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Ста тус «бе лай ва ро ны»
— Кож ны, хто хоць раз спра ба ваў па-

зба віц ца ад ліш няй ва гі, ве дае, што кі ла-

гра мы пры хо дзяць без за пра шэн ня, а сы-

хо дзяць, ад чай на су пра ціў ля ю чы ся. Ча му 

вы вы ра шы лі па чаць ба раць бу з ва гой? 

Муж чы ны, як па каз вае прак ты ка, не так 

час та кла по цяц ца пра свой знеш ні вы гляд, 

як жан чы ны.

— Мне зда ец ца, што лю бы поў ны ча ла-

век, не важ на, муж чы на ці жан чы на, хо ча 

па ху дзець. Усе ка но ны пры га жос ці так ці 

інакш звя за ны са строй ны мі і ху дар ля вы мі. 

Ін шая спра ва, што ў ка гось ці атрым лі ва ец-

ца, а ў ка гось ці — не. І мне зда ец ца, што не 

атрым лі ва ец ца ў боль шас ці, а тыя, хто змог 

вы рвац ца з па ло ну паў на ты, — знай шлі той 

важ ны для ся бе ал га рытм, вы трым лі ва ю чы 

які, яны здо ле лі змя ніц ца.

Гэ та як шмат ра зоў спра ба ваць ву чыць за-

меж ную мо ву, але не пры кла даць для гэ та га 

са праўд ных на ма ган няў. У вы ні ку ні чо га не 

атрым лі ва ец ца, і праз ней кі час спро бы спы-

ня юц ца. Так і з па ху дзен нем, ка лі на зме ну жа-

дан ню пры хо дзяць тлу ма чэн ні і са ма апраў дан-

ні, на кшталт «я шмат ра зоў спра ба ваў — ні чо га 

не атрым лі ва ец ца», «нар маль на я бу ду жыць 

і з та кой ва гой», «вунь і ма ма ў мя не так са ма 

поў ная, і ні чо га, нар маль на пра жы ла ўсё жыц-

цё», «у мя не та кая ж косць, як у баць коў, ча го я 

тут су праць пры ро ды пру ся» ды ін шае.

У ма ім ро дзе так са ма адзін з баць коў поў-

ны, і бы ло та кое ж са ма апраў дан не. Ад нак, у 

ней кі мо мант спра ца ваў ін стынкт са ма за ха-

ван ня. Я зра зу меў, што ка лі пра цяг ну жыць 

з та кой ва гой (а ў мя не бы ло 30 ліш ніх кі ла-

гра маў), то ра бо ту, якой я сён ня зай ма ю ся, 

прос та не вы трым лі ваю ні псі ха ла гіч на, ні 

эма цы я наль на, ні фі зіч на, бо ўсе гэ тыя рэ чы 

вель мі звя за ныя. Мне трэ ба быць на на гах, 

быць ба дзё рым. Я па лі чыў, што мой рэ сурс 

пры та кім зно се бу дзе вель мі не вя лі кім, а я 

ха чу за ста вац ца ў строі як ма га даў жэй.

— З ча го вы па ча лі свой шлях да фі зіч-

на га са ма ўдас ка на лен ня?

— Я спра ба ваў пра віль на хар ча вац ца, 

бе гаў, ад нак усё гэ та да ва ла ка рот ка тэр мі-

но вы вы нік. Сіс тэ ма аб ме ну рэ чы ваў у мя не 

не вель мі доб рая, і ліш няя ва га не так хут ка 

зга ра ла, як бы я ха цеў. Урэш це я сам са бе 

ска заў, што мне трэ ба неш та сур' ёз на мя-

няць, не чым ах вя ра ваць, каб ра за брац ца з 

гэ тай праб ле май. Ад нак гэ та вель мі суб' ек-

тыў нае ра шэн не.

