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Як перахiтрыць рак
Чалавеку, у якога выяўляюць спадчынную схiльнасць
да анкалагiчнага
захворвання, у замежных
клiнiках прапаноўваюць
прафiлактычнае выдаленне
органаў, у нашых —
прафiлактычнае назiранне.

Каб спадчына
не спрацавала
Рэспублiканскi навукова-практычны цэнтр анкалогii i медыцынскай радыялогii iмя М.М. Аляксандрава прапануе заклапочаным
ракавай тэмай запоўнiць спецыяльную анкету, у якой пазначыць,
хто са сваякоў хварэў на анкалагiчныя захворваннi. Пры наяўнасцi пэўных паказанняў спецыялiст
прапаноўвае здаць малекулярнагенетычны аналiз крывi (у пэўных
выпадках пацыент абследуецца
бясплатна). Пры выяўленнi хоць
бы аднаго вiду характэрных мутацый распрацоўваецца праграма
назiрання за гэтым пацыентам i
яго сям'ёй. Паводле слоў Наталлi
АНТОНЕНКАВАЙ, намеснiка дырэктара па арганiзацыйна-метадычнай рабоце РНПЦ анкалогii
i медыцынскай радыялогii iмя
М.М. Аляксандрава, прадугледжана як сiстэмнае абследаванне
пацыентаў, так i своечасовае лячэнне выяўленай перадпухлiннай
цi фонавай паталогii, дынамiчнае
назiранне.
Вырашальная роля генетычных змяненняў у паходжаннi злаякасных новаўтварэнняў на сёння не выклiкае сумненняў. Аднак
гэта не азначае, што злаякасная
пухлiна — заўсёды спадчыннае
захворванне, паколькi вядома,
што ў большасцi выпадкаў пэўныя мутацыi ўзнiкаюць у клетках
саматычных тканак, а значыць, не
перадаюцца ў спадчыну. Людзi са
спадчыннай схiльнасцю да новаўтварэнняў складаюць каля 1 працэнта насельнiцтва. Гэта азначае,
што ў Беларусi, напрыклад, павышаную рызыку захварэць на рак,
звязаны са спадчыннасцю, маюць
каля 100 тысяч чалавек.
Спадчынная схiльнасць не абавязкова прыводзiць да ўзнiкнення
пухлiны. Пры вытрымлiваннi пэўных умоў жыцця i працы гэтага
можна пазбегнуць. Праблема ж у
тым, што людзi проста не ведаюць
аб наяўнасцi ў iх павышанай рызыкi ўзнiкнення пухлiн. Акрамя таго,
большасць урачоў на звычайных
прыёмах не надаюць належнай
увагi спадчынным фактарам падчас ацэнкi анкалагiчнай рызыкi.

«Жаночы» рак:
павышаем
сэксуальную культуру
Паводле слоў Iрыны КАСЭНКI, загадчыцы аддзела анкагi не ка ло гii РНПЦ ан ка ло гii i
медыцынскай радыялогii iмя
М.М. Аляксандрава, апошнiя некалькi дзесяцiгоддзяў назiраецца рост выпадкаў раку жаночых
палавых органаў. Аднак самым
ак тыўным у гэтым сэнсе стаў
рак цела маткi. Дзесьцi ў кожнай
чацвёртай пацыенткi выяўляюцца запушчаныя, на III-IV стадыях,
формы гiнекалагiчнага раку. Гэта
ўскладняе выбар метаду лячэння, знiжае яго эфектыўнасць, а
значыць, пагаршае прагноз для
жыцця пацыенткi.
Чаму ж гiнекалагiчны рак выяўляецца так позна? У першую
чаргу праблема заключаецца ў
тым, што жанчыны не з'яўляюцца
на штогадовыя агляды да гiнеколага. Мяркуючы па ўсiм, слабы
пол прос та не ўсведамляе, наколькi важна для прафiлак тыкi
анкалогii своечасова i эфектыўна пралечваць дабраякасныя i
перадракавыя захворваннi. Дабра якас ныя хра нiч ныя пра цэ сы
спрыяюць больш ранняму развiццю, хуткаму прагрэсаванню i цяжкаму працяканню анкалагiчнага
захворвання. Хоць не заўсёды
рак шыйкi маткi развiваецца на
фоне эрозii, а рак цела маткi — на
фоне мiёмы.
Своечасовасць выяўлення i
лячэння гiнекалагiчных захворванняў можа быць забяспечана
штогадовым наведваннем урача-гiнеколага. Агляд уключае цыталагiчнае даследаванне шыйкi

маткi i бiмануальнае даследаванне. Пажадана дапоўнiць гэта
абследаваннем на iнфекцыi, якiя
перадаюцца палавым шляхам, i
ультрагукавым даследаваннем
органаў малога тазу, што дазволiць выявiць змяненнi маткi i прыдаткаў, не даступныя пры пальпацыi.
На жаль, не iснуе дакладных
рэкамендацый, выкананне якiх
можа назаўсёды абаранiць нас ад
раку. Тым не менш, агульныя моманты, якiя спрыяюць наблiжэнню
анкалагiчных праблем, вядомыя.
На жаль, рэдка хто з прадстаўнiц
прыгожа полу прымяняе гэтыя веды ў сваiм жыццi.
Спрыяльную ролю ва ўзнiкненнi жаночага раку (раку шыйкi маткi, цела маткi, яечнiкаў)
маюць такiя фактары, як:

раннi пачатак палавога
жыцця;
 звыш шасцi палавых партнёраў (у мужа таксама);
 iнфiцыраванне iнфекцыямi, якiя перадаюцца палавым
шляхам;
 запаленчы працэс;
 позняе замужжа;
 позняе нараджэнне дзяцей;
 наяўнасць абортаў;
 парушэнне гарманальнага гамеастазу;
 лiшняя вага;
 курэнне;
 генетыка;
 нiзкi сацыяльны статус.

