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Яны вер ныя і на дзей ныя. Яны 
кла пат лі выя і да лі кат ныя. Яны 
моц ныя і ўпэў не ныя ў са бе. І ні-
вод ны з іх ні ко лі не пры зна ец-
ца, што «ні што ча ла ве чае яму 
не чу жое». Га вор ка пой дзе пра 
на шых муж чын, іх комп лек сы і 
спо са бы іх пе ра адо лен ня.

«Веч на дру гі»
Рас шыф роў ва ец ца ён вель мі 

прос та. Вось вы за ўва жа е це, што 
па да ба е це ся муж чы ну (да пус цім, ён 
гля дзіць на вас, не ад вод зя чы ва чэй). 
Зра зу ме ла, вы ж шы коў на вы гля да-
е це! Але — вось не ча ка насць! — на 
ва шых ва чах ён па ды хо дзіць да ін-
шай, больш сціп лай асо бы. Ча му?

Псі хо ла гі тлу ма чаць та кія па во-
дзі ны тым, што боль шасць муж чын, 
уба чыў шы пры го жую жан чы ну, аў-
та ма тыч на ад но сяць яе да раз ра ду 
«не сва бод ных». Бо не мо жа ж быць, 
каб та кая жан чы на — і адзі но кая! 
Ду ма ю чы, што яго шан цы не вя лі кія, 
амаль мі зэр ныя, ён, «ры бак і па ляў-
ні чы» па сва ёй муж чын скай сут нас ці, 
не жа дае быць дру гім, вось і вы бі рае 
больш прос тую «ры бу». Па коль кі, на-
ват ка лі і да б'ец ца пры хіль нас ці пры-
га жу ні, яму ўвесь час трэ ба бу дзе 
«раз гра баць» ва кол яе на тоўп за ча-
ра ва ных па клон ні каў. А не ўся ка му 
па ляў ні ча му гэ та па да ба ец ца.

Што ра біць нам, пры го жым і адзі-
но кім? Усё вель мі прос та: трэ ба на-
ву чыц ца са мім за вяз ваць ад но сі ны 
з прад стаў ні ка мі моц на га по лу. Так-
так, да вай це ад ра зу рас ста вім усе 
кроп кі над «і». Не трэ ба ха ваць, што 
ён вас за ці ка віў. Дай це яму шанц!

«Пад ма ну ты»
Як рас па знаць? Вы ба ві це шмат 

ча су ра зам, а ён ні ра зу на ват не 
па спра ба ваў вас аб няць? Вы б з за-
да валь нен нем гу ля лі з ім да ра ні цы, 
тры ма ю чы ся за ру кі, але ён не пра яў-
ляе іні цы я ты вы. Вы хо ча це пры ту ліц-
ца да яго, а ён ад ра зу ж ад хі ля ец ца. 
І па ста ян на згад вае пра сва іх бы лых 
сяб ро вак, дак лад ней, пра тое, як яны 
яго кі ну лі, і раз ва жае пра бяс перс-
пек тыў насць лю бых зно сін.

У гэ тым вы пад ку па ды дзе так ты-
ка ча кан ня. Не спя шай це ся на ладж-
ваць ад но сі ны. Ён жа ба іц ца, што як 
толь кі вам да ве рыц ца, вы аба вяз-

ко ва ска рыс та е це ся гэ тым. І ка лі вы 
бе ра це іні цы я ты ву ў свае ру кі, каб 
па чаць ад но сі ны, то і ра за рваць іх, 
г. зн. кі нуць яго, для вас не ста нец-
ца цяж кім. Дай це яму зра зу мець, 
што ча ка е це пер шых кро каў ад яго. 
Будзь це шчы рай. Гэ та ме на ві та тое, 
ча го ён ад вас не ча кае.

«Не рэа лі за ва насць»
Та ко му муж чы ну ня рэд ка ня ма 

ча го рас ка заць пра сваю дзей насць, 
ідэі, пла ны на бу ду чы ню. Ён ад чу-
вае, што не рэа лі зоў ва ец ца ў гэ тым 
жыц ці.

Кож на му з нас важ на рэа лі за ваць 
свой па тэн цы ял, муж чы ну ж асаб лі-
ва важ на стаць па спя хо вым. Яшчэ 
больш, ка лі по бач з ім та кая, як вы. 
Ка лі ця пе раш няе яго ста но ві шча 
(кар' ер нае, фі нан са вае, твор чае) не 
пры но сіць яму за да валь нен ня, ён бу-
дзе ад чу ваць ся бе ня шчас ным.

Чым вы мо жа це да па маг чы яму? 
Ка жуць, што ўсе на шы «да рос лыя» 
за хап лен ні бя руць па ча так з дзя-
цін ства. Толь кі пад ця жа рам га доў 
мы іх за бы ва ем. Рас пы тай це, чым 
зай маў ся ваш абран нік ра ней, што 
пры но сі ла яму ра дасць? Маг чы ма, 
ус пом ніў шы свае за хап лен ні, ён 
рэа лі зу ец ца ў якой-не будзь твор чай 
сфе ры, а маг чы ма, гэ та пад штурх не 
яго рас па чаць улас ную спра ву.

