi ту а цыя гэ та га го да яго па ско ры ла — усё 

сы хо дзiць у ан лайн: сфе ра про да жу, сфе ра аду ка цыi 

i г. д. Але вар та ра зу мець, што на ват у ця пе раш нiх 

умо вах гэ та пра цэс не ад на го дня. Прос та за раз у 

нас ста дыя шо ку: ну ча му ця пер, ка лi я на ра дзi ла 

дзi ця / бу дую ква тэ ру / толь кi скон чыў унi вер сi тэт / 

толь кi па чаў за раб ляць... I на пе ра дзе яшчэ ўсе апi-

са ныя ў псi ха ло гii ста дыi пе ра жы ван ня гра мад ствам 

стрэ су — ад маў лен не, злосць, торг, дэ прэ сiя i пры-

няц це. Ад ра зу да пры няц ця прый сцi не маг чы ма. Але 

ста дыя пры няц ця на сту пiць аба вяз ко ва. Гiс то рыя па-

каз вае, што лю дзi вы жы ва лi ў знач на больш скла-

да ных умо вах — пад час страш ных эпi дэ мiй, вой наў, 

рэ ва лю цый. Мы — на шчад кi гэ тых лю дзей, а зна чыць, 

мы ўме ем зма гац ца з кры зiс ны мi сi ту а цы я мi. Тыя, хто 

спра вiц ца са стрэ сам з да па мо гай зда ро вых стра тэ гiй 

пе ра адо лен ня, змо гуць да сяг нуць пос пе ху. Па гля дзi-

це: ёсць тыя, хто ме на вi та ця пер па чы нае но вы бiз нес, 

атрым лi вае но вую пра фе сiю.

I яшчэ я ра i ла б па ста рац ца не стра цiць па чуц цё 

гу ма ру. Лю дзi, якiя за хоў ва юць па чуц цё гу ма ру, ляг-

чэй пе ра жы ва юць кры зiс ныя па дзеi. Та му што гэ та 

ле галь ны спо саб вы ка заць сваю агрэ сiю.

— Вы га ва ры лi аб ста ноў чай пе ра ацэн цы 

сi ту а цыi як аб зда ро вым спо са бе спраў ляц ца 

са стрэ сам. У гэ тай су вя зi: ча му нас на ву чы ла 

пан дэ мiя i якiя ўро кi мы мо жам вы нес цi з гэ тай 

сi ту а цыi?

— Перш за ўсё, мы ўсвя до мi лi, што на ша гра-

мад ства — адзi ны ар га нiзм. Ва ўмо вах пан дэ мii на-

ша су вязь з кож ным чле нам гра мад ства ста но вiц ца 

больш вi да воч най. Бо сён ня кло пат пра ся бе, сваё 

зда роўе i бяс пе ку — гэ та кло пат пра iн шых. Я на шу 

мас ку, вы трым лi ваю са цы яль ную дыс тан цыю i тым 

са мым аба ра няю ця бе, а ты, ро бя чы тое ж са мае, 

аба ра ня еш мя не.

Ну, а са мае га лоў нае, ча му нас ву чыць ця пе раш-

няя сi ту а цыя — па зба вiц ца ганарлівасці, пе ра стаць 

быць га на рыс ты мi. Апош нiя дзе ся цi год дзi мы зда-

ва лi ся са бе гас па да ра мi свай го жыц ця. Коль кi бы ло 

трэ нiн гаў пад ло зун гам «Хо чаш — да сяг неш!». Сён ня 

ста ла вi да воч на: мы мо жам не ўсё. Пры ма ю чы ад каз-

насць або ад маў ля ю чы яе, па сва ёй во лi або мi ма во лi, 

мы па вiн ны зра зу мець, што мы — уся го толь кi лю дзi 

i нам не ўсё пад улад на. У на шы пла ны ўмеш ва юц ца 

аб ста вi ны, лёс, Бог, ка лi хо ча це — як бы лю дзi гэ та 

нi на зы ва лi, гэ та важ на на ву чыц ца пры маць. Ад нас 

за ле жыць шмат, але не ўсё — гэ та важ ны ўрок для 

ўсiх нас.