Рак скуры:
застанемся светлымi
За апошнiя гады рэзка павысiлася сярод пераважна гарадскога светласкурага насельнiцтва
захваральнасць i смяротнасць
ад злаякаснай меланомы i раку
скуры. У большасцi выпадкаў рак
скуры паражае галаву i шыю, а
меланома — часцей тулава i нiжнiя канечнасцi.
Паводле слоў Аляксандра ЖУКАЎЦА, загадчыка аддзела рэканструктыўна-аднаўленчай хiрургii РНПЦ анкалогii i медыцынскай радыялогii iмя М.М. Аляксандрава, загарам нiколi не трэба
захапляцца. У некаторых жа сучаснiкаў гэта стала стылем жыцця:
летам — пляж у сонечнай краiне,
зiмой — салярый.
Па вод ле не ка то рых за межных да сле да ван няў, 40 га дзiн,
пра ве дзе ных у са ля рыi, па вышаюць рызыку развiцця меланомы. Падобная рызыка асаблiва
ўзрас тае для маладых аматараў
штучнага сонца — ва ўзросце да
29 гадоў. Дарэчы, для ўзнiкнення раку скуры патрабуецца назапашванне ультрафiялетавага
ўздзеяння на працягу жыцця, а
для ме ла но мы можа быць дастат ко ва на ват ад на ра зо ва га
моцнага ўздзеяння.
Забаронаў на карыстанне салярыямi ў развiтых краiнах пакуль ня ма. Ад нак заўва жа на,
што ў той жа Еўропе i Аўстралii
падобныя наведваннi пайшлi на
спад. Аматарам жа «штучнага»
загару Аляксандр Жукавец раiць
звяртаць увагу на тыя салярыi,
дзе ёсць якаснае абсталяванне
i квалiфiкаваны медперсанал, а
ў выпадку прымянення лекавай
тэрапii параiцца са сваiм тэрапеўтам, паколькi шэраг прэпаратаў, у
тым лiку гарманальных, павышае
адчувальнасць скуры да светлавога ўздзеяння.
Каб прадухiлiць злаякасныя
праблемы са скурай, трэба:
 iстотна абмяжоўваць знаходжанне на сонцы i ў салярыi
асобам, генетычна да гэтага не
прыстасаваным — са светлай
скурай i блакiтнымi вачыма;
 выкарыстоўваць ахоўныя
сродкi — крэмы, адзенне;
 адпачываць у спякотных
краiнах восенню;
 берагчы дзяцей ад сонечных апёкаў i краiн з павышаным
уз роў нем ультра фi я ле та ва га
абпраменьвання (Iспанiя, Куба,
Турцыя, Егiпет, Тунiс i iнш.);
 пазбягаць сонца пры наяўнасцi вялiкай колькасцi або
вялiкiх радзiмак;
 пры наяўнасцi прыкмет
перараджэння радзiмак абавязкова паказацца ўрачу.
Святлана БАРЫСЕНКА.

Навіны сталіцы
БАБУЛIН ГАНДАЛЬ ПРЫКРЫЮЦЬ
У сталiцы будуць прынятыя радыкальныя меры па барацьбе
з несанкцыянаваным гандлем.
Некаторыя прапановы адносна рашэння гэтай праблемы агучыў
начальнiк iнспекцыi Мiнiстэрства па падатках i зборах па Мiнску
Вiктар ДАШКЕВIЧ, выступаючы на аператыўнай нарадзе ў Мiнгарвыканкаме. У прыватнасцi, ён адзначыў, што ў найблiжэйшы час
неабходна прыняць нарматыўны акт, якi б абавязваў кiраўнiцтва сталiчных прадпрыемстваў не дапускаць несанкцыянаванага гандлю на
тэрыторыях, прылеглых да гандлёвых i прамысловых арганiзацый.
Для больш эфектыўнага спынення незарэгiстраванай прадпрымальнiцкай дзейнасцi, лiчыць В. Дашкевiч, неабходна таксама ўнясенне
карэкцiровак у Адмiнiстрацыйны кодэкс, змяненне мераў пакарання за
падобныя парушэннi. Цяпер за безлiцэнзiйную дзейнасць прадугледжваюцца штрафныя санкцыi i канфiскацыя атрыманай выручкi. Да гэтых
мераў прапаноўваецца дадаць i канфiскацыю тавараў.
Што датычыцца кантрольнай дзейнасцi, то за два мiнулыя тыднi ў
сталiцы сумесна з органамi МУС праведзены 96 рэйдавых праверак,
складзены 20 пратаколаў, вынесены 76 папярэджанняў. Да адмiнiстрацыйнай адказнасцi прыцягнуты 12 чалавек.
Наталля ВАВIЛАВА, «Мiнск—Навiны».

