Чэмпіёнка свету зайшла
на сустрэчу з журналістамі
ў белых пальчатках:
яны спатрэбіліся для таго,
каб трымаць два
Малыя хрустальныя
глобусы, уладальніцай
якіх сёлета стала
наша Дар'я
3
Домрачава.

Пра халасцяцкі
падатак, ільготы
для маці і сацыяльную
падтрымку
ў розных рэгіёнах
у адказах спецыялістаў
Міністэрства працы
і сацыяльнай
абароны
Беларусі.

4

Хутка мы будзем перажываць
за нашу футбольную
зборную на Алімпійскіх
гульнях у Лондане і
марыць пра паўтор яе
поспеху мінулага лета,
калі падапечныя Георгія
Кандрацьева ўвайшлі ў
тройку лепшых
камандаў Еўропы.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
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АДКАЗНАСЦЬ
ЗА СВАЕ РАШЭННІ

«ВЯСНУШКА», «ЗЕРНАВУШКА»
І «СОННІЦА-БЯССОННІЦА»...

У Дрыбінскім раённым Доме рамёстваў, які знаходзіцца
ў вёсцы Кароўчына, з'явілася
калекцыя з дзевяці відаў абрадавых лялек. Усе лялькі выраблены мясцовымі майстрыхамі
на падставе доследных крыніц
старажытных традыцый. Кожная з лялек некалі мела сваё
побытавае прызначэнне і адпаведную назву-імя.
— «Сон ні ца-бяс сон ні ца»
напаўнялася водарнымі зёлкамі,
каб дзіця хутчэй засынала, — тлумачыць глыбінны сэнс маленькай
лялькі дырэктар Дома рамёстваў
Ларыса Заклікоўская. — Ляльку
рабілі з замовай: «Сонніца-бяссонніца, не гуляй з маім дзіцяткам, а гуляй з гэтай лялечкай».
«Вяснушак» выраблялі дзяўчаткі-маладзіцы і з надыходам
вясны дарылі сваім сяброўкам.
Гэта абярэгі маладосці і красы.
Вельмі таямнічы сэнсавы змест
нясе лялька-«стаўбушка» і «капусніца» — сапраўдныя прадстаўніцы
паганскіх часоў. Яны і сватоў у хату «заклікалі», і парадзіхам «дапамагалі». Але, бадай, найгалоўнейшая роля была ў... «зернавушкі».
Напоўненая жытам, лялька ўсю
зіму стаяла перад абразамі. З надыходам сяўбы яе зярняткі першымі кідалі ў раллю — на багатае
поле, шчодры ўраджай і на хлеб
на стале.
— Цяпер мы шукаем рэчавыя доказы таго, што абрадавыя
лялькі былі распаўсюджаны таксама і на нашай зямлі, — кажуць
стваральніцы ўнікальнай калекцыі ў Кароўчыне Ларыса Заклікоўская, Валянціна Маісеева і
Валянціна Паўлюк (на фота).
Анатоль КЛЯШЧУК.
Фота аўтара.

