
21 лістапада 2018 г. ЛЮСТЭРКА 7

Су пра цоў ніц тва 
на ўзроў ні ВНУ

У аб лас ным цэнт ры па 

кі тай скую ме ды цы ну ста ла 

маг чы ма звяр тац ца, уліч ва-

ю чы мно гія ака ліч нас ці. Па-

пер шае, ка фед ра за ха ван ня 

зда роўя Ві цеб ска га ор дэ на 

Друж бы на ро даў дзяр жаў-

на га ме ды цын ска га ўні вер сі-

тэ та ак тыў на су пра цоў ні чае 

з кар па ра цы яй Fohow (у пе-

ра кла дзе з кі тай скай — «фе-

нікс»).

Па-дру гое, у Ві цеб ску ў 

рам ках між на род на га су пра-

цоў ніц тва мож на на вед ваць 

цэнтр сла вян ска-кі тай скіх 

прак тык «Здра ва Ян Шэн».

Да рэ чы, ён быў за сна-

ва ны ў вы ні ку пад пі сан ня 

да мо вы аб су пра цоў ніц тве 

па між фа куль тэ там за ха-

ван ня зда роўя Ві цеб ска га 

дзяр жаў на га ме ды цын ска га 

ўні вер сі тэ та і на ву ко ва-іна-

ва цый ным уні тар ным прад-

пры ем ствам Fohow.

У Ві цеб ску яшчэ з па чат-

ку 1990-х га доў па ча лі вы-

ка рыс тоў ваць тра ды цый ную 

сла вян скую ме ды цы ну. Псі-

хо лаг Лі ё на Фут чык пер шая 

ў Бе ла ру сі ар га ні за ва ла не-

дзяр жаў ны на ту ра па тыч ны 

азда раў лен чы цэнтр. Там 

мож на бы ло азда ра віц ца, 

не вы яз джа ю чы з го ра да, 

пры чым траў ка мі: прай шоў-

шы пра цэ ду ры аро ма тэ ра-

піі, фі та тэ ра піі. Па пу ляр ным 

ад ра зу ста ла гра зе ля чэн не: 

тор фам і са пра пе лем, вя лі-

кі мі за па са мі якіх сла віц ца 

Ві цеб шчы на.

Та му кі тай цы і ўзя лі ўдзел 

у ства рэн ні ме на ві та на Ві-

цеб шчы не цэнт ра, дзе ах-

вот ныя змо гуць упэў ніц ца ў 

эфек тыў нас ці тра ды цый ных 

бе ла рус кай і кі тай скай ме-

ды цы ны.

Як дзе ці...
Пра Тай Цзі Цы гун — гім-

нас ты ку, якая вель мі ка рыс-

ная для азда раў лен ня і пра-

фі лак ты кі хва роб, на пэў на, 

чу лі мно гія. Яшчэ гэ та — 

фі ла со фія, прак ты ку ю чы 

якую, ча ла век атрым лі вае 

маг чы масць не толь кі пры-

вес ці ў па ра дак це ла, але і 

на ла дзіць свой эма цы я наль-

ны фон.

Лі ё на Фут чык, ды рэк-

тар на ву ко ва-іна ва цый на га 

ўні тар на га прад пры ем ства 

Fohow пра па на ва ла па спра-

ба ваць ра зам за няц ца гім-

нас ты кай. Да рэ чы, яна, на 

мой по гляд, ідэа льна па ды-

дзе тым, хто на ват за рад-

ку ра біць не лю біць. Ні я кіх 

вя лі кіх фі зіч ных на гру зак, 

цык лы прак ты ка ван няў ня-

цяж кія. У вы ні ку пра віль на 

па стаў ле на га ды хан ня лёг-

кія на сы ча юц ца кіс ла ро дам 

і ачы шча юц ца. Як ку рыль-

шчык з больш чым 30-га-

до вым ста жам ад чуў гэ та 

вель мі хут ка.

Асаб лі ва спа да ба лі ся ру хі 

на га мі — прак ты ка да ос кіх 

ма на хаў. Гэ та не як на гад вае 

пер шыя кро кі дзі ця ці. І ма-

хаць ру ка мі бы ло здо ра ва! 

Ме на ві та так ро бяць ма лыя, 

ка лі ім ня ма ча го ра біць або 

яны ў ча кан ні. За ўваж це, гэ-

та на са мрэч так.

Эфект ад Тай Цзі Цы гун 

для мя не быў вель мі доб ры. 

Це ла рас сла бі ла ся, прый-

шло ад чу ван не даў но за бы-

та га ду шэў на га кам фор ту.