НЕЗАКОННЫЯ САЛЮТЫ
За два тыднi супрацоўнiкi мiлiцыi канфiскавалi на сталiчных
рынках больш за 120 тысяч адзiнак пiратэхнiчнай прадукцыi.
Так, на тэрыторыi ГД «Ждановiчы» ў 19-гадовага «прадпрымальнiка»
мiлiцыянеры канфiскавалi 2936 адзiнак пiратэхнiчных вырабаў на суму
каля 600 тысяч рублёў. Цяпер гандляру пагражае штраф ад 10 да 50
базавых велiчыняў з канфiскацыяй даходу, атрыманага ад рэалiзацыi
пiратэхнiкi. У найблiжэйшыя днi вартавыя парадку правядуць гутаркi з
кiраўнiкамi забаўляльных устаноў сталiцы аб правiлах бяспекi i недапушчальнасцi выкарыстання пiратэхнiкi ў закрытых памяшканнях.
Нагадаем, аматарам выкарыстоўваць пiратэхнiчныя сродкi ў грамадскiх месцах пагражае штраф ад 2 да 30 базавых велiчыняў або
адмiнiстрацыйны арышт тэрмiнам да 15 сутак.
Веранiка ЛЕБЕДЗЕВА, «Мiнск—Навiны».

У МАСТАЦКIМ МУЗЕI
ПАКАЗВАЮЦЬ ПАРТРЭТ
ПАСАЖЫРКI «ТЫТАНIКА»?
А таксама — малюнкi Фалата з Нясвiжскага замка i яшчэ два тузiны ўнiкальных карцiнаў
На выставе ў Нацыянальным мастацкiм музеi
(Ленiна, 20) я адразу заўважыў карцiну, пра якую
шмат чуў раней, — гэта партрэт Пальмiры Мрачкоўскай 1914 года работы Якава Кругера.
— Гэта рэальная асоба, мастачка, якая сапраўды жыла ў Мiнску перад вайной, — распавяла «Звяздзе» Надзея УСАВА, намеснiца
дырэктара па навуковай працы. — У яе быў
вялiкi дом насупраць цяперашняга ўвахода ў
Цэнтральны дзiцячы парк. У гэтым доме віселі
яе карціны, яна ладзiла там мастацкiя салоны,
рэпетыцыi спектакляў, якiя сама аздабляла. Вiдавочцы сведчаць, што Пальмiра Мрачкоўская
напiсала вялiзнае палатно «Пагiбель «Тытанiка»
— памерам тры на два метры. З гэтага людзi
i зрабiлi выснову, што мастачка плыла на славутым караблi i ўратавалася ў час крушэння.
Калi ўлiчыць, што на «Тытанiку» плыло 2208
чалавек, з якiх 704 уратавалiся, а таксама што
Мрачкоўская была заможнай жанчынай — усё
можа быць. Але пацвярджэнняў гэтаму няма — i
гiсторыя застаецца прыгожай легендай...
У анатацыi да партрэта, якая змешчана ў
адным з альбомаў мастацкага музея, можна
знайсцi яшчэ колькi звестак пра Пальмiру Мрачкоўскую. «Мрачкоўская для Мiнска таго часу
была жанчынай неардынарнай. Мастацкую адукацыю, магчыма, атрымала ў Кракаве, дзе мела
выставу ў 1899 годзе. У Мiнску працы выстаўляла з 1916 года, у 20-х гадах брала ўдзел у выставах. Захавалiся ўражаннi пра работы Мрачкоўскай славутай акцёркi Стэфанii Станюты i
мастака Леанiда Кулакоўскага. У 1900-я гады
Пальмiра Мрачкоўская субсідыявала i давала
памяшканне для прыватнай школы Кругера».