Тое, што да па маг ло мне, мо жа зу сім 

не па ды сці ін ша му ча ла ве ку. Тут вель мі 

важ на пры слу хоў вац ца да ся бе і зна хо-

дзіць свой улас ны шлях, улас ны ал га рытм 

і да ся гаць аса біс та га вы ні ку.

У ма ім вы пад ку я цал кам ад мо віў ся ад ал ка-

го лю. Гэ та быў пер шы крок. Я за ўва жыў, што ў 

на шым жыц ці до сыць шмат сі ту а цый, ка лі мы 

ўжы ва ем на поі з гра ду сам. Сён ня мы вы пі лі з 

сяб рам пі ва, у пят ні цу пай шлі ў гос ці і па час-

та ва лі ся там кань я ком, у ня дзе лю ад пра ві лі ся 

на ры бал ку, і там неш та па каш та ва лі... Пад усё 

гэ та, зра зу ме ла, заўж ды ідуць за кус кі.

— Як па ста ві лі ся да ва ша га ра ды каль-

на га ра шэн ня на ва коль ныя?

— Гэ та до сыць эк стрэ маль нае ра шэн не і 

па ды хо дзіць не для кож на га, але мне да па-

маг ло — я са праў ды па чаў ху дзець. Ад нак 

ра зам з гэ тым па ча ла мя няц ца ўся інф ра-

струк ту ра май го жыц ця. Я ад ра зу ў пэў ным 

сэн се стаў бе лай ва ро най. Сва я кі ра зу ме лі, 

што для мя не вя лі кая ва га бы ла праб ле май, 

фак тыч на хва ро бай, ад якой я збі раў ся па-

зба віц ца, і ла яль на ста ві лі ся. А вось сяб ры-

зна ё мыя ча сам не ра зу ме лі, крыў дзі лі ся, 

па ру ра зоў на ват агрэ сіў на ста ві лі ся. Ад нак 

я не за пэў ні ваю, што трэ ба аба вяз ко ва ад-

маў ляц ца ад ал ка го лю — кож ны па ві нен сам 

ад шу каць свой шлях. Я ж не п'ю ал ка голь 

(зу сім!) ужо не каль кі га доў.

36 га дзін га ла дан ня 
і 10 ты сяч кро каў

— А як жа ежа? Тыя, хто не вы пі вае, 

ад ра зу ска жуць, што яны ча мусь ці не ху-

дзе юць без ал ка го лю.

— Услед за ад мо вай ад ал ка го лю я стаў 

мя няць сіс тэ му хар ча ван ня, уво дзіць пэў ныя 

аб ме жа ван ні. У вы ні ку стаў больш ба дзё рым. 

У лю бо га ча ла ве ка, які па ху дзеў, ёсць пік 

фор мы, а ёсць звы чай ная фор ма, бо не маг-

чы ма ся бе ўвесь час тры маць на ідэа льным 

узроў ні. У свой пік фор мы, як пра ві ла, вяс-

ной, я раз на ты дзень ар га ні зую для ар га ніз-

ма га ла дан не — не ем на працягу 36 га дзін, 

п'ю толь кі ва ду і ка ву. І так два-тры ме ся цы. 

Вось ужо па чаў та кім чы нам да ле та рых та-

вац ца, бо за зі му з ноў з'я ві ла ся ліш няя ва га. 

Ад нак да та ко га га ла дан ня трэ ба па ды хо-

дзіць асця рож на, лепш пра кан суль та вац ца 

з ура ча мі.

У гэ ты час так са ма раб лю аба вяз ко выя 

10 ты сяч кро каў у дзень. Ды і ўво гу ле ста-

ра юся больш ру хац ца — гэ та за мя няе мне 

фі зіч ную ак тыў насць у трэ на жор най за ле.

— Па чы на ю чы ба раць бу з паў на той, вы 

ха дзі лі да ўра ча, перш чым рас пра ца ваць 

сваю сіс тэ му?

