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Лечымся без лекаў

Чыстацел — для чыстай скуры!
Чыстацел — шматгадовая травянiстая раслiна, адносiцца да сямейства макавых. З аднаго
боку, чыстацел лiчаць ядавiтым, з iншага — прызнаюць за iм бясспрэчныя лекавыя ўласцiвасцi.
Нават сваю назву гэта раслiна атрымала таму,
што нашы продкi заўважылi: чыстацел цудоўна
спраўляецца з рознымi захворваннямi скуры,
ачышчаючы яе ад мазалёў, бародавак, рабацiння...
Лекавымi ўласцiвасцямi валодае наземная частка чыстацелу — яго трава i кветкi, а таксама сок.
Апошнi з даўнiх часоў выкарыстоўвалi пры лячэннi
мастыту i хваробаў насаглоткi, захворванняў печанi
i жоўцевага пузыра, i нават пачатковых формаў туберкулёзу скуры, а таксама змазвалi iм трэшчыны на
руках i на пятках. Трава i кветкi чыстацелу, свежыя i
высушаныя, таксама не менш карысныя.
Тут неабходна адзначыць, што ўнутраны прыём
соку або любых прэпаратаў з сыравiны чыстацелу
дазваляецца толькi па прызначэннi ўрача! Што датычыцца вонкавага прымянення гэтай раслiны, то гэта

можна рабiць i ў хатнiх умовах, аднак абавязкова
захоўваць асцярожнасць.
Настоем са свежай або сухой травы чыстацелу рэкамендуецца абмываць бародаўкi, фурункулы, лiшаi
i экзэмы, аж да поўнага iх знiкнення. Таксама можна
вылечыцца i ад вугрыстага сыпу. А ванны з настоем
чыстацелу i ўмыванне iм (варта рабiць гэта асцярожна,
разбаўляючы настой вадой на дзве трэцi i пазбягаючы
яго пападання ў вочы, нос i рот) могуць пазбавiць, хоць
i часткова, ад рабацiння i пiгментных плямаў.
Гатаваць настой з чыстацелу проста: бярэцца
шкляная ёмiстасць, прыкладна на паўлiтра, на чвэрць
запаўняецца сухой сыравiнай i залiваецца кiпенем.
Пасля чаго пасудзiну неабходна шчыльна закрыць i
пачакаць каля гадзiны. Атрыманы настой перад выкарыстаннем працадзiць; захоўваць яго лепш за ўсё
ў халаднаватым, зацемненым месцы.
Памятайце, што чыстацел супрацьпаказаны пры
эпiлепсii, бранхiяльнай астме, неўралагiчных захворваннях, стэнакардыi, дыярэi. Таксама не варта выкарыстоўваць яго i цяжарным жанчынам.

Тайны прыручаных грыбоў
У хатнiх умовах можна атрымлiваць не толькi
пажыўныя напоi, але i лячыцца iмi ад многiх хваробаў. Тут i там чуваць, што ў аднаго дома «жыве» чайны грыб, другi дзелiцца кефiрным, а трэцi
адкрыў для сябе лекавыя ўласцiвасцi марскога
рысу. Што ж уяўляюць сабой усе гэтыя далёкiя
«сваякi» больш прывычных для нас падасiнавiкаў
i апенек? Паспрабуем разабрацца.
Адным з падобных «жывых лекаў» з'яўляецца iндыйскi (ён жа японскi, ён жа кiтайскi) марскi рыс
або рысавы грыб. Знешне нагадвае ўсiм вядомую
злакавую культуру, таму так i называецца. Спрыяльнымi ўмовамi для росту i размнажэння лiчыць
шкляную ёмiстасць, накрытую марляй; штодзённую
змену вады, якая абавязкова павiнна быць негатаванай i фiльтраванай; адсутнасць прамых сонечных
прамянёў i рэзкiх пахаў, а таксама прамыванне ў
сiтцы пасля чарговага сцэджвання вадкасцi. Калi ўсе
ўмовы камфортнага пражывання будуць захаваныя,
грыб аддзячыць вам гаючым напоем, якi гатуецца
ў прапорцыi 4 ст. лыжкi рысу i 2 ст. лыжкi цукру на
лiтр вады. Прымаць настой з мэтай лячэння трэба
не менш як 300 мл у дзень, а з мэтай прафiлактыкi
— па жаданнi. Марскi рыс аказвае мачагоннае, антымiкробнае, iмунамадулюючае дзеянне, дапамагае
знiзiць артэрыяльны цiск i паляпшае абмен рэчываў.
Таксама карысны пры бяссоннiцы, галаўным болi,
стомленасцi, неўрастэнii, пры праблемах са страваваннем. Праўда, ёсць i супрацьпаказаннi: iнсулiназалежным дыябетыкам пiць настой забаронена.
Акрамя таго, яго можна выкарыстоўваць для догляду
скуры ў якасцi прыроднага ласьёну, якi пазбаўляе ад
адмерлых клетак.
Не менш карысны кефiрны грыб (грыбок iндыйскiх ёгаў, малочны, тыбецкi). Жыць ён таксама
любiць у шкляных ёмiстасцях, аднак харчуецца, у
адрозненне ад iндыйскага рысу, пастэрызаваным
або натуральным малаком, патрабуе абавязковай
штодзённай прамыўкi цёплай вадой, iнакш загiне, не
паспеўшы «вырабiць» кефiр, дзеля якога, уласна, i
вырошчваецца. Напой гатуецца максiмум суткi. Для