I, пры ня ўшы гэ та, на пэў на, вар та па ду маць, што 

кан крэт на за ле жыць ад нас, i па чаць ра бiць кро кi ў 

па трэб ным кi рун ку — спа кой на i з кам форт най для 

ся бе хут ка сцю. Мая псi ха ла гiч ная прак ты ка па каз-

вае, што вы хад ёсць з лю бой сi ту а цыi. Больш за 

тое, вы ха даў заў сё ды шмат. Прос та ў ста не стрэ су 

ў ча ла ве ка ўклю ча ец ца «ту нэль ны зрок» i ён iх не 

ба чыць. Ча сам вар та су па ко iц ца i агля дзец ца, каб 

уба чыць ра шэн не.

Раз маў ля ла Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВIЧ.

Псi ха ла гiч ны прак ты кумПсi ха ла гiч ны прак ты кум

«ПАН ДЭ МIЯ ПРЫ МУ СI ЛА НАС 
ПРЫ ЦI ШЫЦЬ СВАЮ ГАНАРЛІВАСЦЬ»

Ка лi пе ры я дыч на ў вас уз нi ка юць тры во га, 

унут ра нае на пру жан не, раз драж няль насць, 

цяж кас цi з за сы нан нем i iн шыя не пры ем-

ныя сiмп то мы не ўра тыч на га ха рак та ру, то 

вам мож на па ра iць асво iць тэх нi ку дыя-

фраг ма ва га ды хан ня i нер во ва-мы шач ную 

рэ лак са цыю па вод ле Джэ каб са на. Як гэ та 

зра бiць, рас ка за ла Ган на МI КУ ЛА, урач-псi-

ха тэ ра пеўт Га рад ско га клi нiч на га псi хiя -

трыч на га дыс пан се ра Мiн ска.

—  Пры тры во зе i на пру жан нi ды хан не ста-

но вiц ца па верх не вым i час тым, ар га нiзм не 

атрым лi вае ў да стат ко вай коль кас цi кiс ла род, 

па ру ша юц ца су ад но сi ны кiс ла ро ду i вуг ля кiс ла га 

га зу, ус клад ня ец ца ра бо та сэр ца, —  рас каз вае 

ўрач. —  Для та го каб зра бiць ды хан не больш 

глы бо кiм i раз ме ра ным, не аб ход на фiк са ваць 

ува гу на вы ды ху, ста ра ючы ся мак сi маль на яго 

па доў жыць. Для гэ та пра сцей за ўсё неш та пра-

га вор ваць услых на ад ным ды хан нi да та го мо-

ман ту, па куль не скон чыц ца па вет ра ў лёг кiх, на-

прык лад, лi чыць. Пас ля гэ та га па жа да на зра бiць 

паў зу i ўдых нуць.

Каб зра зу мець, цi пра вiль на вы ўсё ро бi це, 

звяр нi це ўва гу на свой жы вот: пад час вы ды ху ён 

як бы ўцяг ва ец ца, а на ўды ху на ад ва рот, раз ду-

ва ец ца. Та му дыя фраг ма вае ды хан не па-iн ша му 

на зы ва юць «ды хан нем жы ва том».

—  Важ на вы ка рыс тоў ваць гэ ту тэх нi ку не 

толь кi пад час тры во гi, але i для яе пра фi лак ты кi. 

Дыя фраг маль нае ды хан не да па ма гае па зба вiц ца 

ад тры во гi i спеш кi, зра бiць больш раз ме ра ны мi 

i спа кой ны мi дум кi i ру хi. А так са ма на ўзроў нi 

аб ме ну рэ чы ваў нар ма лi за ваць стан ва ша га ар-

га нiз ма, —  тлу ма чыць Ган на Мi ку ла.