— Я раю ўсім аба вяз ко ва звяр тац ца да 

ўра ча. Сам я ха дзіў да эн да кры но ла га і вель-

мі ўра зіў ся тым, што ў яго вя дзен ні не толь кі 

шчы та па доб ная за ло за, але і цэ лы спектр 

пы тан няў, на ват уз ро вень тэс тас тэ ро ну, ад 

яко га шмат што за ле жыць у пла не зда роўя 

муж чын ска га ар га ніз ма. Боль шасць муж чын 

упэў не ны, на ват не за дум ва юц ца, які ў іх 

уз ро вень тэс тас тэ ро ну, хоць гэ та звя за на 

з ра бо тай сэр ца, а не толь кі сек су аль ным 

бо кам жыц ця. Ду маю, што не ка то рым вар та 

звяр нуц ца да доб ра га псі ха тэ ра пеў та, та му 

што, маг чы ма, мно гія мо ман ты, звя за ныя 

з паў на той, да па мо жа вы ра шыць гэ ты спе-

цы я ліст.

У 30 рых та вац ца да 60-ці
— Ня ўжо нель га за ста вац ца зда ро-

вым без па ста ян на га спа жы ван ня но вай 

ін фар ма цыі? Ці не да стат ко ва прос та 

пад трым лі ваць у са бе пэў ную ва гу, ка лі 

не ма еш ні я кіх ін шых прэ тэн зій да ўлас-

на га це ла?

— Я па чаў паў нець пас ля 30-ці і, на жаль, 

стра ціў шмат ча су, які ўжо не вер неш. Ка лі 

я ва жыў больш, знос май го ар га ніз ма быў 

знач на боль шым, а я не ду маў пра гэ та і не 

ца ніў тыя га ды. Усё гэ та ідзе ад ля но ты і 

не да свед ча нас ці. Апош ні мо мант — гэ та не-

жа дан не ўжы ваць но вую ін фар ма цыю. Раз ві-

ва ец ца ўсё, у тым лі ку і фар ма ка ло гія. І вар та 

раз бі рац ца, ці па трэб ны та бе пэў ныя бія ла-

гіч ныя да баў кі, ві та мі ны, пра дук ты з па ні жа-

ным утры ман нем цук ру. Ка лі ты са праў ды 

ці ка віш ся сва ім зда роў ем, трэ ба па ста ян на 

чы таць но вую лі та ра ту ру пра гэ та. Ця пер іс-

нуе цэ лы рух ма ла дых мі лі яне раў — бія ха ке-

раў, якія ся дзяць на да баў ках, ядуць пэў ныя 

пра дук ты, зай ма юц ца спор там.

Я страч ваў ва гу па сту по ва, тры-ча ты ры 

га ды. Спа чат ку ра біў адзін крок, по тым дру гі, 

па ра лель на пры хо дзі ла ўсве дам лен не, што 

і як для мя не лепш. Ця пер я піль на са чу за 

сва ім ста нам. Зда роўе па трэб на перш за ўсё 

для та го, каб пра ца ваць, зай мац ца лю бі май 

спра вай. Ду маць, як пас ля 50-ці, 60-ці за-

ха ваць гэ тую ра бо ту, за стац ца ў страі, не 

ад стаць. Тыя, хто па чы нае пра гэ та ду маць 

толь кі ў 50, на жаль, спаз ні лі ся. Ду маць пра 

зда роўе не аб ход на па чы наць у 30, бо не маг-

чы ма пе ра бу да ваць ся бе за лі ча ныя га ды.

— Што на конт муж чы нскай пры ваб нас-

ці? Мне зда ец ца, ху дзе юць не толь кі дзе ля 

зда роўя?

— Вя до ма, не. У мя не пуб ліч ная ра бо та, 

та му знеш няя пры ваб насць — адзін са склад-

ні каў імі джу. «Та вар ны» вы гляд — част ка 

ма ёй ра бо ты. І для мя не гэ та ста ла та кім 

жа сур' ёз ным фак та рам, як і ўмен не яс на 

мыс ліць.