гэтага трэба змяшаць 2 ч. лыжкi грыба са шклянкай
(максiмум лiтрам) малака i накрытую марляй пасудзiну паставiць у цёмнае месца. Пасля працэджвання гатовы прадукт можна смела пiць. Дастаткова
ўжываць 200—250 мл напою ў дзень, перад сном
або ранiцай да яды. Кефiр п'юць 20 дзён, а затым
варта зрабiць 10-дзённы перапынак, каб арганiзм
не прывыкаў. Гаючыя ўласцiвасцi малочнага грыба
адчуюць людзi, якiя пакутуюць ад атлусцення, алергii, няправiльнага абмену рэчываў, страўнiкава-кiшачных захворванняў. Ён садзейнiчае загойванню
ран, паляпшае памяць, актывiзуе iмунную сiстэму,
павышае агульны тонус арганiзма i, у адрозненне
ад рысавага грыба, рэкамендуецца хворым на цукровы дыябет.
Самым вядомым з заяўленай тройкi «хатнiх гадаванцаў» з'яўляецца чайны грыб. Яго таксама
называюць медузамiцэтам (навуковае найменне),
маньчжурскiм, грыбам Камбуча (Камбуха, Камбука — каму як падабаецца), марскiм, фанга, чайным
квасам, японскай губкай i нават японскай маткай.
Яго «патрабаваннi»: слоiк з горлачкам, накрытым
марляй, нямоцны салодкi чай (5—6 ч. лыжак цукру
i 2 ч. лыжкi заваркi на лiтр вады), цёплае месца i
перыядычная прамыўка (прыкладна раз на тыдзень)
ледзь цёплай гатаванай вадой. Карацей — непераборлiвы. I нават калi пра яго зусiм забыцца, i
вада цалкам выпарыцца, то, калi дадаць чаю, грыб
зноў можа ажыць. Але, зразумела, гарантый няма.
Пры спрыяльных жа ўмовах квас будзе гатовы да
ўжывання на 7—8 су ткi. Даказана, што ён станоўча ўздзейнiчае на кiшэчнiк, дапамагае пры гастрыце, гiпатанii, дызентэрыi, танзiлiце, а таксама
з'яўляецца натуральным касметычным сродкам.
З яго дапамогай робяць масаж, пазбаўляюцца ад
вугрыс тага сыпу i перхацi, умацоўваюць валасы,
даглядаюць рукi.
Напрыканцы хочацца зазначыць, што якiмi б лекавымi ўласцiвасцямi грыб нi валодаў, пры сур'ёзным
захворваннi спадзявацца толькi на яго як мiнiмум
неразумна.

Шыпшына дапаможа пры анемii
Гэта дзiкая ружа прываблiвае сваёй прастатой i стрававальную сiстэму. Гатуецца яна вельмi проста:
i, у адрозненне ад ганарыстай «царыцы садоў», свежыя або сухiя ягады залiваюцца кiпенем, затым
расце сама па сабе, не патрабуючы асаблiва ча- настойваюцца 30 хвiлiн у закрытай пасудзiне. (Прылавечага клопату i догляду. Яна шчодра дзелiцца гатаваны такiм чынам настой можна захоўваць не
з людзьмi не толькi хараством сваiх кветак, але больш за два днi.)
яшчэ i смакам i карысцю для здароўя, якую прыНастой пладоў шыпшыны паляпшае кровазваносяць чалавеку яе плады. Iснуе нямала вiдаў рот у сасудах галаўнога мозгу, а яшчэ ён вельмi
шыпшыны, i плады любога з iх — сапраўдная карысны пры пароках сэрца i анемii, пры гепатыце i
прыродная аптэка.
захворваннях печанi, таксама яго рэкамендуюць як
Плады шыпшыны ўтрымлiваюць у сабе вiтамiну мяккi паслабляльны i мачагонны сродак. Акрамя таС больш, чым цытрусавыя
го, ужыванне моцнага зялёна Пры анемii, знясiленнi рэкамендуецца ес- га чаю з экстрактам (сiропам)
цi чорныя парэчкi. Прысутнiчаюць у iх i iншыя вiтамiны цi свежыя ягады шыпшыны ў вялiкай колькас- шыпшыны замест цукру дапа— групы В, К, Р, карацiн (у цi, а таксама пiць па 1/4—1/2 шклянкi настою можа пазбавiцца ад галаўных
насеннi — вiтамiн Е), а так- пладоў 2—3 разы на дзень.
боляў.
 Пры адрыжцы, млоснасцi, ванiтах карыссама мiнералы, калiй, фосУвага! Настоi шыпшыны
фар, жалеза, магнiй, марга- на жаваць пялёсткi шыпшыны. Акрамя таго, супрацьпаказаны людзям,
нец, розныя антыаксiданты, можна заварваць iх, як гарбату, настойваць у якiх назiраецца недастатпекцiны, дубiльныя рэчывы, 15—20 хвiлiн i прымаць па 1/2 шклянкi 3—4 ко васць кро ва зва ро ту, а
арганiчныя кiслоты i эфiрны разы на дзень пры болях у страўнiку.
таксама трамбозы, тромба Пры схiльнасцi да насавых крывацёкаў флебiты, эндакардыты. Таму
алей.
Гарбата з пладоў шып- прымайце па 1/2 шклянкi настою пладоў шып- перш, чым пачаць прымаць
шы ны здаў на ца нi ла ся, шыны 3 разы на дзень: 20 г здробненых у прэпараты на аснове дзiкай
паколькi дапамагала ўма- кавамолцы пладоў залiце 1 шклянкай кiпеню, ружы, лепш за ўсё параiцца
цаваць iмунiтэт, а таксама настойвайце ў тэрмасе, затым працадзiце.
са сваiм тэрапеўтам.
Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

