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— З гэ та га і па-

чы на ец ца кры зіс ся-

рэ дзі ны жыц ця. Ён 

мо жа су пра ва джац-

ца дэ прэ сі яй, або, 

на ад ва рот, ча ла век 

кідаецца ва ўсе цяж-

кія, на прык лад, па да-

ец ца ў эк стрэ маль ныя 

ві ды спор ту — не ча-

ка на ста но віц ца бай-

ке рам, ска ча з па ра-

шу там — ці кі дае ўсё 

і ад праў ля ец ца ў якую-не будзь эк за тыч ную 

кра і ну, — ка жа мін скі псі хо лаг На дзея 

ГРЫ ШЫ НА. — Ка ра цей, спра буе штось ці 

но вае, на ма га ец ца знай сці но выя кры ні цы 

за да валь нен ня ад жыц ця. Не ка то рыя рас-

ча роў ва юц ца ў са цы яль ных і ма тэ ры яль ных 

каш тоў нас цях, кі да юць доб рую па са ду, ча-

сам сям'ю. З'яз джа юць жыць у вяс ко вую 

глу ха мань, да цёп ла га мо ра, хоць ку ды, абы 

да лей ад га рад ско га шу му і стрэ су...

— Гэ та апраў да ныя пе ра ме ны?

— Яны апраў да ныя, ка лі да па ма га юць. 

Але звы чай на гэ та па доб на больш на ўцё кі, 

бунт су праць жыц ця, якое не за да валь няе 

ча ла ве ка.

Па спя хо вае пра хо джан не кры зі су — гэ-

та ка лі ча ла век пра цяг вае жыць звык лым 

жыц цём, але ства рае ў ім но выя сэн сы. Гэ та 

зна чыць ён па ві нен за зір нуць углыб ся бе 

і зра зу мець свае мэ ты, каш тоў нас ці: што 

для яго важ на, як ён хо ча жыць. І па чы наць 

больш быць са мім са бой. Ка лі ён ро біць та-

кую пе ра бу до ву, то кры зіс пра хо дзіць.

— Ці ва ўсіх бы вае кры зіс ся рэд ня га 

ўзрос ту?

— Ка лі ча ла век жыў у зго дзе з са мім 

са бой і за да во ле ны сва ёй пра фе сі яй і пос-

пе ха мі, то гэ ты пе ры яд мо жа быць для 

яго до сыць мяк кім і бяз боль ным. Але ў 

асноў ным усе пра хо дзяць пе ра бу до ву ў 

гэ ты час.

Уво гу ле, чым больш вы ары ен та ва лі ся 

на мер ка ван ні тых, хто по бач — баць коў, 

сяб роў і зна ё мых, — і чым менш пры слу-

хоў ва лі ся да сва іх улас ных жа дан няў, тым 

мац ней вас бу дзе «трэс ці». Та му што ка лі 

мы ро бім неш та і не ад чу ва ем, што гэ та 

ме на ві та «мне трэ ба», гэ та «маё» — то не 

атрым лі ва ем энер гіі. Па куль мы ма ла дыя і 

сіл у нас шмат, мо жам ра біць неш та, што не 

ста су ец ца з на шай ду шой. Ма ла досць прэ, 

і мы лёг ка ўсё вы трым лі ва ем. А з уз рос там 

сі лы вы чэрп ва юц ца, і ка лі ча ла век не лю-

біць тое, чым зай ма ец ца, то гэ ты за ня так 

не сіл куе яго. І та ды кры зіс «дзеў ба не» яго 

вель мі моц на. Та му што па ру ша ны энер ге-

тыч ны ба ланс, аб мен са све там. Ча ла век 

неш та дае све ту, але не атрым лі вае не аб-

ход най ад да чы.

— Ці за ле жыць пе ра жы ван не та ко га 

кры зі су ад гра мад скіх стэ рэа ты паў, на-

прык лад ад та го, як у гра мад стве ўспры-

ма ец ца ўзрост?

— Так, пэў ная за леж насць ёсць. Ча сам 

мож на су стрэц ца з мер ка ван нем, што пас-

ля 40 га доў ча ла век ужо сваё ад пра ца ваў. 

І на ра бо ту скла да на ўлад ка вац ца: най-

маль ні кі хо чуць ба чыць больш ма ла дых. 