Пераўтварэнне Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання
«Белая Русь» у партыю можа ажыццявіцца на з'ездзе, які
плануецца правесці сёлета ў лістападзе. Першы намеснік
кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Аляксандр
Радзькоў паведаміў пра гэта на сустрэчы з прафесарскавыкладчыцкім саставам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта транспарту ў Гомелі:
— У нас яшчэ ёсць час падумаць. Гэта вельмі адказнае палітычнае рашэнне, і хацелася б не памыліцца з яго прыняццем.
Пераход у партыю прадугледжвае змену стату та, праграмы,
прынцыпаў будаўніцтва структуры арганізацыі. У прыватнасці,
паводле беларускага заканадаўства, партыі павінны будавацца
па тэрытарыяльным прынцыпе. Стварэнне нейкіх структур на
прадпрыемствах не дапускаецца. Пры гэтым грамадскія арганізацыі падобным правам валодаюць. Мы адчуваем перспектыву
і прымем гэтае рашэнне тады, калі зразумеем, што не зробім
памылкі.
Практычна ва ўсіх калектывах людзей цікавяць пытанні эканомікі. Значыць, яны думаюць не толькі аб эканамічным становішчы
сваёй установы, але і глабальна — аб эканоміцы краіны, заўважыў
Аляксандр Радзькоў:
— Безумоўна, людзей цікавіць і магчымасць атрымання большай заработнай платы, і колькасць працоўных месцаў, і сацыяльны пакет. Вось тут, у Гомельскім дзяржаўным універсітэце транспарту, казалі пра тое, што студэнты маюць жаданне зарабляць. І
гэта нармальна, няхай маладыя людзі шукаюць сябе. Але ж трэба,
каб гэта не шкодзіла падрыхтоўцы студэнтаў.
Што тычыцца тэмы будучых парламенцкіх выбараў, Аляксандр Радзькоў адзначыў, што гэта вельмі тонкая адказная
праца і да выбараў у парламент трэба аднесціся з поўнай адказнасцю:
— Мы хочам, каб парламент быў пра дук тыўным. Нам патрэбны вельмі прадума ныя і адказ ныя за коны. У пар лам ен це
па він ны быць пад рых та ва ныя лю дзі з пэў ным во пы там, са
«стрыжнем», здольныя ствараць праду маныя, адказныя зако ны. Бо па гэтых законах жыць да вядзецца не толькі нам,
але і нашым дзецям, унукам, усёй краі не. Неабходна будзе
ісці да людзей, пераконваць адказна ставіцца да выбару таго,
хто будзе прадстаўляць іх інта рэ сы ў Нацы янальным сходзе,
рас тлумач ваць перспек тыву задач, якія павінен вы ра шаць іх
вы бран нік. Вы ба ры з'яўля юц ца пры кмет най па лі тыч най падзе яй у жыцці краіны, і мы павінны ставіцца да яе з поўнай
ад казнас цю.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ШТУЧНЫ ІНТЭЛЕКТ
НЕ ЗАМЕНІЦЬ ЧАЛАВЕКА

 Грошы
2 КРАСАВІКА СТАЎКА
РЭФІНАНСАВАННЯ
ЗНІЖАЕЦЦА
ДА 36% ГАДАВЫХ
Замаруджванне інфляцыйных працэсаў у краіне прымусіла
Нацыянальны банк у чарговы раз перагледзець узровень
стаўкі рэфінансавання і прыняць рашэнне аб яе зніжэнні
яшчэ на 2 працэнтныя пункты.
«Але пры гэтым стаўка рэфінансавання і асноўныя стаўкі па
тэрміновых рублёвых інструментах працягваюць знаходзіцца на
высокім як намінальным, так і рэальным узроўні, — адзначаюць
ў Нацбанку. — У выніку забяспечваецца захаванне высокай даходнасці па рублёвых укладах насельніцтва, якая значна перавышае даходнасць па дэпазітах у замежнай валюце і верагодны
ўзровень інфляцыі».
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ



ДОБРАЯ ДАРОГА — ДАРОГА БЕЗ ЯМ
Падчас падрыхтоўкі аўтамабільных дарог да летняга сезона ліквідацыі ям на іх прысвоены статус першачарговых
работ.
Пры гэ тым, як пад крэс лі лі ў прэс-служ бе дэ парт амен та
«Бел аў та дар» Мінт ран са, кі раў ні кам га лі но вых прад пры емстваў прадпісана не дапускаць выпадкаў, калі б па заканчэнні
працоўных змен на дарожным палатне заставаліся высечкі ў
дарожным палатне. Асноўны аб'ём работ па ямачным рамонце
і навядзенні парадку ў палосах адводу плануецца завяршыць
да сярэдзіны красавіка. Усяго з пачатку года на дарогах краіны ліквідавана каля 50 тысяч квадратных метраў ям. Толькі
за мінулы тыдзень, да прыкладу, было ліквідавана больш за
9 тысяч квадратных метраў ям.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Кошт 1200 рублёў

Ці ёсць месца для беларускай мовы ў «глабальным
павуцінні»? Ці знікнуць прафесійныя журналісты? За
што ў інтэрнэце людзі будуць гатовыя плаціць? Як беларусам атрымаць сваю сацыяльную сетку? Пра ўсё
гэта карэспандэнт «Звязды» пагутарыў з намеснікам
міністра інфармацыі Беларусі Дзмітрыем ШЭДКО.