Мая «гу ру» рас ка за ла, 

што кі тай скія май стры ву-

чы лі гім нас ты цы ві цеб скіх 

ме ды каў. А се ан сы з удзе-

лам усіх ах вот ных бы лі вель-

мі па пу ляр ныя пад час прэ-

зен та цый у сце нах «аль ма 

ма тар».

Ма саж... ка мен ны
На дзе сяць ба лаў ацэнь-

ваю і экс прэс-прак ты кум па 

кроп ка вым ма са жы.

Але больш ура зіў ма саж з 

вы ка ры стан нем ка мен ня.

Па сло вах Лі ё ны Фут чык, 

гэ ты са мы ста ра жыт ны від 

азда раў лен ча га кі тай ска-

га ма са жу, які вы лу ча ец ца 

пас ля доў нас цю і глы бі нёй 

уз дзе ян ня на бія ла гіч ныя 

кроп кі, на зы ва ец ца гу а ша.

Да рэ чы, май стры гу а ша 

ро бяць яго спе цы яль ны мі 

плас ці на мі, ад раз драж-

нен ня які мі па ткан ках і ор-

га нах пра хо дзіць ма гут ны 

ад наў лен чы рэ флек тор ны 

ім пульс.

Для ма са жу гу а ша вы ка-

рыс тоў ва юц ца скраб кі раз-

на стай най фор мы — плос кія 

плас ці ны і лыж кі без тон кіх 

вост рых кра ёў. Пры ла да мо-

жа мець круг ля вы вы гну ты 

край той ці ін шай сту пе ні 

кры віз ны, два-тры буй ныя 

вы сту пы або мност ва зуб-

цоў. Важ на, каб не бы ло 

вост рых кра ёў, а пры ўздзе-

ян ні на ску ру аказ ваў ся ціск, 

але не з'яў ля лі ся дра пі ны.

Не ка то рыя скраб кі вы-

раб ля юц ца з ка ме ню: неф-

ры ту, ага ту, яш мы.

Спа да ры ня Фут чык, ка лі 

ра бі ла ма саж, па ра лель на 

агуч ва ла праб лем ныя ўчаст-

кі май го це ла.

Да лей бы ло так са ма ці-

ка ва і ка рыс на. У спі ну мне 

па ча лі ўты каць неш та гу ма-

вае, што на гад вае па фор ме 

гру шы. Унут ры — маг ні ты. 

Цяж ка апі саць, што ад чу-

ваў...

Ці ка ва, што ма ні пу ля цыі 

на спі не мне ра бі лі ў ру ка-

ві цах, зроб ле ных з вы ка ры-

стан нем ся рэб ра ных ні так.

Ка лі шчы ра, спа чат ку 

доў гі час ні чо га не ад чу ваў. 

На ват кры ху рас ча ра ваў ся, 

але, ка лі рас ка за лі аб ме-

ры ды я нах Цзынь — Ла  май, 

мно гае зра зу меў.

«Аб ну ліў» ся бе сам
На огул вы свет лі ла ся, што 

я, як ча ла век эма цы я наль-

ны, які дзе ліц ца энер гі яй, не 

ўмею пра віль на яе па кі даць 

для ся бе. Та му ў энер ге-

тыч ным пла не я ся бе «аб-

ну ліў». Хві лін праз дзе сяць 

рап там я ад чуў не пры ем нае 

па кол ван не. Да лей — яшчэ 

больш... Але по тым азна ям-

лен не з пра цэ ду рай ста ла не 

па ку та мі, а за да валь нен нем. 

Але, каб ад чуць са праўд ны 

азда раў лен чы эфект, спат-

рэ біц ца не адзін се анс.

Ці ка вай ака за ла ся і ды-

яг нос ты ка па пуль се. Пас ля 

ўся го мне пра па на ва лі пра-

ве рыць стан май го зда роўя 

з да па мо гай уні каль на га 

пры бо ра.

Пас ля та го як скон чы-

лі ся вы пра ба ван ні на са бе 

тра ды цый най кі тай скай ме-

ды цы ны, ад чуў ся бе доб ра. 

Між ін шым, асоб на раю 

ана ла гіч нае муж чы нам. 

Ба дзё рас цю ў вы ні ку энер-

ге тыч на га «за ра ду» бу дуць 

за да во ле ныя ва шы ка ха ныя 

жан чы ны.

Жур на ліс ты не лю бяць 

ля чыц ца, бо гра фік пра цы 

не прад ка заль ны: прэс-кан-

фе рэн цыі, су стрэ чы з ге ро-

я мі ар ты ку лаў, рэ парт ажы, і 

ня рэд ка апош нія пад час ка-

ман дзі ро вак, і гэ так да лей. 