Са праў ды, ёсць пра фе сіі, у якіх лю дзям 

ста рэй шым скла да на кан ку ры ра ваць з 

мо лад дзю. На прык лад, ад мі ніст ра цый-

ныя па са ды, ці сфе ра про да жаў, ла гіс-

ты ка, дзе цэ няц ца энер гіч насць, на пор, 

моц ная хват ка.

У той жа час, ка лі браць кі ру ю чыя па зі цыі 

або вы кла дан не, ме ды цы ну — там ў па ша не 

ўзрост з ты мі са цы яль ны мі кам пе тэн цы я мі, 

якія ён з са бой пры но сіць. Бо ў 40 га доў у 

ча ла ве ка ўжо ёсць жыц цё вы во пыт, на пра-

ца ва ны са цы яль ны ін тэ лект. Ён ра зу мее, як 

што пра цуе, як бу ду юц ца су вя зі, як ро бяц ца 

пра ек ты і да ся га юц ца мэ ты, у яго ёсць муд-

расць, ве дан не лю дзей і жыц ця.

Та му, ка лі ча ла век раз ві ваў ся ў сва ёй 

сфе ры, то ён мо жа стаць на ват больш адап-

тыў ным пас ля 40 га доў — і больш каш тоў-

ным як су пра цоў нік. І ка лі да сяг нуў мно га га 

з та го, пра што ма рыў, — ён прой дзе гэ ты 

пе ры яд на шмат пра сцей. А ка лі ўсё жыц цё 

плыў па ця чэн ні, ён мо жа пе ра жы ваць кры-

зіс ся рэд ня га ўзрос ту цяж ка.

Праў да, тут ёсць та кі ню анс. Асаб лі васць 

на ша га ча су — лёг кі до ступ да ін фар ма-

цыі са ма га роз на га ро ду. І мно гія па чы на-

юць ву чыц ца ча мусь ці но ва му, аж да та го, 

што ідуць у ін шую пра фе сію, час цей за ўсё 

твор чую, каб рэа лі за ваць ся бе. Для гэ та га 

за раз са праў ды ёсць усе ўмо вы: не аб ход-

ная лі та ра ту ра, кур сы, коў чы, ка на лы на 

«Юту бе»... Яны да юць шмат маг чы мас цяў 

для раз віц ця — і аса біс та га, і пра фе сій на га. 

З ад на го бо ку, гэ та ўсё дае рэ сур сы, сты му-

люе. І ка лі ча ла век су ты ка ец ца з кры зі сам, 

сён ня ў яго больш маг чы мас цяў атры маць 

да па мо гу, дзя ку ю чы якой ён мо жа знай сці 

ся бе, змя ніць сваё жыц цё. Але з ін ша га, 

усё гэ та на ра джае ілю зію, што мно гія вы-

шы ні лёг ка да ся галь ныя. А гэ та не так. Тут 

га вор ка пра за вы ша ныя ча кан ні і па тра-

ба ван ні...

— Вы ней кі час жы лі і атрым лі ва лі 

аду ка цыю ў ЗША. Мож на га ва рыць пра 

ад роз нен ні ў пра хо джан ні гэ та га жыц-

цё ва га эта пу па між бе ла ру са мі і аме ры-

кан ца мі ці ён усю ды мае ад ноль ка вы 

сцэ на рый?

— Мне зда ец ца, у аме ры кан цаў кры зіс ся-

рэ дзі ны жыц ця ў боль шай сту пе ні звя за ны з 

сям' ёй. Лю дзі раз вод зяц ца, за вод зяць ін шыя 

ад но сі ны... Каб аме ры кан цы пра фе сію мя ня-

лі ў ся рэ дзі не жыц ця — гэ та ня час тая з'я ва. 

У ЗША вы пад кі, ка лі ча ла век кі дае пра цу 

бух гал та ра і ста но віц ца ў 40 га доў псі хо ла гам 

або бло ге рам, не вель мі рас паў сю джа ныя, 

там тры ма юц ца за сваю ра бо ту. А вось у нас 

лю дзі ня рэд ка вы ра ша юць пай сці з пра фе сіі, 

бо ча сам атрым лі ва юць ма ла ад да чы ад яе і 

та му па да юц ца ў ра мес ніц тва, біз нес, пе ра-

вод зяць хо бі на пра фе сій ны ўзро вень... Але 

я за раз га ва ру зы хо дзя чы са сва іх улас ных 

на зі ран няў і свай го ко ла зно сін. Маг чы ма, у 

ней кіх ін шых ко лах усё інакш.