Яшчэ ад на тэх нi ка —  нер во ва-мы шач ная рэ-

лак са цыя па вод ле Джэ каб са на. Яна за сна ва ная 

на прын цы пе ўза ем на га ўплы ву мы шач на га i эма-

цы я наль на га ста ну.

—  Каб зняць цi не да пус цiць эма цы я наль нае 

пе ра на пру жан не, не аб ход на па пе ра мен на на-

пруж ваць i рас слаб ляць роз ныя мыш цы: кiс цяў 

рук, тва ру, пле ча во га по яса, жы ва та, сцёг наў, 

га лё нак, ступ няў. На пру жан не важ на ра бiць 

на вы ды ху, пас ля ча го ад бы ва ец ца рас слаб-

лен не, якое па ча се па вiн на быць у не каль кi 

ра зоў даў жэй шым, чым на пру жан не, —  рас-

каз вае ўрач.

Пры гэ тым важ на за па мi наць ад чу ван нi, якiя 

з'яў ля юц ца ў мыш цах, што па пра ца ва лi. Гэ та мо-

жа быць пры ем нае цяп ло, ад чу ван не лёг кас цi цi 

на ад ва рот пры ем ны ця жар i ад чу ван не па кол-

ван ня.

—  Сiг нал аб рас слаб лен нi мыш цаў па сту пае 

ў ка ру га лаў но га моз га, уцяг ва ю чы ў пра цэс рас-

слаб лен ня iн шыя зо ны, што ў рэш це рэшт пры во-

дзiць да рэ лак са цыi ўся го ар га нiз ма. Чым бо лей 

мы шач ных груп уклю ча на ў ра бо ту, тым больш 

поў нае рас слаб лен не. Ка лi вы аб ме жа ва ны ў ча се, 

не аб ход на ў пер шую чар гу ад даць ува гу тым мыш-

цам, якiя ма юць мак сi маль ную пра ек цыю ў ка ры 

га лаў но га моз га. Гэ та мыш цы кiс цяў рук i тва ру. 

На прык лад, на вы ды ху сцiс нi це кiс цi рук у ку ла кi 

i тры май це iх у на пру жан нi, па куль не сто мi це ся, 

пас ля ча го рас слаб це i фiк суй це ўва гу на ад чу ван нi 

рас слаб лен ня, —  рас каз вае Ган на Мi ку ла.

Па ме ры трэ нi роў кi фар мi ру ец ца ця лес ная 

па мяць пра гэ та кам форт нае ад чу ван не i адзiн 

ус па мiн пра яго на ват без пра вя дзен ня са мiх 

прак ты ка ван няў здоль ны вы клi каць рэ лак са цыю 

ўся го ар га нiз ма.

ДЛЯ ЎСIХ МАМ 
БЕЗ ВЫ КЛЮ ЧЭН НЯ
Iн фар ма цыя па до гля дзе дзя цей ста не 
больш да ступ най для баць коў з iн ва лiд нас цю

У Бе ла ру сi з 18 чэр ве ня стар та ваў пер шы аду ка цый ны пра-

ект для баць коў з iн ва лiд нас цю «Iн клю зiў нае ма ця рын ства». 

Яго мэ та — зра бiць больш да ступ най iн фар ма цыю па пы-

тан нях ця жар нас цi, пад рых тоў кi да ро даў, пас ля ро да вым 

пе ры я дзе i эта пе до гля ду за но ва на ро джа ным для та кiх мам 

i та таў. На ву чаль ныя вi дэа ма тэ ры я лы бы лi ство ра ны пры 

пад трым цы пра ек та МА МА PRO i раз ме шча ны на YouTube-

ка на ле «Гiд па жыц цi» Бе ла рус кай аса цы я цыi да па мо гi дзе-

цям-iн ва лi дам i ма ла дым iн ва лi дам.