У 1920-я гады мас тачка арганiзавала
школу для дзетак пралетарыяў. У 1930-я
гады, калi «раскулачайнай» Мрачкоўскай
стала зусiм цяжка, Кругер дапамагаў ёй
— перадаваў замовы на партрэты правадыроў. За партрэт Сталiна з дзяўчынкай
на ру ках Паль мi ра Мрач коўская на ват
атрымала нейкую прэмiю ў Маскве. Мастачка, паводле ўспамiнаў спадара Кулакоўскага, у першыя днi вайны была вывезеная чырвонаармейцамi ў вёску, дзе
i памерла...
— З успамiнаў Стэфанii Станюты хачу
прыгадаць такую яркую дэталь, — кажа На- Юлiян Фалат.
дзея Усава. — У Мрачкоўскай да рэвалюцыі Партрэт егера, са збораў Нясвiжскага замка.
быў таксама дом у раёне Кальварыi, у двары якога хадзiлi паўлiны i жаўцела спелая ча- вага «Меркурыя» Джузэпе дэль Нэра... Многiя
рэшня. Стэфанiя залезла ў сад i стала рваць экспанаты, якiя не былi вывезеныя ў Германiю,
ягады. I раптам з дома выйшла сумная жанчына папросту спалiлi ў печы...
Галерэя пачала адраджацца — у маi 1945
i працягнула ёй вядро: маўляў, так чарэшнi не
года зноўку была адкрытая для наведнiкаў вывыпадуць з рук...
...З iншых твораў на выставе хачу адзначыць става беларускiх мастакоў, прысвечаная пердва малюнкi Юлiяна Фалата — слыннага поль- шай гадавiне вызвалення. У 1947 годзе ў Мiнск
скага мастака, якi стварыў шмат паляўнiчых прыбылi першыя вагоны з Нямеччыны з рэчамi,
работ з удзелам князёў Радзiвiлаў. Мастак ме- якiя ўдалося адшукаць i вярнуць. Ад 1957 года
сяцамi жыў у Нясвiжскiм замку, а на карцiнах Дзяржаўная карцiнная галерэя стала называцца
з дакументальнай дакладнасцю прамалёўваў Дзяржаўны мастацкi музей, у часы незалежнай
Беларусi назва мадыфiкавалася ў Нацыяналькожнага канкрэтнага Радзiвiла.
У 1940-м годзе, калi бальшавiкi рабавалi за- ны мастацкi музей.
***
мак, было зафiксавана там 20 малюнкаў ФаКалi будзе магчымасць — абавязкова завiлата. Пасля яны былi вывезеныя ў часе вайны
— назад вярнулiся толькi два... Абодва яны экс- тайце ў музей. I разглядаючы карцiны, памятайпануюцца цяпер на выставе — «Партрэт егера» це, колькi яны перажылi, каб сёння мы маглi iх
пабачыць. I такiя творы мастацтва, апроч без(аловак) i «Партрэт Станкевiча» (акварэль).
умоўнай мастацкай вартасцi, набываюць яшчэ
УРАТАВАНЫЯ
i вялiкую гiстарычна-мемарыяльную вартасць.
Гэта важна — каб кожны беларус мог зразуКАШТОЎНАСЦI
Гэтая выстава, якая працягваецца да 14 мець, што не навязаны савецкай прапагандай
снежня, афiцыйна называецца «З першых каў тун у валасах i лапцi складаюць нашую
збораў Дзяржаўнай карцiннай галерэi БССР аснову, а самабытная творчасць нашага на1939—1941 гг.». Аднак самi супрацоўнiкi за- рода, якая заўжды крочыла разам з Еўропай
вуць яе памiж сабой «Уратаваныя каштоў- i светам.
Глеб ЛАБАДЗЕНКА.
насцi». I вось чаму.
Здымкi прадстаўленыя
Выставу склалi творы, якiя сапраўды былi
Нацыянальным мастацкiм музеем.
ў першых зборах Дзяржаўнай карцiннай галерэi БССР — яна адчынiлася 8 лiстапада
1939 года. Тая галерэя пад кiраўнiцтвам
мастака-керамiста Мiкалая Пракопавiча
Мiхалапа займала 15 вялiкiх залаў будынка былой Марыiнскай жаночай гiмназii — цяпер гэта Музей сувязi Белтэлекама
(Маркса, 29). Агулам з тых «першых збораў» было ўратавана каля 170 экспанатаў.
Iх паходжанне — з iншых музеяў Беларусi
(паводле спецыяльнага рашэння пры адкрыццi Дзяржаўнай карцiннай галерэi ўсе
мусiлi «падзялiцца»), а таксама — фактычна нарабаванае бальшавiкамi дабро
з «нацыяналiзаваных» маёнткаў нашай
шляхты, у тым лiку з Мiрскага i Нясвiжскага замкаў.
На пачатак 1941 года ў фондах галерэi знаходзiлася больш за 2700 твораў,
з iх каля 400 былi ў экспазiцыi. Калi праз
пару дзён пасля пачатку вайны ў Мiнск
увайшлi фашысты, эвакуяваць галерэю
не ўдалося. Цягам вайны многiя творы
былi вывезеныя ў Германiю, расцягвалi
галерэю i свае ж людзi... Пасля вызвалення, у 1944 годзе, галерэю ўзначалiла легендарная дырэктарка Алена Васiльеўна
Аладава. Захаваўся акт агляду будынка
галерэi ад 30 верасня 1944 года — суЮлiян Фалат.
працоўнiкi знайшлi толькi тры скульптуры Якаў Кругер.
Партрэт Станкевiча, са збораў Нясвiжскага замка. Аляксандра Грубэ i знявечанага мармуро- Партрэт Пальмiры Мрачкоўскай, 1914 год.