—- Што ра біць ча ла ве ку, ка лі ў ся рэ-

дзі не жыц ця яго па чы нае штар міць?

— За да ваць са бе пы тан ні. Што для мя не 

важ на? На вош та я жы ву? Трэ ба перш за 

ўсё вы зна чыць свае каш тоў нас ці. На прык-

лад, па зна чыць для ся бе дзе сяць лю дзей, 

якіх вы па ва жа е це. Па ду маць, хто, на ва шу 

дум ку, пра жыў год нае жыц цё, кім вы за хап-

ля е це ся. По тым пра ана лі за ваць, што гэ та 

за лю дзі. Яны бу дуць ад люст роў ваць ва шы 

каш тоў нас ці.

Яшчэ гэ та та кі час, ка лі трэ ба зна ё міц ца 

з роз ны мі фі ла соф скі мі, псі ха ла гіч ны мі ідэ-

я мі. Па трэб ны но выя дум кі, каб транс фар-

ма ваць свой све та по гляд, ства рыць больш 

ста лую кар ці ну све ту. Та му вар та звяр тац ца 

да досведу ін шых лю дзей — праз кні гі, ар ты-

ку лы, кан суль та цыі. Уво гу ле, шу каць но выя 

ары ен ці ры і вы хо дзіць на неш та та кое, чым 

вы га то выя зай мац ца ці то бяс плат на, ці то 

«апош нія тры ме ся цы жыц ця», гру ба ка жу чы 

(пра гэ та кры ху ні жэй. — Аўт.). Мо жа, трэ ба 

бу дзе або атры маць но вую аду ка цыю, або 

змя ніць ад но сі ны ў сям'і, або зба лан са ваць 

сфе ры жыц ця — больш ча су і ўва гі ад даць 

та му, чым вы ра ней ма ла зай ма лі ся (ня хай 

гэ та бу дзе зда роўе, ад па чы нак, ста сун кі з 

сяб ра мі або пра фе сій нае раз віц цё).

Іс ну юць і спе цы яль ныя эк зіс тэн цы яль ныя 

тэх ні кі, каб зра зу мець, што вам па трэб на на 

са май спра ве. Вось ад на з іх: уя ві це, што вам 

за ста ло ся жыць год, по тым тры ме ся цы, по-

тым тры дні. І за дай це са мо му са бе пы тан не: 

як вы пра ве дзя це час, на што яго вы дат ку е-

це? Та кім чы нам прый дзе це да ўсве дам лен-

ня та го, што з'яў ля ец ца га лоў ным у гэ тым 

жыц ці аса біс та для вас. Гэ та вель мі важ на — 

да ве дац ца пра свае пры яры тэ ты.

А по тым трэ ба па чаць пры трым лі вац ца 

сва іх каш тоў нас цяў. Га лоў ным для вас па-

він на стаць не мер ка ван не на ва коль ных, 

а ва ша ўлас нае. І ка лі вы ўпэў не ныя, што 

ідзя це ў пра віль ным для ся бе кі рун ку, не 

зва роч вай це.

— Ча го ра біць не вар та?

— Уда рац ца ў са ма раз бу рэн не і па ліць 

мас ты. То-бок, не трэ ба ра біць рэз кіх ру хаў. 

Дай це са бе час па ду маць, хоць бы не каль кі 

ме ся цаў, але ні ў якім ра зе не кі дай це ся ў 

вір пе ра мен.

Свят ла на БУСЬ КО.

Жы ве са бе ча ла век да 40 або на-

ват 50 га доў, і быц цам бы ўсё ў яго 

доб ра: ёсць пра фе сія, сям'я, дом — 

уво гу ле, усё як у лю дзей. І быц цам 

спраў ля ец ца па ўсіх фран тах, але 

ўнут ры не як па ну ра, і шмат ча го ён 

ро біць аў та ма тыч на. Вы ла зяць хра-

ніч ныя ба ляч кі, аб якіх ра ней чуў 

толь кі па тэ ле ві за ры. А ў га ла ве ўзні-

ка юць пы тан ні: на вош та я жы ву? 

На вош та ўсё гэ та? Ка му яно трэ ба? 

І ад ка заў, як пра ві ла, ня ма.

А тут яшчэ па сту по ва па чы нае да хо-

дзіць, што ён не веч ны. Не, ён і ра ней 

гэ та ве даў, але не як аб стракт на. Па-

куль быў ма ла дым, зда ва ла ся, што 

на пе ра дзе яшчэ шмат ча су, і смерць 

ус пры ма ла ся як неш та да лё кае, што 

бу дзе по тым, не ка лі...