ШТО Ж ТАКОЕ WEB 3.0?
— Якім чынам можна зрабіць так, каб беларускі сегмент інтэрнэту стаў больш
папулярным сярод насельніцтва, ды нават сярод работнікаў СМІ, якія таксама не спяшаюцца выкарыстоўваць усе
яго магчымасці?
— У Беларусі інтэрнэт расце
шпаркімі тэмпамі. Гэта, у першую
чаргу, звязана з тым, што людзі
ў нас пачынаюць карыстацца інтэрнэтам часцей і больш: з дому,
з працы і гэтак далей. Ён становіцца для іх абсалютна звычайным інструментам, як імбрычак,
кававарка... З іншага боку, вельмі часта людзі, якія прыходзяць
у сусветнае павуцінне, застаюцца незадаволенымі кантэнтам і
якасцю нашых сайтаў. І тады ў
іх адбываецца абсалютна відавочны выбар — сайты рунэта.
Давайце параўнаем дзве лічбы:
у зоне «by» існуе каля 70-80
тысяч сайтаў (у тым ліку і тыя,
што зарэгістраваны беларусамі ў іншых доменных зонах),

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
УЛАДЫ ГЕРМАНІІ ПАЛЕГЧАЦЬ
УМОВЫ ІМІГРАЦЫІ
Урад Германіі ўзгадніў новыя іміграцыйныя правілы, якія спрашчаюць пераезд у
краіну высокакваліфікаваных спецыялістаў. Калі раней для таго, каб атрымаць доўгатэрміновы від на жыхарства, неабходны быў гадавы даход у 66 тысяч еўра, то цяпер
гэтая планка будзе паніжана да 44,8 тысячы еўра.

ФРАНЦЫЯ АДКРЫЕ
СТРАТЭГІЧНЫЯ ЗАПАСЫ НАФТЫ
Францыя гатова адкрыць свае стратэгічныя запасы нафты для зніжэння кошту на
сусветным рынку. Аб гэтым заявіў міністр энергетыкі Эрык Бесон. Ён адзначыў, што
Францыя пойдзе на гэта па просьбе ЗША. Па словах Бесона, перш чым адкрыць запасы, Францыя хацела б даведацца меркаванне Міжнароднага энергетычнага агенцтва.
Раней заяўлялася, што ўрад краіны толькі разглядае адкрыццё рэзерваў як «адзін з
варыянтаў» дзеянняў. У кастрычніку 2011 года Францыя трымала ў стратэгічных рэзервах 17 000 000 тон нафты і нафтапрадуктаў.

КАЗАХСКІХ ФЕРМЕРАЎ АБКЛАЛІ ПАДАТКАМ НА ГНОЙ
Адпаведнае палажэнне, як перадае «31 тэлеканал», з'явілася ў новым экалагічным кодэксе рэспублікі (змены і дапаўненні да яго ўступілі ў сілу ў пачатку года).
Як адзначаецца ў паведамленні, у дакуменце прадук ты жыццядзейнасці авечак,
кароў, коз і коней значацца ў пераліку небяспечных для навакольнага асяроддзя
рэчываў. Па новых правілах жыхары рэспублікі павінны будуць упісаць усю сваю
жывёлу ў экалагічныя пашпарты сялянскіх гаспадарак, а таксама аплаціць працу
прыватных эколагаў, праекціроўшчыкаў, якія зоймуцца пералікам жывёл і ацэняць
шкоду, нанесеную навакольнаму асяроддзю прадукта мі жыц ця дзей нас ці
ска ці ны. У дэ парт аISSN 1990 - 763X
мен це эка ло гіі тэлеканалу рас тлумачылі,
што га да вая стаў ка
за тону гною складзе
менш за 1,6 ты ся чы
тэн ге (кры ху больш
за 10 долараў).