Вi дэа ро лi кi, у якiх экс пер ты да ступ най мо вай тлу ма чаць пы тан нi, 

што хва лю юць усiх баць коў, i раз вей ва юць са мыя рас паў сю джа-

ныя стра хi, ця пер су пра ва джа юц ца суб цiт ра мi — для най леп ша га 

ўспры ман ня. Акра мя та го, больш за 300 тэкс та вых ма тэ ры я лаў на 

тэ му ма ця рын ства ста нуць да ступ ны мi шы ро ка му ко лу баць коў. На-

ступ ны этап — пе ра клад iн фар ма цыi на да ход лi вую мо ву, асаб лi вую 

спро шча ную вер сiю, рас пра ца ва ную для аб ляг чэн ня ўспры ман ня 

iн фар ма цыi людзь мi з iн тэ ле кту аль ны мi па ру шэн ня мi.

Iнi цы я та ры спа дзя юц ца, што гэ ты пра ект аб лег чыць до ступ да 

ка рыс най iн фар ма цыi як бу ду чым баць кам, так i ма ла дым ма ту лям 

i та там з iн ва лiд нас цю. Бо ў пы тан нях ця жар нас цi i ро даў лю дзi 

з асаб лi вы мi па трэ ба мi ня рэд ка су ты ка юц ца з дыс кры мi на цы яй 

сва iх пра воў.

—  Ча сам жан чы ны з асаб лi вас ця мi су ты ка юц ца з кры тыч ны-

мi за ўва га мi на эта пах да i пас ля ця жар нас цi, ча сам iх i ўво гу ле 

ад га вор ва юць ста на вiц ца ма ту ля мi. Не аб ход най iн фар ма цыi не 

ха пае, але ж жа да нае ма ця рын ства — за кон нае пра ва лю бой 

жан чы ны, — лi чыць эр га тэ ра пеўт, ме не джар пра ек таў «Гiд па 

жыц цi» Iры на КУК СIК.

Ства рэн не iн клю зiў най се рыi вi дэа ма тэ ры я лаў — гэ та пер шы 

крок на шля ху да асэн са ва на га баць коў ства.

—  Ця жар насць, ро ды i ма ця рын ства — асаб лi вы пе ры яд у жыц цi 

кож най жан чы ны. Пра ект МА МА PRO ўжо ця гам не каль кiх га доў 

да па ма гае ма мам атры маць iн фар ма цыю па пы тан нях жа но ча га i 

дзi ця ча га зда роўя, якой мож на ве рыць i не трэ ба пра вя раць. Для 

нас важ на, каб до ступ да гэ тай iн фар ма цыi быў ад кры ты для ўсiх 

мам без вы клю чэн ня, ка жа ўрач аку шэр-гi не ко лаг i кi раў нiк пра-

ек та МА МА PRO Дзi я на МАР ДАС.

«Iн клю зiў нае ма ця рын ства» — гэ та су мес ны пра ект са цы яль на-

даб ра чын най уста но вы па пы тан нях гра мад ска га зда роўя «Па блiк 

Хэлс» i iнi цы я ты вы «Гiд па жыц цi».

СВОЕ ЧА СО ВА РАС СЛА БIЦ ЦА

— Перш чым пры сту пiць да 

ра бо ты, вар та ра за грэць су-

ста вы, та му не аб ход на зра бiць 

раз мiн ку. Па вя лiч ваць на груз-

ку на ар га нiзм трэ ба па сту по-

ва, нi ў якiм ра зе нель га ад ра зу, 

за па ру вы хад ных, пе ра ра бiць 

усе спра вы, якiя на за па сi лi ся ў 

са дзе i ага ро дзе, — ка жа спе-

цы я лiст. — Важ на да зi ра ваць 

на груз ку. На ват ма ла дым лю-

дзям, не ка жу чы пра лю дзей 

ся рэд ня га ўзрос ту i тым больш 

пен сi я не раў, па тра бу ец ца адап-

та цыя да дач ных умоў.