Будзь
КАЛI МУЖ ЗАДУРЫЦЬ — у курсе!
ПАЎДОМА ГАРЫЦЬ,
КАЛI ЖОНКА ЗАДУРЫЦЬ —
УВЕСЬ ДОМ ГАРЫЦЬ!
АКАЯ вось лiчба: летась на душу насельнiцтва ў нашай рэспублiцы прыпадала 12,4 лiтра алкаголю, уключаючы неТ
маўлят, старых i тых, хто не п'е. Пры гэтым, як адзначаюць
спецыялiсты, катастрофа пачынаецца ўжо з 8 лiтраў. Паводле
слоў загадчыка аддзела наркалогii РНПЦ псiхiчнага здароўя
Мiнiстэрства аховы здароўя дацэнта кафедры псiхiятрыi БДМУ
Андрэя КАПЫТАВА, наркасiтуацыя ў краiне сапраўды крытычная. Сёлета на 1 кастрычнiка на ўлiку ў наркадыспансэрах
рэспублiкi знаходзiлася 182 162 чалавекi. За дзевяць месяцаў
быў пастаўлены 25 281 новы дыягназ. Такiм чынам, прырост
пiтушчых у параўнаннi з мiнулым годам склаў 11 %.
Асаблiва трывожна, што ў абдымкi да «зялёнага змея» трапляе ўсё
больш падлеткаў, прычым у 14—15 гадоў i хлопчыкi, i дзяўчаткi складаюць роўную колькасць аматараў высокага градуса.
Сур'ёзная праблема — жаночы алкагалiзм. Слабы пол у гэтым плане
iмклiва даганяе мужчын. Калi ў пачатку 80-х гадоў суадносiны пiтушчых
мужчын i жанчын складалi 1:12, то цяпер 1:4.
Як падкрэслiў А. Капытаў, жаночы алкагалiзм ахутаны мноствам мiфаў, якiя нараджаюцца ў побыце, грамадстве. Напрыклад, лiчыцца, што
ён больш цяжкi, горш лечыцца, страты ад яго найбольш адчувальныя.

Фота Пятра ФАМІНА.
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Хочаце — верце...
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Апошняе звязана з тым, што жанчына павiнна адыгрываць сваю ролю
мацi i гаспадынi. Нездарма iснуе народная прымаўка: «Калi муж задурыць — паўдома гарыць, калi жонка задурыць — увесь дом гарыць».
Акрамя таго, рэпутацыя жаночага алкагалiзму больш адмоўная, чым
мужчынскага. Вядома, што п'яная дама выклiкае больш агiднасцi ў грамадстве, а да мужчын-выпiвох людзi ставяцца памяркоўна. У гэтым выпадку жанчыны баяцца асуджэння, насмешак. I iмкнуцца схаваць сваю
залежнасць ад алкаголю, п'юць у адзiноце. Ёсць нават такое паняцце,
як «удовiна п'янства». Яны не звяртаюцца да ўрача, а калi i прыходзяць
да спецыялiста, то ў другой — пачатку трэцяй стадыi залежнасцi, калi
ўжо iдзе дэградацыя асобы. I лячыць чалавека ў такiм выпадку вельмi
складана. Адсюль i мiфы аб жаночым алкагалiзме.
Фармiраванне жаночага алкагалiзму таксама мае свае асаблiвасцi.
Залежнасць у жанчын фармiруецца значна пазней (у мужчын у сярэднiм
у 21—22 гады, у жанчын — у 26—27 гадоў). Але нягледзячы на гэта, жаночы алкагалiзм больш хутка прагрэсуе. Калi ў мужчын гэта адбываецца
на працягу 16 гадоў, то ў жанчын — на працягу сямi. У слабага полу
прыкладна ў два разы хутчэй iдзе парушэнне разумовых здольнасцяў i
ў столькi ж разоў хутчэй страчваецца маса рэчыва мозга. Гэта звязана
з асаблiвасцямi жаночага арганiзма. Працэнт вады ў арганiзме жанчын
некалькi меншы, а значыць удзельная вага алкаголю большая, таму i
таксiчны эфект мацнейшы. Яшчэ ў жанчын у арганiзме мала ферменту, якi расшчапляе алкаголь. У iх лепшая ўсмоктвальнасць спiртнога, а
таксама пераважаюць запойныя формы алкагалiзму.
Якiя ж найбольш характэрныя прычыны для развiцця жаночага алкагалiзму? Як адзначаюць спецыялiсты, галоўную ролю ў гэтым адыгрываюць стрэсы. I на першым месцы сярод стрэсаў стаiць страта жаночай
прывабнасцi. Потым iдзе сэксуальная незадаволенасць, разводы, здрады
— адсюль i праблема адзiноты. Таксама свой унёсак у праблему робяць
i розныя жыццёвыя непрыемнасцi. Аднак усе гэтыя праблемы могуць
узнiкаць i ў звычайнай жанчыны, але не ўсе спiваюцца.
Напрыклад, расказвае А. Капытаў, у Кiтаi жанчыны значна радзей ужываюць алкаголь у сувязi з iх традыцыямi, а 51 % увогуле не п'е. I праблемы
жаночага алкагалiзму як такой там няма. У еўрапейскай жа культуры жанчына нароўнi з мужчынам удзельнiчае ў розных мерапрыемствах, яна можа
свабодна замаўляць сабе ў бары спiртное. Адзiн з расiйскiх даследчыкаў
прыйшоў да высновы, што жаночы алкагалiзм — гэта праблема пэўнай
мясцовасцi. Там, дзе жанчынам дазволена ўжываць свабодна спiртное,
адразу пачынаецца рост алкагольных праблем. Можа яно i так?
Вольга ШАЎКО.

БЫЦЬ «ДРАПЕЖНIКАМ»
I АЛЬТРУIСТАМ,
альбо Чаго нам чакаць ад 2010 года?