Сам сабе псiхолаг

ПАВЫШАЕМ САМААЦЭНКУ
Станоўчая самаацэнка — адна з умоў добрага настрою i поспеху ў
жыццi. Пахвала навакольных, безумоўна, падбадзёрвае, але нармальны дарослы чалавек павiнен умець i сам ацанiць сябе адэкватна. Так,
здаровы скепсiс i самакрытыка неабходныя, але — ва ўмеранай дозе.
Для таго каб дабiцца поспеху ў жыццi, неабходны так званы пазiтыўны
досвед. Ён ёсць у кожнага чалавека, але некаторыя людзi забываюць
яго, бясконца перабiраючы ў памяцi свае няўдачы.
Наладзьце для сябе вечар успамiнаў аб «былых перамогах». Успомнiце, напрыклад, як вы рашылi складаную задачу ў школе, паспяхова
выступiлi на школьным вечары, вылечылi кошку, прыгатавалi абед,
якi ўсiм спадабаўся... Не адмахвайцеся нават ад самых нязначных,
здавалася б, выпадкаў, а самыя яркiя эпiзоды апiшыце i пакладзiце
гэты лiс ток паперы ў такое месца, дзе ён увесь час трапляўся б вам
на вочы.
...Адну ўмову трэба захоўваць няўхiльна ў гэты вечар (а пажадана i
надалей): ганiце прэч успамiны аб няўдачах!

ЯК ПРАГНАЦЬ ТРЫВОЖНЫЯ ДУМКI
Сапраўды — як? Спрабаваць проста пагарджаць iмi або не звяртаць
на iх увагi — марна: яны проста так не адвяжуцца. Паспрабуйце ўжыць
наступную хiтрасць.
Калi ўжо вы не можаце не хвалявацца, адвядзiце сабе спецыяльныя
паўгадзiны ў дзень на гэту справу. Ведаючы, што ў вас ёсць гэтыя паўгадзiны трывогi, вы зможаце адкласцi сваё хваляванне на пасля. Скажыце сабе: у мяне для гэтага будзе сёння спецыяльны час. Калi гэты
спецыяльны час надыдзе, можна сесцi ў крэсла i пачаць трывожыцца.
Такiм чынам вы хоць бы прывыкнiце да сваiх трывог, а можа, i здагадаецеся, як з iмi «дамовiцца», — вядома ж, не ў першы дзень, а можа,
праз тыдзень цi два. Можна выкарыстаць гэты спецыяльны час i больш
прадукцыйна: пашукаць выйсце. Для гэтага трэба ўзяць аркуш паперы
i запiсаць у слупок усе свае трывогi i апасеннi, а ў суседнi слупок — магчымыя рашэннi праблемы.
Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ГIГIЕНА З «ДУШКОМ»?..
Урач-гiгiенiст падазраецца ў тым, што закрывала вочы на парушэннi, у
прыватнасцi, тых жа санiтарных нормаў i атрымлiвала за гэта ад удзячных
прадпрымальнiкаў «падарункi». Паводле звестак аддзялення iнфармацыi
i грамадскiх сувязяў УУС Мiнаблвыканкама, 29-гадовая мiнчанка, урач-гiгiенiст «Мiнскага занальнага цэнтра гiгiены i эпiдэмiялогii», на тэрыторыi
«Гандлёвага дома «Ждановiчы» атрымала ад аднаго з iндывiдуальных
прадпрымальнiкаў у якасцi хабару матэрыяльных каштоўнасцяў на 187
тысяч рублёў. Ён расплацiўся за тое, што не меў гiгiенiчных пасведчанняў на прадукцыю, якую рэалiзоўваў. У сваю чаргу, службовая асоба не
склала пратакол аб гэтым адмiнiстрацыйным парушэннi.
Iгар ГРЫШЫН.

24 верасня 2009 г.