Та му пры ем на, што вы даў-

ся рэд кі вы па дак су мяс ціць 

пры ем нае з ка рыс ным.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Гро дзен скі адзінаццаціклас-

нік Ула дзі слаў ФО РЫСЬ ужо 

не каль кі га доў ак тыў на збі рае 

прад ме ты са вец кай эпо хі. А мяс-

цо выя ка му ніс ты на ват за пра ша-

юць школь ні ка на свае схо ды.

Усё па ча ло ся з ма шы нак «Аў та-

ле ген ды СССР». По тым з'я ві лі ся 

знач кі, сця гі, пла ка ты, парт рэ ты і 

бюс ты са вец кіх дзея чаў і мно гае 

ін шае. Аб за хап лен ні вуч ня 11-га 

кла са ве да юць не толь кі ад на клас-

ні кі, але і ўся гім на зія № 2.

Ула дзі слаў дэ ман струе свае экс-

па на ты — вось вы мпе лы за ўдар-

ную пра цу, знач кі «Удар нік пя ці год-

кі», кам са моль скі і пі я нер скі знач кі, 

кні гі пра кам са мол, чыр во ны бан цік, з якім 

ма ці ха дзі ла на дэ ман стра цыю. Прад ме ты 

больш ран ня га пе ры я ду — ва ен ныя ме да лі, 

пе сен нік 41-га го да — вы да ны ў Ле нін гра-

дзе, па свед чан не аб на ра джэн ні 1937 го да, 

так зва ная рэй са вая пра дук то вая карт ка.

— Та кія та ло ны вы ка рыстоўваліся ад-

ра зу пас ля вай ны. Гэ тыя, на прык лад, 

вы да ва лі ся на дэ ка ду ў ліс та па дзе 

1945 го да. На ад на го ча ла ве ка пры па-

да ла пяць гра маў тлу шчу, 100 гра маў 

мя са, 40 гра маў кру пы... Пры стра це не 

ўзнаў ля лі ся. Тут на не каль кі ча ла век 

вы да дзе на, мо жа, на сям'ю. Я знай шоў 

іх у пе сен ні ку, маг чы ма, яны на ле жы лі 

ка мусь ці з жы ха роў го ра да, але ча му іх 

не ата ва ры лі — не вя до ма, — рас каз-

вае Ула дзі слаў.

У яго ка лек цыі толь кі тыя ме да лі, што 

пе рад алі зна ё мыя аль бо род ныя. Да ве-

даў шы ся пра за хап лен не хлоп ца, яны з 

ра дас цю па паў ня лі яго ка лек цыю пра-

цоў ны мі і ва ен ны мі ўзна га ро да мі.

— Я люб лю ха дзіць па ан ты квар ных кра-

мах, шу каць неш та ці ка вае на рын ках, — 

ка жа хло пец, — мно гія экс па на ты да во лі 

да ра гія, на прык лад гра ма фо ны, па тэ фо ны 

і на ват плас цін кі. Ме да лі так са ма до ра га 

каш ту юць, але я іх у лю бым вы пад ку не 

ку піў бы. Лю дзі за ва ёў ва лі іх сва ім жыц-

цём, і ганд ля ваць імі, лі чу, не пры-

го жа. Гэ та вель мі «ча ла веч ныя» 

экс па на ты.

У гім на зіс та ёсць і свае ўзна га-

ро ды. Гэ та юбі лей ныя ме да лі, якія 

яму ўра чыс та ўру чы лі з на го ды дня 

на ра джэн ня Ле ні на і 100-год дзя 

Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі. Ула дзі-

слаў пры зна ец ца, што ён быў уз ру-

ша ны, ка лі яму, са ма му ма ла до му, 

уру чы лі гэ ты па мят ны знак. Сё ле та 
да 100-год дзя кам са мо ла па да ра-
ва лі кні гу, дзе ад люст ра ва на ўся 
гіс то рыя ма ла дзёж най ар га ні за цыі 
ў пла ка тах і фо та здым ках. У са мо га 
Ула дзі сла ва ёсць фо та аль бом пра 
Ле ні на, вы да дзе ны ў 1980 го дзе. 
Па тых ча сах ён каш та ваў не ма лыя 

гро шы — 7 руб лёў, гэ та па да ру нак 

дзя ду лі. Да рэ чы, ме на ві та дзя ду лі і 

ба бу лі ады гра лі важ ную ро лю ў за хап лен ні 

ўну ка са вец кай эпо хай. Яны бы лі ак тыў ны мі 

кам са моль ца мі, не ка то рыя — ка му ніс та мі. 

Мно га рас каз ва лі пра са вец кі пе ры яд: як 

пра ца ва лі, які быў го рад, як на ладж ва лі по-

быт, ванд ра ва лі.