Надыходны 2010 год будзе надзвычай актыўным i дынамiчным, абяцае астролаг Уладзiмiр Васюк. Прычым большасць падзей у жыццi кожнага з нас будзе
залежаць ад складу ўласных думак i перажыванняў. Прыйшоў час, калi наш
унутраны свет пачне вызначаць тыя змены, якiя адбываюцца з намi ў паўсядзённым жыццi, i калi нешта не будзе атрымлiвацца — давядзецца перагледзець свае погляды, пачуццi, каб знайсцi выйсце з тупiковай сiтуацыi. Нашы
страхi, надзеi, станоўчыя i адмоўныя эмоцыi ў 2010 годзе стануць настолькi
рэальнымi i ўплывовымi сiламi, што iх уздзеянне на падзеi рэчаiснасцi адчуюць нават тыя, хто звычайна не асаблiва ўважлiвы да сябе i свайго жыцця.
«Надыходны год будзе досыць складаным, — папярэджвае Уладзiмiр Васюк,
— бо кожнаму з нас давядзецца ўвесь час узгадняць, прыводзiць у парадак
свой унутраны свет, каб жыццёвыя працэсы i змены набылi канструктыўны
абарот. Наступныя дванаццаць месяцаў абяцаюць стаць перыядам дамiнавання псiхалагiчнага аспекту жыцця (асобнага чалавека, групы людзей i
грамадства ў цэлым) над iншымi аспектамi».
2010 год паводле Усходняга календара — гэта год Тыгра, актыўнага драпежнiка. Грамадства, асобныя групы людзей i
свет у цэлым падзеляцца на «драпежнiкаў»
i «ахвяраў». «Кожны з нас павiнен вырашыць для сябе, якая роля для яго больш
прымальная — роля драпежнiка цi роля
ахвяры, — тлумачыць астролаг. — Ахвяры
звычайна падуладныя волi року. Яны тлумачаць усё, што з iмi адбываецца, гульнёй
неадольных сiлаў, якiя не пакiдаюць магчымасцi супрацьстаяць iм. Свае няўдачы i
бяздзейнасць «ахвяры» звычайна апраўдваюць негатыўным уздзеяннем iншых людзей, неспрыяльнымi абставiнамi, спадчыннасцю i г.д. А «драпежнiкi», наадварот,
здольныя ўзяць на сябе адказнасць за ўсё,
што адбываецца ў iх жыццi — за дрэннае i
добрае, за напружанае i гарманiчнае. Яны
лiчаць, што ўсё цi амаль усё ў гэтым жыццi залежыць ад iх самiх. Калi вы хочаце
дабiцца поспеху ў 2010 годзе, вам трэба
навучыцца быць паляўнiчым — там, дзе
трэба, уважлiва назiраць, знаходзячыся
ў ценi, а калi сiтуацыя патрабуе, дзейнiчаць актыўна i iмклiва».
Гады Тыгра заўсёды вылучаюцца дынамiчным характарам развiцця падзей. Абвастраюцца супярэчнасцi, якiя назапашвалiся на
працягу шматлiкiх месяцаў i нават гадоў да
гэтага. Асноўны парадокс наступнага года
будзе заключацца ў тым, што дапамогу
ад iншых атрымаюць толькi тыя, хто сам
здольны праявiць альтруiзм i спачуванне.
З гэтай прычыны зоркi раяць перш, чым
прыцягваць навакольных да вырашэння
ўласных праблем у 2010 годзе, паспрабуйце самi аказаць падтрымку i дапамогу
iншым людзям, якiя апынулiся ў аналагiчнай з вашай сiтуацыi.
2010 год чакаецца вельмi парадаксальным i супярэчлiвым. Для дасягнення поспеху i росквiту ён будзе патрабаваць ад
нас не сумяшчальных раней мадэляў паводзiнаў: быць «драпежнiкам» i пры гэтым
альтруiстам, абавязкова ўпарадкаваць свой
унутраны свет, каб падзеi, якiя адбудуцца
з намi ў навакольным свеце, развiвалiся ў
гарманiчным рэчышчы. Але самае важнае,
пра што трэба памятаць у наступныя дванаццаць месяцаў, падкрэслiвае астро-