«Па пік»
Ка лі ваш ся бар на шмат ста рэй-

шы за вас, на ва коль ныя не заў сё ды 
ра зу ме юць, яко га ро ду ад но сі ны вас 
звяз ва юць. Гэ та хва ра ві та ўспры ма-
ец ца муж чы нам, ён па чы нае «ад чу-
ваць» свой уз рост.

Што вы мо жа це зра біць для яго? 
Толь кі ня стом на паў та раць, што ён 
са мы леп шы на све це і боль ша га 
шчас ця вам не трэ ба.

«Ня хват ка гро шай»
Вель мі па пу ляр ны комп лекс у на-

шы дні. Мі ма рэ ста ра наў ён пра хо-
дзіць з апу шча най га ла вой, ад раз-
моў на гра шо выя тэ мы па ста ян на 
ўвіль вае, лю дзей з да стат кам вы-
шэй за пра жыт ко вы мі ні мум на зы вае 
«бур жу я мі»...

Вы па він ны да па маг чы яму зра-
зу мець, што не ўсё ў жыц ці куп ля-
ец ца за гро шы. На прык лад, ва ша 
ка хан не — яно на огул бяс цэн нае. 
Не ўсім хо чац ца жыць на ўлас ных 
аст ра вах і ва ло даць за во да мі і па-
ра хо да мі. Не ка то рыя ад да юць пе-
ра ва гу ці хім ра дас цям у вы гля дзе 
па хо ду з сям' ёй у блі жэй шы лес з 
ту рыс тыч ным за плеч ні кам. А вось 
па спра ба ваць да сяг нуць не ка то рых 
фі нан са вых вы шы няў яму цал кам 
пад сі лу.

«Не ад па вед насць»
Не та кі па пу ляр ны ў наш час, як ра-

ней. Гэ та ка лі ў вас, як ка жуць, роз ныя 
ста ту сы. Вы — з ін тэ лі гент най сям'і, а 
ён — з «ра бо ча-ся лян скай». Або вы — 
па спя хо вая біз нес ву мен, а ён — ра бот-
нік па най ме ў не вя лі кай уста но ве.

Тут пра віль на бу дзе ады сці ад та-
го, што вас раз' яд ноў вае. Знай сці 
агуль ныя ін та рэ сы, ад но за хап лен не, 
час цей ужы ваць сло ва «мы». Ка лі 
вы ста не це ад ным цэ лым, то ваш 
муж чы на ў адзін цу доў ны дзень пе-
ра ста не ду маць пра тое, на коль кі вы 
не па ды хо дзі це ад но ад на му.

«Хат ні гас па дар» 
(ён жа «комп лекс 
Ге рак ла»)

А гэ та ўжо з га лі ны ста ра жыт на-
грэ час кай мі фа ло гіі. Ад ной чы паў-
бог Ге ракл, які здзейс ніў мност ва 
не ве ра год ных подз ві гаў, тра піў у 
раб ства да ца ры цы ама зо нак, якая 
пры му ша ла яго пры служ ваць ёй, — 
вы кон ва юць чыс та жа но чую пра цу 
(на прык лад, пра сці).

Бо язь стаць «хат нім гас па да ром» 
сён ня пе ра сле дуе вя лі кую коль касць 
муж чын. Яны ка тэ га рыч на ад маў ля-
юц ца вы кон ваць па до ме хоць якую-
не будзь жа но чую пра цу. Праў да, тое, 
што гэ та — страх, ве да юць толь кі 
псі хо ла гі. Боль шасць жа жан чын 
мяр куюць, што гэ та — звы чай ная 
ля но та. Хто мае ра цыю?

«Вы дат нік»
У та кіх лю дзей усё па він на быць 

вы ка на на на «пяць з плю сам». Яны 
прос та па та ла гіч на не мо гуць быць 
гор шы мі за ка гось ці. А гэ та не заў-
сё ды прос та да ец ца. Каб не ве даць 
праб лем у жыц ці з та кім муж чы нам, 
трэ ба даць яму зра зу мець, што вы 
лю бі це яго та кім, які ён ёсць, і што 
ад ной зор кі з не ба вам цал кам да-
стат ко ва.

«Не паў на цэн насць»
Ну, гэ ты комп лекс зна ё мы мно гім. 

Та му што ма ла хто з нас за да во ле ны 
са бой на ўсе сто. За ста ец ца толь кі 
вы зна чыць, на коль кі моц на за кам-
плек са ва ны ваш абран нік і што ме-

на ві та не дае спа кою яму. Адзі нае, 
што стап ра цэнт на з'яў ля ец ца пры-
кме тай комп лек су не паў на цэн нас-
ці, — гэ та па чуц цё рэў нас ці.