Вернасць — родам з дзяцiнства

Н

яздольнасць захоўваць вернасць аднаму партнёру закладваецца не навакольным асяроддзем цi абставiнамi, а нашымi
бацькамi — татам i мамай. Што такога павiнны яны зрабiць, каб
наша дарослае сэксуальнае жыццё пайшло накасяк? Адкуль
бяруцца разнастайныя сэксуальныя адхiленнi? Урач-сэксолаг
Мiнскага абласнога псiханеўралагiчнага дыспансэра Дзмiтрый
КАПУСЦIН дае адказ на гэтыя пытаннi ў сваёй новай кнiзе «Асноўны iнстынкт. Урокi сэксуальнай адукаванасцi», якая днямi пабачыла свет, i ў наступным iнтэрв'ю.
— З якога моманту пачынае
— На працягу першых 1,5-2 гафар мi ра вац ца па ла вая свя до- доў жыцця. Разам з атрыманнем
масць?
мацярынскага малака адбываецца
— Ва ўлоннi мацi, безумоўна... распазнаванне навакольных па поСамае важнае тут, каб дзiця было ле. Звычайна ўсе дзецi баяцца мужжаданым. У нежаданага абавязко- чын. Далей дзiця адносiць сябе да
ва будуць праблемы. Яно не атры- канкрэтнага полу, эксперыментуе
мае патрэбнай колькасцi пяшчоты ў ролi «я-хлопчык» цi «я-дзяўчынi цеплынi ад мацi. Неласкавая, як ка» i выбiрае галоўнага чалавека. У
i вельмi занятая, матуля — вялiкае прынцыпе, гэта павiнна быць мацi,
няшчасце для немаўляцi. I як вы- якая, як мы сказалi вышэй, не высветлiлася, на праяўленне пяшчоты пускае дзiця з рук. Толькi ад матуi клопату матулям адведзены ўсяго лi можна i вельмi важна атрымаць
адзiн год. Менавiта ў гэты перыяд пацвярджэнне сваёй незаменнасцi.
закладваецца аснова стаўлення Груба кажучы, дзiця павiнна ўсвядомаленькага чалавечка да людзей... мiць: калi я памру, то i мацi без мяне
Так што жанчына, якая збiраецца жыць не будзе... Калi малое схаванарадзiць, павiнна сказаць сабе: з лася пад сталом, мацi павiнна быць
моманту наступлення цяжарнасцi i у адчаi, шукаць «самае дарагое на
яшчэ год пасля з'яўлення дзiцяцi на свеце», а не спакойна хадзiць мiма
свет даю слова не належаць сабе i размаўляць па тэлефоне. Калi так,
— толькi гэтаму новаму чалавечку. дзiця пачне нервавацца. Маўляў, ка— Вы хочаце сказаць, што лi ты сядзiш у прыбiральнi, я ж стаю
жанчына, якая ў час цяжарнасцi пад дзвярыма, чакаю цябе, а тут я
разважала, напрыклад, над тым, наогул знiк — i ты спакойная?! У
цi пакiнуць дзiця або, крый Божа, iдэале нармальнае дзiця нармальмела намер развiтацца з жыццём, най мацi павiнна поўнасцю пераканайгоршым чынам паўплывае на нацца ў любовi апошняй i... сесцi ёй
на галаву. Так прыходзiць усведамлёс дзiцяцi?
— Абавязкова паўплывае. Калi ленне важнай iсцiны: мама даруе
быў элемент адарвання ад дзiцяцi, ўсё. Гэта аснова дазваляе дзiцяцi
значыць, надыдуць i наступствы. пераключыцца на асваенне «тэрыКолькi часу таму ў адным з расiйскiх торыi» таты.
— Зараз нярэдка жанчыны адрэгiёнаў была нават спроба забаранiць раскрыццё тайны полу дзiцяцi. I важваюцца нараджаць для сябе i
ў гэтым быў сэнс. Бо калi раптам пол лiчаць, што нiчога дрэннага ў гэдзiцяцi не супадае з пажаданым, у ма- тым няма...
— У лю бым вы пад ку будуць
цi ўзнiкае адарванне ад малога. Даказана, што гэта адарванне адбiваецца праблемы. Як бы мацi нi займалася
на ўсiм далейшым жыццi чалавека. з хлопчыкам барацьбой, нi гуляла з
Наогул у справе з'яўлення чалавека iм у футбол, дзiця атрымае трансна свет няма няважных рэчаў. Важ- фармацыю палавой ролi. Тата — гэна i тое, аб чым думала мацi падчас та iншы свет, цiкаўнасць да якога
цяжарнасцi, i цi кармiлi дзiця грудным сапраўды прачынаецца дзесьцi пасмалаком, i калi аднялi ад грудзей... У ля года. У гэты час дзiця, умоўна
мацярынскiм малаку ёсць тое, чаго кажучы, задаецца пытаннем: Нам
не можа быць нават у самай лепшай з мамай добра? — Добра. — Чаго
штучнай сумесi — гармоны. Яны за- ж у такiм разе нейкi мужык ходзiць
бяспечваюць нармальныя развiццё па кватэры i камандуе? Асаблiгалаўнога мозгу, фiзiчны i псiхiчны ва матуляй — яна ж багiня!». Тата
стан. Вызначана, што лепш за ўсё ўспрымаецца менавiта як аб'ект, якi
дзiця развiваецца на руках у гаваркой камандуе мамай. Нармальны тата
мацi: чым больш размаўляюць з ма- — без трансфармацыi ролi, як калым, тым лепшае яго iнтэлектуальнае жуць, не «ануча», — павiнен мець
развiццё. Так што на працягу года ма- мужнасць i права пры дзiцяцi сказаць мацi «цыц!». Даць зразумець,
цi не павiнна выпускаць дзiця з рук.
— А калi пяшчоту i ўвагу падо- хто ў доме гаспадар. У супрацьлеглым выпадку будзе тое, што даворыць бабуля?
— Навуковых прац адносна таго, лi распаўсюджана ў нашых сем'ях:
наколькi можна замянiць мацi, ня- жанчына — i культурная, i разумная,
ма. Аднак замена ў любым выпадку сама ведае «што i як», а таты па
не будзе раўназначнай. Узяць хоць вялiкiм рахунку няма. У iдэале (калi
бы грудное кармленне. Пакуль мацi тата камандуе, без грубай сiлы, накормiць дзiця, яна яго гладзiць, раз- туральна, мамай), дзяўчынка адноймаўляе з iм, i тым самым дае мало- чы выбiрае момант i забiраецца на
му зразумець, што яго тут чакаюць, рукi тату, пачынае канкурыраваць
ён тут патрэбны.
з мацi, маўляў, ты, мама, iдзi, а мы
Недагладжаныя, неданошаныя тут з татам пабудзем. Вось толькi
на руках, недакалыханыя дзяўчаткi цяпер мама можа заняцца навукай,
адчуваюць рэзкую патрэбу ў паца- выйсцi на працу i г.д. Мама сваю
лунках, дотыку, пяшчоце з пачаткам справу зрабiла — заклала важную
месячных. Адсюль i дзiцячая прасты- аснову. А дзяўчынка пачынае рабiць
туцыя. Гэта не жаданне зарабляць тое, што робiць мацi — даглядаць,
грошы, а дэфектнае матулiна выха- прыносiць пантофлi, падаваць чай,
ванне. Такое дзiця пачне шукаць за- але аднойчы яна зразумее, што
спакаення, будзе пагладжваць сябе, гэтага мала. Прыходзiць усведамленне таго, што трэба перасягнуць
займацца псеўдаананiзмам...
Мацi павiнна паказаць, што дзi- мацi ў справе прыцягнення i ўтрыця для яе — адзiнае, самае важнае мання ўвагi мужчыны. Седзячы на
ў жыццi. Дзесьцi на працягу паўгода- руках у таты, дзяўчынка вучыцца
года малое наогул не аддзяляе сябе спакушаць i ўтрымлiваць мужчыну
ад мацi. I таму, калi яна выходзiць у праз 20 гадоў. I тата, i мама павiнны
iншы пакой, яму становiцца незразу- ўспрымаць гэта нармальна.
— Рызыкну меркаваць, што
мелым, «куды падзелася мая частка».
Дзiця плача. Блiжэй да паўтара гадоў, роля бацькi ў дачыненнi да выяно стане здольным аддзялiцца. I гэта хавання хлопчыка яшчэ больш
надзвычай важны момант, якi цесным важкая...
— Практычна ўсе дзецi ад пачынам звязаны з грудным кармленнем. Адлучаць ад грудзей можна та- чатку фемiнiзаваныя. Да нейкага
ды, калi, як вызначылi вучоныя, дзiця моманту i хлопчык, i дзяўчынка ропачало адкiдваць ад сябе цацкi i са- бяць у дачыненнi да таты тое, што
чыць за тым, куды яны ўпалi. Значыць, робiць мама. Даглядаюць, прынопрыйшло ўсведамленне магчымасцi сяць пантофлi, абслугоўваюць, ададдзялення ад прадметаў. Цяпер мож- ным словам. Нармальны тата кажа:
на адлучаць ад мацярынскага малака «Не мужчынская гэта справа...» i
без стратаў для псiхафiзiчнага i сэксу- вядзе хлопчыка ў мужчынскi свет.
альнага здароўя дзiцяцi. Рана адлу- Ужо з 1,5 — 2 гадоў хлопчык мочаныя ад грудзей немаўляты будуць жа асвойваць «мужчынскiя справы» — рыбалку, паляванне, лазню
адчуваць сябе кiнутымi.
— А калi да дзiцяцi прыходзiць i г.д. Як пiшуць заходнiя псiхолагi,
усведамленне палавой прына- хлопчык павiнен першы раз у жыццi
здрадзiць — адштурхнуць ад сябе
лежнасцi?
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жаночыя вартасцi, iдэнтыфiкаваць
сябе з бацькам. I захаваць пры гэтым любоў да мацi. Тут ёсць яшчэ
адна асаблiвасць. На этапе флiрту
дзяўчынкi з татам, мацi спакойна
ставiцца да гэтага. А вось калi хлопчык пачынае адпiхваць тату i «заляцацца» да мацi, нармальны тата
не стрывае падобнай канкурэнцыi.
Такiм чынам, у хлопчыка адначасова з нараджэннем жадання кiраваць
жанчынай, узнiкае i страх кастрацыi — эдыпаў комплекс. Ад таго, цi
ўдасца пераадолець яго, залежыць
тое, наколькi беспраблемным будзе
наступнае жыццё.
— Любыя псiхалагiчныя праблемы ў дзiцячым жыццi абавязкова вылiваюцца ў праблемы дарослага жыцця?
— На шчасце, не любыя, але не
малая iх колькасць. Мы пакуль вялi
размову пра першы этап псiхасэксуальнага развiцця, але iм усё не абмяжоўваецца. На другiм этапе — з 2-4
да 10-12 гадоў вызначаецца палавая роля, паняццi вернасцi, колькасцi
дзяцей, мы вучымся ўзаемадзеянню
палоў на прыкладзе ўласнай сям'i.
Усё, што будзе засвоена ў сям'i, павiнна скарэктавацца сярод равеснiкаў. Бывае, што сям'я сфармiравала
адны ўстаноўкi, а вулiца падпраўляе
пад той соцыум, у якiм развiваецца
кожнае новае пакаленне. Калi выхаванне жорсткае, вулiца, як правiла,
мала ўплывае, а вось розныя варыянты i дэфекты выхавання карэктуюцца вулiцай добра. Трэцi этап — з
10-12 да 21-26 гадоў — гэта выбар
партнёра, развiццё ўласна сэксуальнага сцэнарыя...
— А што такога павiнна адбыцца, каб сэксуальны сцэнарый пачаў развiвацца не iдэальна? Калi
гаварыць пра жанчын, то я маю на
ўвазе «гандаль каханнем»...
— Прастытуцыя мае месца, калi дзiця не атрымлiвае задавальнення ад аднаго чалавека. Заходнiя даследчыкi вывучалi, ад чаго
залежыць колькасць партнёраў у
дзяўчынкi. Праверылi 45 пунктаў,
i высветлiлася, што працуе толькi
адзiн. Дабрабыт бацькi. Маюцца
на ўвазе не толькi ўласна грошы.
Важна наогул, колькi сiлаў, грошай,
часу бацька патрацiў на дачку. Тата
павiнен дзяўчынку песціць. Кожнае
«хачу», усе патрэбы, якiя будуць
у жыццi, павiнен задаволiць адзiн
мужчына — да нейкага моманту
бацька. А калi цётка падарыла адно, бацька раз у жыццi набыў iншае,
дзед — трэцяе, прыходзiць усведамленне таго, што дамагчыся розных
выгодаў можна з дапамогай духоўнай прастытуцыi.
— Але ж жанчына ведае, што
прастытуцыя — i духоўная, i фiзiчная — гэта дрэнна... Чаму ўсё ж
такi нестае сiлаў не пачаць, спынiцца?
— Гэта вельмi складанае пытанне.
Па-першае, мы не ведаем дакладнага механiзма ўтварэння варыяцый,
дэфармацый паводзiнаў, сэксуальных ненармальнасцяў. Вядома, напрыклад, што свой уклад можа ўнесцi
рэзкае ўвасабленне, калi нейкая сiтуацыя моцна ўрэзалася ў свядомасць.
Вялiкая колькасць злачынцаў брала
на сябе дзеяннi таго ж Чакацiлы. Аднак калi эксперты пачыналi аналiзаваць паказаннi апошнiх, то разумелi, што злачынствы здзейснiў нехта
iншы. Кожны серыйны сэксуальны
маньяк дзейнiчае паводле свайго