— Я люб лю слу хаць іх рас ка зы, — ка жа 

хло пец, — і ўяў ляю са бе тыя кар ці ны. Гэ та 

мі ну лае, аб якім мож на да ве дац ца ад жы-

вых све дак. З'я ві ла ся і жа дан не са браць 

прад ме ты той эпо хі. Праў да, баць кі з асця-

ро гай гля дзе лі на маё за хап лен не і лі чы лі 

гэ та вель мі спе цы фіч ным хо бі для пад лет ка. 

Па мя таю, як ма ма без эн ту зі яз му на зі ра ла, 

ка лі я пры нёс да моў бюст Ле ні на. У мя не 

ёсць і пры жыц цё вы ба рэль еф Ста лі на, які 

пры вез лі з Гро дзен ска га ра ё на.

З рас ка заў ба бу лі Ула дзі слаў да ве даў ся, 

што ў Грод не бы ло ня ма ла пом ні каў Ста лі ну. 

На ват ба чыў фо та ад на го з іх, дзе Ле нін і 

Ста лін ся дзе лі ра зам на лаў цы. Пом нік зна-

хо дзіў ся ка ля ўва хо ду ў га рад скі парк.

Для Ула діс ла ва гэ тыя ве ды каш тоў ныя 

яшчэ і та му, што ён ду мае звя заць свой лёс 

з пра фе сі яй гіс то ры ка. Та му за кам п'ю та рам 

па боль шай част цы лю біць пра гля даць ад-

кры тыя ар хі вы.

Свай го хо бі Ула дзі слаў не цу ра ец ца, на-

ад ва рот, га то вы пра дэ ман стра ваць экс па на-

ты кож на му, хто па жа дае. Не раз пры но сіў 

ці ка выя рэ чы на клас ныя га дзі ны і рас каз-

ваў аб іх. Ад на клас ні кі ўспры ма юць та кое 

за хап лен не з па ва гай. Мно гія прад ме ты да-

ты чац ца бы лых кі раў ні коў дзяр жа вы, што 

заў сё ды ці ка ва. На прык лад, пры жыц цё вы 

збор нік вы ступ лен няў Ста лі на, дзе мно гія 

рад кі пад крэс ле ны алоў кам бы лых ула даль-

ні каў вы дан ня. Та кія экс па на ты хва лю юць і 

са мо га хлоп ца. У лі ку каш тоў ных ён на зваў 

і сцяг БССР, які яму па да ра ва ла клас ны кі-

раў нік Воль га Вік та раў на. Па-пер шае, гэ та 

сім вал эпо хі, а па-дру гое, больш рас паў сю-

джа ны мі бы лі сця гі СССР, а са юз ных рэс-

пуб лік — знач на менш.

— Шмат бы ло за гэ ты час эпа халь ных 

па дзей — пе ра мо га ў вай не, ад крыц цё кос-

ма са, пад няц це ца лі ны. Усё, што зда ва ла ся 

не маг чы мым, — ста ла маг чы мае. Мно гае з 

тых ча соў вар та пе ра нес ці і ў на шу су час-

насць. Гэ та да па ма гае фар мі ра ваць ха рак-

тар, — упэў не ны юнак.

Воль га ШАС ТАК, клас ны кі раў нік: 

— Нель га ска заць, што ён за тры маў ся ў 

той эпо се. Збор экс па на таў па шы рае све та-

по гляд і дае да дат ко выя ве ды па гіс то рыі. 

Ёсць маг чы масць да ве дац ца аб фак тах, якіх 

ня ма ў пад руч ні ках. І, вя до ма, ні чым дрэн-

ным гэ та не па гра жае. На ад ва рот, спры яе 

фар мі ра ван ню пра віль ных каш тоў нас цяў. 

Гэ та знач ны плюс. Не здар ма Ула дзі сла ва 

аб ра лі ста рас там кла са і сак ра та ром школь-

най ар га ні за цыі БРСМ.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, фо та аў та ра.

Свет за хап лен няўСвет за хап лен няў

ГІМ НА ЗІСТ У КРА І НЕ СА ВЕ ТАЎ
«Гэ та вель мі ча ла веч ныя экс па на ты...»

Бія энер ге тыч ны ма саж.

І ЗА РАД З ПАД НЯ БЕС НАЙ!
Вы пра ба ва на на са беВы пра ба ва на на са бе

У Ві цеб ску тра ды цый ную кі тай скую ме ды цы ну і най-

ноў шыя рас пра цоў кі для азда раў лен ня ўжо вы пра ба-

ва лі на са бе ты ся чы га ра джан і так зва ных ме ды цын-

скіх ту рыс таў. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» пра ве рыў уз-

дзе ян не та го, чым кі тай цы ле чаць ты ся ча год дзя мі.