«СВОЙ ШЛЯХ ЗЯМНЫ ПРАЙ ШОЎ ШЫ ДА ПА ЛО ВЫ...»
 «Да вед нік» па кры зі сах

12—14 га доў

«Пе ра ход ны ўзрост». Пер шыя кан флік-

ты баць коў і дзя цей, «дрэн ныя кам па ніі», 

спа ку сы да рос ла га жыц ця. Пад ле так пе-

ра жы вае рэз кія пе ра па ды на строю, аба ра-

няе сваю са ма стой насць, ча сам ста но віц-

ца не кі ра ва ным. Ма рыць пра сек су аль ны 

дэ бют, спя ша ец ца пры няць на ся бе но вую 

са цы яль ную ро лю, але пры гэ тым цьмя на 

ўсве дам ляе на ступ ствы сва іх учын каў.

18—20 га доў

Юнац тва. Вы бар пра фе сіі, рэ аль ны або 

сім ва ліч ны ад рыў ад баць коў ска га до ма, 

но выя сяб ры. Най больш ба лю ча «ўва хо-

джан не ў да рос лае жыц цё» пе ра жы ва юць 

ін фан тыль ныя ма ла дыя лю дзі, якія бы лі 

акру жа ны за ліш няй баць коў скай апе кай.

22—25 га доў

Па ча так кар' е ры, уз рост спроб і па мы-

лак, за вы ша ных ча кан няў і пер шых рас-

ча ра ван няў у на ва коль ным све це. Адап та-

вац ца да «пра ві лаў гуль ні» да па ма га юць 

адэ кват ная са ма ацэн ка, рэа ліс тыч ныя 

ам бі цыі, кры тыч нае стаў лен не да стан-

дар таў спа жы ван ня, якія на вяз ва юц ца 

рэ кла май.

28—32 га ды

Кры зіс 30 га доў: пе ра ход да са праўд-

най ста лас ці. Ча ла век мо жа рэз ка змя ніць 

кі ру нак жыц ця: па чаць асвой ваць яшчэ 

ад ну пра фе сію, за няц ца твор час цю, знай-

сці но ва га спа да рож ні ка. Ка лі ра ней бы лі 

не пус тыя ле ту цен ні, а асэн са ва ны по шук 

свай го пры зван ня, гэ ты этап пра хо дзіць 

да стат ко ва мяк ка.

37—45 га доў

Кры зіс ся рэ дзі ны жыц ця, ка лі ўсё да-

сяг ну тае (са цы яль ны ста тус, кар' е ра, 

сям'я) ста віц ца пад пы тан не. Прой дзе на 

па ло ва шля ху, і ча ла век па чы нае за дум-

вац ца, як жыць да лей. Не ка то рыя мо гуць 

звяр нуц ца да рэ лі гіі. Гэ ты кры зіс заў сё ды 

вы пра боў вае ча ла ве ка на тры ва ласць. 

Муж чы ны мо гуць уда рыц ца ў сек су аль ны 

за гул. Жан чы ны па чы на юць ня роў ны бой 

са ста рэн нем.

Ця жэй мо гуць пра хо дзіць гэ ты кры зіс 

лю дзі, чыя пра ца звя за на з вы со кім псі-

ха эма цы я наль ным на пру жан нем (твор чыя 

асо бы, дак та ры, ва ен ныя). А так са ма тыя, 

хто схіль ны да мак сі ма ліз му, ідэа ліз му, 

за дум ва ец ца над са мы мі дроб ны мі дэ та-

ля мі, па ста ян на ацэнь вае ся бе і на ва коль-

ных, і адзі но кія лю дзі.

60 га доў

Этап за вяр шэн ня кар' е ры, вы ха ду на 

«фі ніш ную пра мую». Ча ла ве ка хва лю юць 

пы тан ні: чым я зай му ся на пен сіі? Ці па-

трэб ны бу ду ка му-не будзь? Ён ужо больш 

азі ра ец ца на мі ну лае, чым стро іць пла ны. 