АБ ШАКАЛАДЗЕ
ЗАМОЎЦЕ
СЛОВА...
КАРЫСНЫЯ ЯКАСЦI
— Гэта вельмi смачна
Наўрад цi гэты пункт можна
занесцi ў катэгорыю «карысных
якасцяў», але няўжо мы не ядзiм
шакалад менавiта з-за яго цудоўнага смаку. Чорны, белы, малочны, з арэхамi... кожны можа падабраць нешта на свой густ.
— Прыўзнiмае настрой
Хоць цяпер i iснуе меркаванне,
быццам шакалад зусiм не з'яўляецца антыдэпрэсантам i ўсё гэта
выдумкi, але калi штосьцi не ладзiцца i праблемы надыходзяць
з усiх бакоў, плiтка добрага шакаладу з кубачкам гарбаты можа
даць непераўзыдзены эфект.
— Дапамагае думаць
Вы рэгулярна займаецеся iнтэлектуальнай дзейнасцю? На
вас нечакана звалiлася велiзарная колькасць работы i як нiколi
патрэбна падтрымка? На дапамогу зноў прыходзiць шакалад!
Паляпшае працу мозгу, спрыяе
разумовай дзейнасцi. Асаблiва
эфектыўны чорны, горкi шакалад.
Таму калi раптам захацелася купiць вялiкую плiтку шакаладу, не
адмаўляйце ў задавальненнi. Ваш
арганiзм ведае, што яму трэба.
— Павышае iмунiтэт
Калi хочаш быць здаровым,
еш шакалад! Ён не толькi павышае iмунiтэт, але таксама паляпшае працу крывяноснай сiстэмы,
нармалiзуе цiск i ўмацоўвае сасуды.
— Падаўжае жыццё
Вучоныя даказалi, што рэгулярнае ўжыванне шакаладу ў ежу
падаўжае жыццё чалавека на год.
Вядома, калi есцi яго ва ўмераных дозах.