але пры гэтым ёсць каля 15
мільёнаў рускамоўных сайтаў (рунэт у шырокім сэнсе
слова). І канкурыраваць з такім патокам інфармацыі вельмі
складана. Акрамя таго, рынак
інтэрнэт-рэкламы развіваецца
вельмі марудна. У тым ліку таму, што нашы прадпрыемствы
яшчэ не зразумелі, што гэта
канал, праз які можна прапаноўваць свае тавары і паслугі.
Трэцяя праблема — у нас пастаянна спрабуюць зрабіць клоны
нейкіх замежных сайтаў. Але ж
не ўсе яны могуць быць удала
перанесены на беларускую глебу. Нашым жа сайтам неабходна
праводзіць агрэсіўную праграму
для заваёўвання аўдыторыі. Калі
ты пра сябе не раскажаш, цябе
ў гэтым моры інфармацыі ніхто
ніколі не знойдзе. Людзей трэба
да сябе прывабіць. Неабходна
мець добры, якасны кантэнт.
І тут у беларускіх сайтаў ёсць
вялікая перавага — яны бліжэй
да нашых людзей.
— Чаму большасць сайтаў
беларускіх газет, часопісаў,

тэлеканалаў даюць абсалютна тую ж самую інфармацыю,
што і на сваіх старонках альбо
ў эфіры, без адаптацыі?
— Усім нашым кале гам неаб ход на яс на ра зу мець, што
інтэрнэт — гэ та спе цы фіч нае
ася род дзе. Лю дзі там прывык лі да пэў ных фар ма таў
атры ман ня ін фар ма цыі. Гэ та
той са мы WEB 2.0. Другі момант — ін тэрнэт па азначэнні
рэч жывая. То бок чалавек, які
пры хо дзіць у ін тэр нэт, ча кае
максімальнай інтэрактыўнасці.
Ён чакае, што зможа выказаць
сваю думку, зможа на штосьці
паў плы ваць. Ін шы мі сло ва мі,
атрымае прадукт з максімальным сваім удзелам. Гэта і з'яў-

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

КОРАТКА

ЛАТВІЯ ПАВЫСІЦЬ
ПЕНСІЙНЫ ЎЗРОСТ
ДА 65 ГАДОЎ

Га рад скі па сё лак Аст ра вец
Гродзенскай вобласці аднесены
да катэгорыі гарадоў раённага
падпарадкавання. Такое рашэнне
змешчана ў пастанове Савета Міністраў ад 27 сакавіка 2012 года
№ 268, паведамілі ў прэс-службе
беларускага ўрада.

Урад Латвіі зацвердзіў папраўкі да
закона аб дзяржаўных пенсіях, якія
прадугледжваюць паступовае павышэнне пенсійнага ўзросту з 2014
го да. Як па ве дам ля юць ін фар магенцтвы, у 2014 і 2015 гадах пенсійны ўзрост павысяць на тры месяцы,
а з 2016 года яго будуць павышаць
штогод на 6 месяцаў.
Та кім чы нам,
да 2020 го да
пенсійны ўзрост
павысяць да 65
гадоў. Зараз узрост вы ха ду на
пен сію скла дае
62 гады.
З агуль ным
павышэннем
пенсійнага ўзросту павялічыцца і
ўзрост выхаду на пенсію для шматдзетных бацькоў (у каго пяць ці больш дзяцей),
для бацькоў дзяцей-інвалідаў, ліквідатараў
чарнобыльскай аварыі, а таксама для палітычна рэпрэсаваных. Акрамя таго, у 2014
годзе будзе зменены і мінімальны страхавы стаж з 10 да 15 гадоў, а ў 2020-м ён
узрасце да 20 гадоў.
Зараз папраўкі павінен зацвердзіць
парламент.