Жон ка бы ла ўвесь час ма ім па моч ні кам 

і са мым жорст кім кант ра лё рам. Яна схі ля-

ла мя не пра ца ваць над са бой і ця пер заўж-

ды пры пы няе, ка лі ба чыць, што я збоч ваю з 

абра на га шля ху. Пры гэ тым яна ра зу мее, што 

хоць перш за ўсё гэ та псі ха ла гіч на і фі зіч на 

кам форт на мне, ёй так са ма больш пры ем на, 

ка лі по бач муж чы на, а не таў стун. Ча ла век, 

які зна хо дзіц ца ў фор ме, менш стам ля ец ца, 

ён не раз драж ня ец ца ад та го, што не мо-

жа ўціс нуц ца ў кас цюм, ад та го, што ве дае, 

што ро біць ня пра віль на, але пра цяг вае гэ та 

ра біць.

Ня ма таб лет кі для па ху дзен ня. Ёсць 

цяж кая пра ца, ах вя ры і за да валь нен не ад 

да сяг ну та га вы ні ку.

Іры на СІ ДА РОК.

НЕ ТРЭБА 
СПЯШАЦЦА!
Па якіх пры чы нах 
з'яў ля ец ца ліш няя ва га, 
на ват ка лі мы не пе ра яда ем?

Гэ та ўзрос та выя асаб лі вас ці. Да 

30 га доў ліш няя ва га лёг ка пры хо дзіць 

і сы хо дзіць, а пас ля — гэ так жа лёг ка 

мы шач ная ткан ка сціс ка ец ца і за мя ня-

ец ца тлу шчам. Па вод ле ме ды цын скіх 

да сле да ван няў, жан чы на з 29-га до ва га 

ўзрос ту на бі рае ў ся рэд нім тры ліш нія 

кі ла гра мы за дзе сяць га доў, а муж чы-

на — сем. Да лей — бо лей. Ву чо ныя 

да гэ туль не мо гуць дак лад на рас тлу-

ма чыць, ча му гэ та ад бы ва ец ца, і «спіс-

ва юць» усё на гар ма наль ныя зме ны і 

зні жэн не фі зіч най ак тыў нас ці. Шмат-

га до выя на зі ран ні ды е то ла гаў са штата 

Пен сіль ва нія (ЗША) па ка за лі, што пас ля 

30 га доў це ла ча ла ве ка, якое скла да-

ец ца з мы шач най ткан кі, кас цей, ва ды 

і тлу шчу па чы нае імк лі ва губ ляць ме на-

ві та мы шач ную ма су — гэ та на зы ва ец-

ца атра фія, і на бі раць тлу шча вую. Да 

50 га доў у лю дзей ужо ста но віц ца на 

трэць больш тлу шчу ў па раў на нні з тым, 

што бы ло ў 20 га доў. І як пра ві ла, увесь 

гэ ты тлушч збі ра ец ца ва кол та ліі.

Што ра біць, каб змя ніць гэ тую сі-

ту а цыю? Па-пер шае, больш ру хац ца. 

З-за мы шач на-тлу шча вых змя нен няў 

трэ ба быць яшчэ больш ак тыў ным, чым 

у юнац тве. Акра мя та го, нар ма лі за ваць 

ва гу ў ста лым уз рос це да па ма га юць... 

час ты смех і жа ван не жвач кі. Хоць, вя-

до ма, са мае важ нае пра ві ла — ты тое, 

што ты ясі. Трэ ба на ля гаць на са да ві ну, 

га род ні ну, ры бу, птуш ку, арэ хі, ба бо выя 

і зер ня выя. І менш ужы ваць цук ру, со лі, 

паў фаб ры ка таў і ежы на ноч.

Усё ж пры пра віль ным па ды хо дзе 

вы нік не пры му сіць ся бе ча каць. Але 

пры го жая фі гу ра не маг чы ма без пры-

го жай, пруг кай ску ры.