сцэнарыя. У Чакацiлы былi пэўныя
праблемы са здароўем — ён доўгi час
пакутаваў ад начнога энурэзу, мела
месца нiзкая самаацэнка. Вядома
i тое, як у падлеткавым узросце ён
перажыў першы аргазм пры спробе
згвалтаваць сяброўку яго сястры,
першакласнiцу. Гэта было ў рэдкiм
лесе, непадалёк — шаша. Усе забойствы Чакацiла здзейснiў менавiта на
такiм «фоне».
Iншы сэксуальны злачынца, гомасэксуал, гвалтаваў 8-12 гадовых
хлопчыкаў. Заваблiваў пытаннем
«Хочаш здымацца ў кiно?», а потым
рыхтаваў сцэну пакарання пiянера.
Апранаў хлопчыкаў заўсёды аднолькава. Белая кашуля, сiнiя шорцiкi
i лайкавыя чаравiкi. Выбiваў з-пад
ахвяры табурэт, дзiця страчвала
прытомнасць, маньяк гвалтаваў i
забiваў... Высветлiлася, што першую моцную эмоцыю, роўную па
сiле аргазму, маньяк атрымаў, калi
ўбачыў збiтага машынай хлопчыка.
У памяць урэзалiся перадсмяротныя
су таргi. Дзiця было апрану та так,
як потым злачынца апранаў сваiх
ахвяраў.
— А чаму чалавек не можа падпарадкаваць свае жаданнi свядомасцi?
— Жаданне мяжуе са страхам, а
страх танiзуе. З аднаго боку, не ўсе
хочуць трымаць апошнi пад кантролем, а з другога — не ўсе i могуць.
У нейкiм сэнсе гэта «няправiльнае»
сэксуальнае жаданне можна параўнаць з жаданнем алкаголiка выпiць,
наркатычнай залежнасцю. Нельга
пiць, але ж як хочацца! Наогул у адной са сваiх кнiг я апiсаў 221 сэксуальнае адхiленне. Думаю, гэта далёка не ўсе варыянты. Праблема яшчэ
ў тым, што ў нашым постсавецкiм
грамадстве пацыенты не давяраюць
у поўнай меры ўрачам. Асобаў з яўнымi адхiленнямi ў маёй 30-гадовай
практыцы, а гэта дзясяткi тысяч пацыентаў, было чалавек 10-20. Iм з
гэтым добра. Адзiн беларускi маньяк
называў абуджэнне свайго жадання
«пайсцi на паляванне». Часцей за
ўсё, гэтыя сэксуальныя ненармальнасцi, дарэчы, фармiруюцца на трэцiм этапе. Аднак дакладна раскрыць
механiзмы гэтых сiтуацый, сказаць,
як адбываецца гэта фармiраванне,
сёння немагчыма. У першую чаргу
па прычыне адсутнасцi ў рэспублiцы
дзiцячай сэксапаталогii. У Беларусi,
як вядома, працуе 9 сэксапаталогаў
— i нiводнага дзiцячага.
— Як зразумець, цi няма ў тваiх
сэксуальных адносiнах чагосьцi
ненармальнага?
— У першую чаргу разглядаецца паняцце партнёрскай нормы.
Паводле энцыклапедыi «Сучасная
сэксалогiя», выдадзенай пад кiраўнiцтвам доктара медыцынскiх навук
Уладзiмiра Дамарацкага, размова
iдзе пра iндывiдуальныя палавыя
праявы чалавека, якiя дазваляюць
яму перажываць сэксуальную асалоду, мець гарманiчныя адносiны з
партнёрам. Да сэксуальнай нормы
адносiцца патэнцыйная здольнасць
выконваць тры асноўныя функцыi
сэксуальнасцi — біялагiчную (апладненне), псiхалагiчную (атрыманне
задавальнення) i сацыяльную (рэалiзацыя патрэбы ў мiжчалавечых
кантактах). Цяжкасцi ў рэалiзацыi
гэтых функцый вызначаюць выражанасць адхiленняў ад нормы ў бок
сэксуальнай паталогii.
— Вашы пацыенты — гэта, хутчэй за ўсё, людзi, у якiх якраз няма партнёрскай гармонii...
— Так i ёсць. Скажам, адзiн прымяняе сiлу, другi трывае. Праўда,
той, каго нешта не задавальняе, аднойчы можа пайсцi не да сэксолага,
а пачаць пошук партнёра на баку.
— Цi шмат людзей у прынцыпе мае патрэбу ў паслугах сэксолага?
— У Беларусi гэта нiхто не даследаваў. Калi ж спаслацца на заходнiх спецыялiстаў, то амерыканцы
лiчаць, што 10 працэнтаў мужчын
сутыкаюцца з часовымi цi пастаяннымi парушэннямi. Па некаторых
звестках, колькасць расст ройстваў
у мужчын адпавядае ўзросту. У 30
гадоў — гэта 30 працэнтаў, у 70 гадоў — 70. Дарэчы, я спрабаваў неяк
высветлiць, колькi такiх прэпаратаў,
як вiягра, рэалiзуецца ў нашай краiне... Тайна за сямю пячаткамi! А з