Беларусь з 1 красавiка павышае
экспартныя пошлiны на нафту i нафтапрадукты. Такое рашэнне змешчана ў пастанове Савета Мiнiстраў
№ 273 ад 27 сакавiка 2012 года, паведамiлi ў прэс-службе беларускага
ўрада. Экспартная пошлiна вырасце
з $411,2 да $460,7 за 1 т.
У межах спецыяльных комплексных мерапрыемстваў «Нелегал»,
якія праводзіліся з 21 па 23 сакавіка, супрацоўнікі міліцыі праверылі
законнасць прыцягвання і выкарыстання замежнай рабочай сілы суб'ектамі гаспадарання розных формаў
уласнасці. Па выяўленых парушэннях да адміністрацыйнай адказнасці
прыцягнута 38 службовых асоб. Як
паведамляюць у Дэпартаменце па
грамадзянстве і міграцыі МУС, было выяўлена звыш 800 парушэнняў
міграцыйнага заканадаўства. З краіны выдварана ў адміністрацыйным
парадку 113 чалавек, з іх 45 — пад
канвоем. У дачыненні да 17 замежнікаў за парушэнне тэрміну забароны
ўезду ў Беларусь заведзены крымінальныя справы.

ДАВЕДКА «ЗВЯЗДЫ»
Шэдко Дзмітрый
Генадзевіч нарадзіўся
ў Мінску ў 1979 годзе;
скончыў Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт
інфарматыкі і
радыёэлектронікі і
Акадэмію кіравання пры
Прэзідэнце Рэспублікі
Беларусь; быў адказным
сакратаром, намеснікам
галоўнага рэдактара,
галоўным рэдактарам
часопіса «Планета»; з 2011
года — намеснік міністра
інфармацыі Рэспублікі
Беларусь.
ля ец ца клю ча вым мо ман там
WEB 2.0.
— Чым жа тады адрозніваецца WEB 3.0?
— Раней усё трымалася на
тым, што кантэнт ствараюць у тым
ліку і карыстальнікі, а часам і толькі карыстальнікі. А сацыяльныя
сеткі — гэта найвышэйшы пункт,
да якога дайшоў WEB 2.0. WEB
3.0 — гэта тая рэч, якая, напэўна,
павінна парадаваць нашых прафесійных
журналістаў.
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ЦЫТАТА ДНЯ

Генадзь ГАДАВАЛЬНIКАЎ,
намеснiк мiнiстра аховы
здароўя Беларусi, дырэктар
Дэпартамента фармацэўтычнай
прамысловасцi:

«Мiнiстэрства аховы здароўя
Беларусi ўзмоцнiць кантроль
за продажам у аптэках лякарстваў без рэцэпта. З сярэдзiны гэтага года будзе ўдзяляцца
больш увагi таму, як аптэкi
выконваюць правiлы рэалiзацыi
лякарстваў з рэцэптурнага i
безрэцэптурнага спiсаў».

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ
з 29.03.2012 г.
Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

8040,00
10740,00
276,50
1001,87

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст
+ 8°
Віцебск + 5°
Гомель
+ 7°
Гродна
+ 8°
Магілёў + 6°
Мінск
+ 4°

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БРЕСТСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2012 ГОДА млн. руб.
АКТИВ

Код
строки

На начало
года

1

2

3

На конец
отчетного периода
4

16636
1
45

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства (остаточная стоимость)
Нематериальные активы (остаточная стоимость)
Вложения во внеоборотные активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы и затраты
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
Денежные средства
Финансовые вложения
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (190+290)

110
120
140
150
190

16682

37 037
1
52
1
37 091

210
220

9281
48

29 619
200

240

700

3 907

260
270
280
290
300

3298
468

954
1 877
1
36 558
73 649

ПАССИВ

Код
строки

1

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный фонд
Собственные акции (доли), выкупленные
у акционеров (учредителей)
Резервный фонд
резервные фонды, образованные в соответствии
с учредительными документами
Добавочный фонд
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль
(непокрытый убыток)
Доходы будущих периодов
ИТОГО по разделу III
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
Кредиторская задолженность
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (490+590+690)

13795
30477

На начало На конец отчетного
года
периода

2

3

4

410

14643

25 429

411

-1 715

420

688

422

688

430

4450

20 027

450

9964

14 180

470
490

29057

1 917
60 526

610
620
690
700

1420
1420
30477

7 670
5 453
13 123
73 649

СПРАВОЧНО:
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров, продукции, работ,
услуг (020-030-050-060)
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от операционных доходов и расходов
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от внереализационных доходов и расходов
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Налог на прибыль
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

14 427 млн. руб.
1 569 млн. руб.
1 694 млн.руб.
17 690 млн. руб.
3 934 млн. руб.
13 756 млн. руб.