— Пра цяг лая ды е та і за над та хут кая 

стра та ва гі мо гуць пры вес ці да ўзнік-

нен ня вя лас ці, аб ві сан ня ску ры. Са мыя 

праб лем ныя мес цы — ску ра на жы ва це, 

тва ры, шыі, унут ра ным ба ку сцёг наў, 

ру ках, — ад зна чае ва ле о лаг 2-й цэнт-

раль най ра ён най па лі клі ні кі г. Мін ска 

Люд мі ла БАР ТА ШЭ ВІЧ.

Што ра біць, 
каб па збег нуць та кіх праб лем 

у пра цэ се па ху дзен ня?

  Ху дзей це ма руд на. Не вар та 

скід ваць больш 0,5-1 кі ла гра ма за ты-

дзень.

 Не вы клю чай це з ра цы ё ну бял кі, 

ста рай це ся кож ны дзень ужы ваць ры-

бу, мя са, птуш ку. Не за бы вай це і аб 

пра дук тах, якія ўтрым лі ваюць тлу шчы, 

але са чы це, каб іх коль касць не пе ра-

вы ша ла 30 гра маў у дзень.

 Зай май це ся фіз куль ту рай — гэ та 

не аб ход на для пад тры ман ня мышц у 

то ну се. Да та го ж, ак тыў ныя трэ ні роў кі 

сты му лю юць аб мен рэ чы ваў, уз мац ня-

юць цыр ку ля цыю кры ві і ў вы ні ку па ляп-

ша юць стан ску ры.

 Пад трым лі вай це вод ны ба ланс.

Не аб ход на вы пі ваць не менш за два 

літ ры ва ды ў су ткі, гэ та да па мо жа за-

ха ваць элас тыч насць ску ры.

 Кант рас ны душ да па мо жа доб ра 

ўма ца ваць ску ру. Чар гуй це га ра чую і 

ха лод ную ва ду. Ка рыс на ма сі ра ван не 

праб лем ных участ каў жорст кай ма чал-

кай.

 Пры май це адзін-два ра зы на ты-

дзень ван ны з мар ской сол лю. Гэ та 

пра цэ ду ра доб ра вы во дзіць так сі ны з 

ар га ніз ма.

 Вы ка рыс тоў вай це пад цяг ва ю чыя 

срод кі для до гля ду ску ры.

 Пры май це по лі ві та мін ныя і мі не-

раль ныя комп лек сы.

 Па маг чы мас ці прай дзі це курс ма-

са жу.

У су куп нас ці сіс тэ ма тыч нае вы ка-

ры стан не гэ тых срод каў пры вя дзе да 

жа да на га вы ні ку.

Але на КРА ВЕЦ.

Муж чын скі до сведМуж чын скі до свед

ХУ ДЗЕЦЬ — ГЭ ТА ЯК ВУ ЧЫЦЬ 
ЗА МЕЖ НУЮ МО ВУ

Анд рэй Эзе рын скі нуў 30 кі ла грамаў, 
ад мо віў шы ся ад ал ка го лю і ля но ты

Адзі ны спо саб па ху дзець — пе ра гле дзець свае мэ ты ў жыц ці, ка заў у свой час 

анг лій скі лі та ра тур ны кры тык Сі рыл Ко на лі. Ме на ві та спро ба за зір нуць на пе рад 

і ўя віць ся бе ў пэў най са цы яль най ро лі дае ча ла ве ку сі лы пра ца ваць над сва ім 

це лам. Пры нам сі, па та кім шля ху — пе ра гля дзе сва іх мэ таў і не аб ход нас ці не чым 

ах вя ра ваць — дзей ні чаў ге рой гэ та га ар ты ку ла Анд рэй ЭЗЕ РЫН, PR-ды рэк тар 

агенц тва EZERІN COMMUNІCATІOІN, які вы пра ца ваў для ся бе асаб лі вую сіс тэ му 

па ху дзен ня. За ча ты ры га ды ён па зба віў ся ад 30 ліш ніх кі ла гра маў.

Было...

...і стала.