аднаго медыцынскага часопiса даведаўся, што прэпарат вiягра трапiў у дзясятку самых прадаваных
прэпаратаў у свеце. Гэта значыць,
велiзарная колькасць людзей мае
патрэбу хоць бы ў кансультацыйнай
дапамозе. Прэпарат дарагi, але для
многiх эфектыўны, многiм дае ўпэўненасць. Аднак ёсць i адваротны бок
— псiхалагiчная залежнасць.
— Жанчынам, напэўна, жывецца ў гэтым сэнсе больш спакойна:
ёсць сэкс — добра, няма — яшчэ
лепш?
— Гадоў дзесяць таму я праводзiў «круглы стол» з удзелам псiхолагаў, сямейных псiхатэрапеўтаў па
тэме пазашлюбных сувязяў. Папрасiў
слухачоў напiсаць на паперы дзве лiчбы. Колькi кожны ведае мужоў, якiя
хоць бы раз здрадзiлi сваiм жонкам,
i жонак, якiя здрадзiлi сваiм мужам.
Яшчэ за савецкiм часам, калi сур'ёзна займалiся праблемамi сям'i, была
такая лiчба: дзесьцi 62-65 працэнтаў
мужоў раз або тысячу разоў здраджвалi сваiм жонкам. Па жанчынах
лiчба вагалася ў межах 30-36 працэнтаў. Паводле ж майго апытання,
72 працэнты мужоў i 56 працэнтаў (!)
жонак здраджваюць сваiм партнёрам
па шлюбе. Няхай гэта не рэпрэзентатыўная выбарка, але, думаю, лiчбы
не зусiм далёкiя ад iсцiны. У апошнiя
гады ўкаранiўся наступны падыход
да шлюбных узаемаадносiнаў: жонкi
бяруць ад мужоў тое, што тыя здольныя даць, а астатняе... можна ўзяць
у iншым месцы.
— Ка лi раз гля даць здра ду
як спробу адшукаць гармонiю ў
сэксуальным сэнсе, цi можна сказаць, што мужчыны радзей бываюць задаволеныя тым, што ёсць
у iх сем'ях?
— Усё не так складана. Навiзна мужчыну стымулюе, а стэрэатып забiвае. У жанчын якраз цалкам наадварот. Яе задавальняюць
стабiльныя, спакойныя адносiны. З
другога боку, многае залежыць ад
установак грамадства. Чым больш
такiх кiнастужак, як «Сэкс у вялiкiм
горадзе», тым больш жанчын будзе
думаць: я разумею, што такое бiфштэкс, але, можа быць, пакаштаваць
курыцу, калi ўсе кажуць, што яна не
горшая? Соцыум можа падштурхнуць жанчыну да эксперыменту.
— Жанчынам цi мужчынам
больш складана быць задаволенымi сваiм сэксуальным жыццём?
— Як правiла, мужчына разам
з аргазмам атрымлiвае i задавальненне, а вось жанчына можа не перажыць аргазм, але быць маральна
задаволенай. Жаночы аргазм часцей звязаны з асобай мужчыны, а
мужчынскi — з паводзiнамi жанчыны... Наогул тут ёсць адзiн важны аспект, на якi ўжо даўно звярнулi ўвагу
псiхолагi — праблема жаночых паводзiнаў, якiя «кастрыруюць» мужчыну. Жанчыне часам мала сэксу, яна
патрабуе ад мужчыны шэраг «iншых
пунктаў». Мужчына не спраўляецца,
у яго нараджаецца пачуццё вiны,
якое трэба адпрацаваць. Футрам,
ботамi, якiя па факце для жанчыны
больш важныя, чым яго сэксуальнае
здароўе, перспектывы ўзаемаадносiнаў i яе ўласнае задавальненне.
Вось вам i сэксуальная гармонiя: ён
не можа, а ёй i не трэба.
— А чаму сэксуальных адхiленняў i ненармальнасцi больш
сярод мужчын?
— Сапраўды, аб сэксуальных
ненармальнасцях мужчын напiсана
значна больш прац. Можа быць, адхiленнi ў жанчын — больш закрытая
тэма цi жанчыны радзей звяртаюцца да спецыялiстаў... Узяць хоць бы
тыя ж згвалтаваннi. Не iдуць з гэтым
жанчыны да сэксолагаў. Неяк усё
само сабой забываецца. Хоць псiхолагi на падставе свайго практычнага вопыту кажуць, што ад трэцi да
паловы жанчын перажылi палавыя
акты супраць свайго жадання.
— Можа, варта больш iнтэнсiўна развiваць сэксуальную дапамогу ў краiне?
— Наадварот. Спачатку павiнны
пайсцi пацыенты, i толькi тады стане
зразумелым, што варта развiваць. А
пакуль... У савецкiя часы ў Беларусi
было восем сэксапатолагаў, зараз
дзевяць. Нас мала, i тыя, на жаль,
слаба запатрабаваныя.
Гутарыла Святлана БАРЫСЕНКА.