Да ведама дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
Дзясятая се сія Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання пачне сваю работу
2 красавіка 2012 года ў 10 гадзін у зале пасяджэнняў Палаты
прадстаўнікоў (Дом Урада, Авальная зала).
Рэгістрацыя дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў будзе праводзіцца 2 красавіка 2012 года з 9.00 да 9.50 у фае залы пасяджэнняў.

ЯК ЗАХАВАЦЬ СПАКОЙ?
Прэс-сакратар Беларускага дзіцячага фонду Юлія КАПЦЭВІЧ:
— Усе мы марым захоўваць добры настрой, пазітыўнае стаўленне да жыцця,
выпраменьваць толькі флюіды радасці, але, на жаль, захаваць унутраную эмацыйную стабільнасць кожны дзень вельмі складана... Часам хочацца выбухнуць і
адыграцца на навакольных. У такіх сітуацыях я проста прымушаю сябе прыгадваць
і адзначаць навокал толькі пазітыўнае — пахвалу начальніка, удзячнасць калегі за
дапамогу, сонечныя промні... Самае важнае, — не забываць пры гэтым дзяліцца
сваімі назіраннямі з навакольнымі. Здаецца, не так і цяжка... Дарыце сабе радасць
штодня, і будзе вам душэўны спакой.

Начальнік аддзялення інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС
Мінаблвыканкама Аляксандр ДАНІЛЬЧАНКА:
— Каб захаваць спакой, трэба, перш за ўсё, імкнуцца жыць сумленна і не рабіць
зло іншым людзям. Тады не давядзецца штохвілінна азірацца і чакаць удару ў спіну ад ворагаў. Па-другое, не варта прымаць блізка да сэрца штодзённыя, нібыта
такія важныя на гэты момант, мітуслівыя падзеі. Дарэчы, у Ігара Губермана ёсць
выдатны гарык на гэту тэму: «Как сдоба пышет злоба дня/ И нет ее прекрасней/
А через год глядишь — ...,/ Причём на постном масле»... Нарэшце, трэба цаніць
і радавацца самым простым рэчам — сям'і, працы, сябрам, здароўю, свабодзе...
Тады ўсё будзе выдатна!

Псіхолаг Мінскага гарадскога клінічнага дзіцячага псіханеўралагічнага дыспансэра Віктар ГУБКІН:
— Досыць лёгка адказаць на гэтае пытанне, але вельмі цяжка зрабіць, асабліва
калі з намі адбываецца нешта значнае. Калі вы трапілі ў няпростую сітуацыю, першае, што варта зрабіць — прыпыніцца, зрабіць некалькі ўдыхаў-выдыхаў, магчыма,
палічыць да 100. Другое: арганізм трэба трэніраваць — вучыць яго расслабленню
з дапамогай аўтатрэнінгу, ёгі, медытацыі, практыкаванняў па рэлаксацыі. Звычайная хада на працягу адной гадзіны расслабляе вельмі моцна, і калі рабіць гэта
рэгулярна, то эфект не прымусіць сябе чакаць. Па-трэцяе, не дапускайце ніякіх
празмерных чаканняў, нават калі вы вельмі жадаеце нешта атрымаць. Існуе аб'ектыўная рэальнасць,
і многае ад нас не залежыць. Па-чацвёртае, у людзей, якія маюць любімую справу, хобі, на парадак
вышэйшая якасць жыцця!
Фактычна мы падышлі да рэкамендацый аб тым, чаго не рабіць, каб адчуваць сябе шчаслівым.
Нельга трываць тое, што табе не падабаецца; мець стасункі з людзьмі, якія цябе «забіваюць»; думаць
пра тое, што скажуць іншыя; спрабаваць усё трымаць пад кантролем; плыць па цячэнні і выбіраць шлях
найменшага супраціўлення; трымаць свае думкі і ўсе пачуцці пры сабе; баяцца рызыкаваць і г.д.
Святлана БАРЫСЕНКА.