Як ме ней стам ляц ца 
пад час ра бо ты 
ў ага ро дзе?

Каб ра бо та не на гад ва ла 

пра ся бе бо лем ва ўсiм це ле цi 

асоб ных яго част ках не каль кi 

дзён пас ля, ме дык ра iць на быць 

не вя лi кi ўслон чык, каб пра ца-

ваць у больш зруч най по зе — 

на ка ле нях цi се дзя чы. Пра ца-

ваць лепш ра нi цай да 11 га дзiн 

i ўве ча ры пас ля 16. Па-пер шае, 

па жы лым лю дзям па тра бу ец ца 

ад па чы нак, каб ад на вiць сi лы. 

Па-дру гое, у пiк со неч най ак-

тыў нас цi лепш па бе раг чы ся.

Экi пi ра вац ца па жа да на ў ка-

шу лю з доў гi мi ру ка ва мi i шта-

ны. Яны бу дуць ахоў ваць ску ру 

ад уль тра фi я ле ту i пя ку ча га пус-

та зел ля. Акра мя та го, не трэ ба 

за бы ваць пра га лаў ны ўбор i 

сон ца ахоў ныя аку ля ры.

Важ на са чыць 
i за ста нам зда роўя

— Ле кi, якiя вы пры ма е це 

заў сё ды, асаб лi ва ад астмы, 

сар дэч на га пры сту пу, цiс ку, 

алер гii на ўку сы пчол, па вiн ны 

заў сё ды зна хо дзiц ца пры вас, а 

не ў до ме цi ў кi шэ нях адзен ня, 

кi ну та га на iн шым кан цы ага ро-

да, — па пя рэдж вае ўрач.

Рэ ка мен ду ец ца як ма га час-

цей мя няць вiд ра бот. Пас ля 

пра пол кi ад ной град кi па лi це 

рас лi ны цi вы ка най це iн шую ра-

бо ту. Га лоў нае — змя нi це по зу 

i не дай це су ста вам «за бла ка-

вац ца» ў ад ным ста но вi шчы на-

доў га. Каб зняць на пру жан не, 

прай дзi це ся па тра ве ба са нож. 

Тра вя ны ды ван сты му люе рэ-

цэп та ры, раз ме шча ныя на ступ-

нях, ад наў ля ю чы сi лы, ума цоў-

ва ю чы iму нi тэт i азда раў ля ю чы 

ўвесь ар га нiзм.

Па мя тай це, што час ад ча-

су вар та ад ры вац ца ад свай го 

за ня тку, каб зняць на пру жан не 

мыш цаў, якiя пра цу юць, i за-

дзей нi чаць тыя, якiя за цяк лi ад 

бяз дзе ян ня. Але на Смiр но ва 

ра iць зра бiць не каль кi прос тых 

прак ты ка ван няў на град цы. 

Стань це пра ма, но гi па стаў це 

ра зам. Па ды мi це ся на ды бач-

ках як ма га вы шэй i за тры-

май це ся ў та кiм ста но вi шчы 

на 30 се кун даў. Стань це на зям-

лю поў най ступ нёй. Паў та ры це 

гэ та прак ты ка ван не 5—10 ра зоў. 

Вы пра стай це спi ну i 4—5 ра зоў 

на хi лi це га ла ву ўле ва i ўпра ва, 

iмк ну чы ся ву хам да кра нуц ца да 

пля ча. Сча пi це ру кi за га ла вой, 

мак сi маль на ад вя дзi це лок цi за 

спi ну i па будзь це ў та кой по зе 

10 се кун даў. Згi най це спа чат-

ку ад ну, а по тым дру гую на гу 

па пе ра мен на ў та зас цег на вым i 

ка лен ным су ста вах. Паў та ры це 

8—10 ра зоў.