Стравы

Жаночыя
сакрэты

эратычнай кухнi
Такiм чынам, вы вырашылi правесцi класiчны рамантычны вечар,
з «прэлюдыяй», якая павiнна настроiць вас i вашага партнёра на
цэлую ноч сладастрасных уцех? I зрабiлi правiльна. Рамантычная
вячэра пры свечках, на якой прысутнiчаюць толькi трое — вы,
ён i... музыка — лепшы пачатак для паглыблення ў любоўны
дурман.
ПРАВIЛЫ
Накрываючы стол да эратычнай вячэры, аддайце перавагу прыгажосцi сервiроўкi, а не колькасцi страў. Пераяданне — галоўны вораг
сэксуальнай фантазii. На вашым стале павiнны прысутнiчаць свежая
агароднiна, лёгкiя закускi, якiм можна надаць пiкантную форму, i абавязкова — настоi духмяных траў, карэння, кактэйлi востра-салодкага
водару. Свежыя i салодкiя пахi напоўняць ваша дыханне i акажуць узбуджальнае дзеянне.
ДЛЯ ВОДАРУ СКУРЫ
Сырую агароднiну (буракi, моркву, агуркi) надзерцi на тарцы i, змяшаўшы са стружкамi зялёнага яблыка, заправiць чарнаслiвам, грэцкiмi
арэхамi, свежым лiсцем пятрушкi i чорных парэчак, дадаць зяленiва
кропу. Маянэз i iншыя заправы — выключыць, бо яны «заб'юць» водар
i не дадуць яму пранiкнуць у вашу скуру i валасы.
ДЛЯ ЎЗМАЦНЕННЯ ЦЯГI
Дробна нарэзаць 400 грамаў варанай цяляцiны, ачысцiць i падзялiць на доль кi 2 вя лi кiя грэй пфру ты, змяшаць з ад ва ра най спар жай
(400 г), да даць лiс це са ла ты. Для за пра вы змя шаць у блэн да ры
4 ст. лыжкi алiўкава га алею, цукар на кончы ку нажа, соль, перац i
2 ст. лыжкi вiнна га або яблыч на га во цату. Пада ваць страву ахалоджа най.
ДЛЯ САЛОДКIХ ДУМАК
6 яечных жаўткоў узбiць з цукрам-пяском дабяла, дадаць 1 пакецiк
ванiлiну i здробненае ванiльнае пячэнне, усё перамяшаць да аднароднай масы. На нагрэтую патэльню з растопленым сметанковым маслам
вылiць масу i крыху абсмажыць з абодвух бакоў. Перад падачай страву
падзялiць на 2 часткi, упрыгожыць у «мужчынскiм» i «жаночым» стылях
садавiной i ўзбiтымi вяршкамi.
ПЕРАД ПАЦАЛУНКАМ
Рэкамендуецца выпiць халодны настой з мяты i лiмона i змазаць
вусны мёдам. Настой гатуецца проста: 3—4 ч. лыжкi мяты пярцовай
заварыць кiпенем i, дадаўшы крыху мёду i 3 кружкi лiмона, паставiць
у цёплае месца. Працадзiць праз 2—3 гадзiны, пералiць у хрустальны
графiн i паставiць у халадзiльнiк чакаць свайго часу...
Падрыхтавала Вольга ЦЫБУЛЬСКАЯ.