лаг, — гэта тое, што 2010 год падводзiць
своеасаблiвыя вынiкi. Нiкому не ўдасца
пазбегнуць уласных праблем цi адкласцi
iх вырашэнне на больш працяглы тэрмiн.
Энергетыка планет будзе спрыяць пераменам. «Калi наспее неабходнасць змянiць
сваё жыццё — значыць, трэба будзе рабiць гэта неадкладна, iнакш заўтра ўжо
можа быць позна».
Наступны год будзе вельмi супярэчлiвым i на ўзроўнi грамадства, сусветнай супольнасцi. З аднаго боку, чакаецца ўзлёт
гуманiстычных iдэй, з iншага боку — абвострыцца iмкненне чаго б гэта нi каштавала (нават сiлай) распаўсюджваць гэтыя
iдэi. Праходжанне Юпiтэра па знаку Рыбаў
у першым паўгоддзi абудзiць цiкавасць людзей да розных аспектаў духоўнага жыцця. Большы, чым звычайна, уплыў пачнуць
рабiць на грамадскае i палiтычнае жыццё
прадстаўнiкi розных рэлiгiйных канфесiй.
У шэрагу краiн свету яны будуць iмкнуцца
ўмешвацца ў грамадскае i палiтычнае жыццё. Увогуле, 2010 год — год барацьбы iдэй
за права на iснаванне. Фiласофскiя дыспуты вакол асноватворных прынцыпаў быцця
будуць суправаджацца дзiўнымi адкрыццямi
ў псiхалогii, квантавай фiзiцы, бiялогii, навуках пра зямлю. Навука i рэлiгiя знойдуць
новыя агульныя кропкi судакранання.
Гэты год можа быць адзначаны прарывам, сур'ёзнымi дасягненнямi ў псiхалогii i псiхiятрыi (адкрыццi гэтага года
прадвызначаць развiццё згаданых навук
на шмат дзесяцiгоддзяў наперад). Ёсць
верагоднасць сур'ёзных прарываў у вывучэннi мозгу чалавека i жывёл, механiзмаў
работы несвядомай сферы i сувязяў памiж
свядомасцю i падсвядомасцю. Можна чакаць распрацоўкi методык, якiя зробяць
магчымым хуткае i лёгкае развiццё шырокага спектра паранармальных здольнасцяў нават у сярэдняга чалавека. Сур'ёзны
прарыў можа адбыцца ў фiзiцы мiкрасвету.
У цэлым эксперыментальна-практычныя
кiрункi ў навуковай думцы ў 2010 годзе
саступяць права дамiнавання тэарэтычным. Самыя грандыёзныя адкрыццi могуць
адбывацца «на кончыку пяра», як у свой
час былi прадказаны i пазней адкрыты планеты Няптун i Плутон.

Шматлiкiя працэсы першага паўгоддзя
2010 года грамадская свядомасць будзе
фiксаваць з лёгкiм спазненнем. Энергетыка Юпiтара ў знаку Рыбаў паказвае на
тое, што ў наступным годзе ўзрасце роля
партый i ру хаў. Абвострацца ўнутраныя
iнтрыгi ў колах кiруючай элiты, барацьба
за ўладу. У сусветным палiтычным жыццi ўзрасце роля спецслужбаў, разведкi i
контрразведкi. Пачынаючы з канца лiпеня 2010 года «тэмпература» палiтычнага
жыцця ў свеце пачне падымацца. Самымi
спякотнымi ў гэтым плане стануць жнiвень i верасень, калi сусветныя лiдары
будуць схiльныя вырашаць вострыя пытаннi не столькi мiрным, колькi ваенным
шляхам. Да мяжы абвострыцца сiтуацыя
ў гарачых пунк тах планеты, а ў названыя
месяцы яна ўвогуле можа выйсцi з-пад
кантролю. Праблема пiрацтва — не толькi
ля берагоў Афрыкi, але i па ўсiм Iндыйскiм акiяне — набудзе новыя пагрозлiвыя
маштабы.
— Што ж датычыцца нашай краiны, —
расказвае Уладзiмiр Васюк, — найбольш
актыўным для Беларусi будзе першы квартал гэтага года. Навагоднiя святы, перыяд
з лютага па сакавiк, а таксама кастрычнiк
2010 года прынясуць нямала неспадзяванак i нечаканых зменаў у жыццi нашай
краiны. Сур'ёзныя змены могуць чакацца
ў такiх галiнах народнай гаспадаркi, як медыцына i цяжкая машынабудаўнiчая прамысловасць.
Тых, хто чакае, што сусветны фiнансавы i эканамiчны крызiс у хуткiм часе
скончыцца, астролаг вымушаны расчараваць. Крызiсныя з'явы ў сусветнай
эканомiцы, палiтыцы, грамадстве не сыдуць у мiнулае, а наадварот, паглыбяцца,
прымуць iншую форму.
— Другая хваля крызiсу абавязкова будзе, — пацвярджае Уладзiмiр. — I акрамя
ўсяго iншага, прычынай яе могуць стаць
няўзгодненыя дзеяннi вядучых краiн свету
па рэгуляваннi эканомiкi i фiнансаў. Палiтыка сусветных фiнансавых iнстытутаў i
нацыянальных банкаў вядучых краiн свету будзе настолькi незбалансаванай, што
шматлiкiя iнструменты ўздзеяння на эканамiчныя працэсы могуць даваць вынiкi,
супрацьлеглыя чаканым.
У першым квартале 2010 года долар будзе ўмацоўвацца ў дачыненнi да
большасцi вядучых валют краiн свету,
а ў другiм i трэцiм кварталах пачне саступаць пазiцыi адносна еўра. Апошнiя
месяцы 2010 года прынясуць надзею на
эканамiчную i палiтычную стабiлiзацыю ў
ЗША i Еўропе. З улiкам гэтага я не магу
даць адназначнай рэкамендацыi чытачам
«Звязды», у якой валюце будзе выгадней
захоўваць зберажэннi. Усё будзе залежаць
ад таго, на якi тэрмiн вы збiраецеся адкласцi грошы. Лепшы варыянт — у першым
квартале 2010 года захоўваць зберажэннi
ў доларах, а ў другiм i трэцiм квартале — у