Шкод ныя по зы
Не пра цуй це, на хi лiў шы кор-

пус унiз са ста но вi шча сто я чы. 

Гэ та вель мi шкод ная по за i для 

ра бо ты на град ках, i для пад' ёму 

ця жа ру. Га ран та ва ны боль у 

па яс нi цы, а з ча сам — сур' ёз-

ны па яс нiч ны ра ды ку лiт, iшы яс 

(боль у ся да лiшч ным нер ве), 

па шко джан нi мiж па зван ко вых 

дыс каў (пра тру зiя, гры жа). Iма-

вер ныя па вы шэн не цiс ку i гi пер-

та нiч ны крыз.

Не пра цуй це, се дзя чы на ку-

кiш ках. Та кое ста но вi шча не бяс-

печ нае, бо ўс клад няе рух кры вi, 

па збаў ляе ткан кi ру ху кiс ла ро ду 

i па жыў ных рэ чы ваў, пе ра гру-

жае сэр ца. З вы со кай iма вер-

нас цю з'я вiц ца боль у ка лен ных 

i та зас цег на вых су ста вах, па яс-

нi цы, мо жа пад няц ца цiск.

Не бяс печ на вы кон ваць ру хi, 

звя за ныя са скруч ван нем у па-

яс нi цы. Iх ча сам ро бяць, ка лi 

ад кiд ва юць гле бу шуф лем цi 

неш та пе ра клад ва юць убок. 

Та кiя ру хi не бяс печ ныя i са дзей-

нi ча юць па шко джан ню мiж па-

зван ко вых дыс каў (пра тру зii, 

гры жы). Па ва рот з гру зам не-

аб ход на ра бiць усiм кор пу сам.

— Не за бы вай це пра ад-

па чы нак i не iмк нi це ся па бiць 

«су свет ныя рэ кор ды» на град-

ках! На са май спра ве не вы да-

да так да да чы, а яна слу жыць 

вам для ад па чын ку i ўма ца ван-

ня зда роўя. Ка лi вы па да рвя-

це яго, да ма га ю чы ся ўзор на га 

па рад ку на сва iх сот ках, то якi 

сэнс бу дзе ва ўсёй гэ тай са до-

ва-ага род най iды лii? Хто бу дзе 

атрым лi ваць аса ло ду, ка лi вы 

апы ня це ся ў баль нi цы? Вый дзi-

це ў сад i па ля жы це пад дрэ ва-

мi на све жым па вет ры, па лю-

буй це ся квет ка мi, па слу хай це 

пту шак цi пры ем ную му зы ку, 

шо рах лiс ця цi прос та цi шы ню. 

Ня хай да ча бу дзе ў ра дасць, — 

ра iць док тар.

Ча му так важ на на ву чыц ца рэ лак са цыi

Не стра цiць зда роўе, пра цу ю чы на ўлас ных сот ках
Каб сад i ага род ра да ва лi, да во дзiц ца ня ма ла па пра ца-

ваць. Але, на жаль, у лю дзей па жы ло га ўзрос ту ёсць 

вя лi кая ры зы ка не раз лi чыць свае сi лы, i на нес цi шко ду 

зда роўю. Як ся бе па во дзiць, каб ра дасць ад вя лi ка га ўра-

джаю не бы ла са пса ва на бо лем у су ста вах, вы со кiм цiс-

кам i iн шы мi не пры ем ны мi на ступ ства мi са до ва-ага род-

ных ра бот, i як да па маг чы свай му ар га нiз му вы тры маць 

на груз кi, рас ка за ла ўрач-гi гi е нiст, за гад чык ад дзя лен ня 

гi гi е ны пра цы Мiнск ага аб лас но га цэнт ра гi гi е ны, эпi дэ-

мiя  ло гii i гра мад ска га зда роўя Але на СМIР НО ВА.
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