Ка лі па зі тыў ны ба гаж ус па мі наў не за над-

та ба га ты, гэ та па гра жае пе ра жы ван нем 

за ня па ду і за сму чэн нем. Але, ня гле дзя чы 

на тое што га ры зонт смер ці ста но віц ца 

вель мі бліз кім, у ча ла ве ка мо жа ад крыц-

ца і дру гое ды хан не. Ён вы зва ля ец ца ад 

шмат лі кіх са цы яль ных умоў нас цяў, мае 

да стат ко ва ча су для ся бе. «Уся го, ча го 

мог, я да біў ся. За раз мож на рас сла біц ца і 

атрым лі ваць за да валь нен не ад жыц ця».

Што ра біць, ка лі ў вас кры зіс ся рэд ня га ўзрос ту
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аукциона по продаже имущества, принадлежащего ликвидируемому закрытому акционерному обществу «Евробанк»

Продавец – ЗАО «Евробанк».

Организатор торгов – ООО «Правовая компания «Антикризисный консалтинг АСС ВУ».

Сведения об имуществе, выставляемом на вторые повторные торги и находящемся по адресу: г. Минск, ул. Тимирязева, 129/5.

№ лота Предмет торгов
Начальная цена 

предмета торгов, 
бел. руб. c НДС

Шаг торгов (5 %), 
бел. руб.

Сумма 
задатка (10 %), 

бел. руб.
Преимущества

Лот № 1

Капитальное строение с инв. № 500/С-35055, 
общая площадь 1432 кв. м, 4 этажа,

расположенное на земельном участке площадью 0,1235 га 
с кад. ном. 500000000007006447, который находится 

на праве аренды по 31.01.2023 г.

2 784 488,40 139 224,42 278 448,84

– пригодно для размещения банков и финансовых организаций;
– установлены дополнительные системы защиты от взлома;
– внутренняя и внешняя отделка здания;
– имеются все инженерные коммуникации;
– система кондиционирования;
– оборудованы офисные помещения;
– расположено в торговом комплексе «Ждановичи»;
– отличное транспортное сообщение (вблизи ж/д, общественный транспорт, автомагистрали);
– 630 м от МКАД;
– охраняемая территория с видеонаблюдением;
– парковочные места на территории

Вторые повторные торги по продаже Лота № 1 состоятся 25 апреля 
2019 года в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6/2, оф. 2304.

Для участия во вторых повторных торгах по Лоту № 1  в период с 26 марта 
2019 года по 23 апреля 2019 года (до 18.00) необходимо подать заявку и пере-
числить на расчетный счет ООО «Правовая компания «Антикризисный консал-
тинг АСС ВУ» р/с BY95GTBN30128000000189536901  в ОАО «Франсабанк», 
код GTBNBY22, г.Минск, пр-т Независимости, 95а, УНП 191027557, сумму 
задатка в размере 10 % от начальной цены имущества. Сумма шага аукциона 
по каждому лоту составляет 5 % от начальной цены предмета аукциона.

Подробную информацию о реализуемом имуществе ЗАО «Евробанк», 
включая фотографии, можно получить на сайте: www.acc.by (Раздел 
новости).

Также с имуществом, выставляемым на вторые повторные торги, можно 
ознакомиться по месту его нахождения, предварительно согласовав время 

по тел. +37529 141 01 01 (ликвидатор ЗАО «Евробанк» Хвостович Сергей 
Валерьевич).

Вторые повторные торги проводятся в соответствии с Постановлением 
Советом Министров от 8 января 2013 г. № 16  «О некоторых вопросах продажи 
имущества ликвидируемого юридического лица».

Прием заявок на участие во вторых повторных торгах с документами, под-
тверждающими внесение задатка, осуществляет организатор торгов – ООО 
«Правовая компания «Антикризисный консалтинг АСС ВУ» – ежедневно 
по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Минск, ул. Скрыганова, д. 6/2, 
оф. 2304, а также по факсу: 8 017 204-50-03, по почте: 220079, г. Минск, а/я 
267 и электронной почте: director@acc.by. 

Победителем торгов является лицо, предложившее наибольшую цену.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона производится 
победителем аукциона по фактическим затратам. 

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-
явление на участие в нем подано только одним участником, предмет торгов 
продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной 
на 5 %.

По результатам аукциона организатор торгов составляет протокол в трех 
экземплярах.

Заключение договора купли-продажи осуществляется в течение 10 дней 
с даты проведения торгов.

Срок оплаты предмета торгов – 30 календарных дней со дня заключения 
договора купли-продажи.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не менее 
чем за 3 дня до даты проведения торгов.

С более подробной информацией о порядке, условиях проведения торгов, 
предметах торгов можно ознакомиться по тел. +375 29 308 38 37