еўра цi расiйскiх рублях. Эканамiчныя тэндэнцыi наступнага года будуць нагадваць
катанне на амерыканскiх горках. Самае
галоўнае — не спакушацца атрыманнем
высокiх прыбыткаў. У гэты год высокая
верагоднасць з'яўлення новых фiнансавых пiрамiд, маштабы якiх могуць перасягнуць тыя, якiя з поспехам стваралiся
на пачатку дзевяностых. Таму здаровы
скептыцызм i недавер да лёгкiх спосабаў
азалацiцца дазволяць захаваць вашы грошы ў цэласцi.
...Што датычыцца мiжасабовых адносiнаў, тут нас наступны год парадуе. Зоркi
сцвярджаюць, што ў наступныя 12 месяцаў
светам будзе кiраваць каханне. Пачуццi —
умела выказаныя, яркiя i адкрытыя — будуць авалодваць розумамi, кiраваць паводзiнамi людзей, штурхаць iх на ўчынкi, пра
якiя яны раней i не падумвалi. Прыйшоў
час «Донкiхотаў» з невынiшчальнай прагай
знайсцi свой iдэал, «Гердаў» са «Снежнай
Каралевы», гатовых шмат чым ахвяраваць
дзеля свайго каханага. Чым больш высокiмi будуць памкненнi, тым больш з'явiцца
сiлаў для таго, каб дамагчыся жаданага ў
асабiстым жыццi, у адносiнах з супрацьлеглым полам. Таму ў наступныя дванаццаць месяцаў трэба смела марыць i
думаць толькi пра добрае. Менавiта цяпер думка становiцца настолькi матэрыяльнай, што не паспееце вы пра нешта
падумаць, як падзеi пачнуць развiвацца
ў адпаведнасцi з вашай свядомасцю i
выявай думкi.
— Для таго, каб асабiстае жыццё складвалася выдатна, трэба быць аптымiстам i
рэалiстам адначасова, — тлумачыць Уладзiмiр Васюк. — Не бойцеся ўвасабляць
у жыццё найлепшыя парывы i памкненнi
сваёй душы. Незалежна ад узросту гэта
прывядзе да вялiкiх змен. Варта толькi захацець — моцна, ярка, хораша i правiльна.
Iншымi словамi, гэты год належыць рамантыкам у каханнi, якiя ўмеюць перавесцi
i ўвасобiць свае найвышэйшыя рамантычныя памкненнi ў рэчышча паўсядзённай практыкi, зрабiць з тэорыi iдэальнага
кахання практыку ўвасаблення iдэалу ў
жыццё.

Ад прадстаўнiкоў моцнай паловы
чалавецтва год запатрабуе максiмуму
ўвагi да сваёй знешнасцi, iмiджу. Менавiта цяпер для мужчын набудзе актуальнасць фраза «па адзежы сустракаюць».
Найбольш папулярным будзе iмiдж мужчыны з цвёрдымi прынцыпамi, якi добра
разбiраецца ў псiхалогii жанчын i ўмела выкарыстоўвае жаночыя слабасцi для нябачнага кiравання паводзiнамi спадарожнiцы.
Прычына вельмi простая — большасць
жанчын у наступныя 12 месяцаў будзе
(усвядомлена цi падсвядома) iмкнуцца
заставацца слабымi, безабароннымi,
тымi, каму абавязкова патрэбна «моцная мужчынская рука». «Наогул у 2010
годзе жанчынам не варта iмкнуцца дамiнаваць, — раiць Васюк. — Iх зброя — тыпова
жаночыя слабасцi, якiя для большасцi мужчын будуць як «для быка чырвоная ануча».
Самае галоўнае — не баяцца гэтыя слабасцi паказваць. У вераснi 2010 года iмiдж
запатрабуе карэкцыi, бо ў апошнiм квартале вялiкiм попытам будуць карыстацца
тыя жанчыны, якiя ўмеюць свае эмоцыi i
пачуццi зрабiць зброяй, прымусiць мужчын
адчуваць сябе пешкай у чужой гульнi».
Калi казаць пра партнёрскiя дзелавыя
адносiны, то гэты год можа схiляць не
столькi да ўзаемнага даверу, колькi да
ўважлiвага назiрання за сваiмi дзелавымi партнёрамi. Вядучую ролю ў бiзнэсе,
кар'еры i працы будзе адыгрываць добрае
разуменне псiхалогii дзелавых адносiнаў, а
таксама добрыя асабiстыя сувязi. Сяброўства памiж партнёрамi будзе мацней, калi
давер заснаваны не толькi на ўменнi вырашаць дзелавыя праблемы адно аднаго,
але i дапамагаць адно аднаму ў вырашэннi праблем асабiстага жыцця, адносiнаў з
блiзкiмi i роднымi.
Што датычыцца сферы бiзнэсу, тут трэба памятаць, што спакуса звышпрыбытку
можа пацягнуць за сабой такiя ж па аб'ёме
звышвыдаткi, а ў вынiку — неапраўданыя
надзеi i крах. Найбольш прымальная стратэгiя вядзення бiзнэсу будзе грунтавацца
не на пагонi за прыбыткам, а на кантролi
за выдаткамi i магчымымi стратамi.
Iнга МIНДАЛЁВА.