Ка лі вы па дак не хра ніч ны, то га-
лоў нае — не ра біць ак цэнт на тым, 
што з'яў ля ец ца пры чы най яго ня ўпэў-
не нас ці ў са бе (не вя лі кі рост, лы сі на, 
піў ны жы во цік), а час цей хва ліць яго 
і га ва рыць пра доб рыя якас ці (ро зум, 
на дзей насць, па чуц цё гу ма ру і г. д.). У 
са мых за пу шча ных вы пад ках за кам-
плек са ва ны муж чы на па чы нае кам пен-
са ваць свае не да хо пы, зне ва жа ю чы 
тых, хто яго акру жае. Ка лі вы ад чу лі, 
што ён ады гры ва ец ца на вас, па ду май-
це, ці вар тыя ад но сі ны пра ця гу. Ка лі 
так, то для вы ра шэн ня праб ле мы лепш 
звяр нуц ца да пра фе сі я на лаў.

«Стра ча ны час» 
(кры зіс ся рэд ня га 
ўзрос ту)

У мно гіх муж чын, якія да 35—40 
га доў (у кож на га гэ та ін ды ві ду аль на) 
не змаг лі да біц ца та го ста но ві шча і 
ўзроў ню па спя хо вас ці, да якіх яны 
імк ну лі ся, па чы на ец ца так зва ны 
кры зіс ся рэд ня га ўзрос ту.

Па раў ноў ва ю чы ся бе з ба га ты-
мі і па спя хо вы мі ра вес ні ка мі, на ват 
вель мі ма ла дыя лю дзі ня рэд ка па-
чы на юць кам плек са ваць. Што ўжо 
га ва рыць пра тых, у ка го за пля чы ма 
паў жыц ця. Муж чы на ацэнь вае свае 
да сяг нен ні, пе ра мо гі і прой гры шы. 
Для моц най на ту ры гэ ты комп лекс 
мо жа стаць доб рым сты му лам для 
ру ху на пе рад, але больш сла быя 
зда юц ца без ба раць бы. Гэ та са праў-
ды скла да ны муж чын скі комп лекс.

Як пад тры маць ча ла ве ка? Не ўсім 
муж чы нам да па ма га юць ла гіч ныя 
раз ва гі, асаб лі ва ка лі за кра ну та іх 
са ма люб ства. У гэ тым вы пад ку леп-
шай да па мо гай мо жа стаць ад да нае 
і бес ка рыс лі вае ка хан не. Ка лі муж чы-
на бу дзе ба чыць, што яго пры ма юць 
та кім, які ён ёсць, ён мо жа пе ра стаць 
так вост ра пе ра жы ваць свае ня ўда-
чы, стра пя нец ца, і яму бу дзе ляг чэй 
да сяг нуць пос пе ху. А яшчэ трэ ба час-
цей на гад ваць пра тое, што ча ла век 
па спя хо вы — гэ та зу сім не аба вяз ко-
ва ча ла век ба га ты, а гро шы яшчэ не 
з'яў ля юц ца га ран ты яй шчас ця.

Ве ра ФЕ МІ НА

�

Пад мік ра ско памПад мік ра ско пам  ��

СЛА БЫ МОЦ НЫ ПОЛ
10 муж чын скіх комп лек саў, пра якія яны на ўрад ці вам рас ка жуць

Сён ня 23-я га да ві на ба бу лі на га 
сы хо ду... Дзесь ці ка ля пя ці га дзін 
ра ні цы яе сэр ца пе ра ста ла зма гац ца 
з гэ тым жыц цём. Ста мі ла ся. 
Спа чат ку — бун та ва ла, ду ма ла, 
што змо жа гэ тае жыц цё змя ніць... 
А по тым змі ры ла ся... За над та шмат 
біт ваў. Цяж ка, ка лі адзін цяг не ўсіх. 
У сям'і заў сё ды ёсць адзін, які цяг не 
па жыц ці ас тат ніх. А ас тат нія прос та 
пры ладж ва юц ца. Яны бес кла пот ныя 
і эга іс тыч ныя. Бо ве да юць, што ёсць 
ЁН — «ча ла век-па ра воз», які ўсё твае 
па мыл кі пры ме на ся бе, ахоў ва ю чы 
ця бе. І та му ты мо жаш са бе да зво ліць, 
а ЁН — не. Та му што ЁН — за вас усіх 
у ад ка зе. Як у Эк зю пе ры.

Я па мя таю, у той ве чар я ча мусь ці тан чы ла 
пе рад люс тэр кам. А ра ні цай мне па тэ ле фа-
на ва лі. І не вя до мая мед сяст ра на тым кан цы 
про ва ду ска за ла: «Ва ша МА МА сён ня ноч чу 
па мер ла...» На тым кан цы про ва ду на ват не 
ве да лі, як яны па тра пі лі ў цэль, ка лі па мы лі лі ся 
ў вы зна чэн ні сва яц тва. Але я не ста ла па праў-
ляць не зна ём ку, та му што ба бу ля са праў ды 

бы ла для мя не ма май. У са мым вя лі кім сэн се 
гэ та га сло ва.

«Ча ла ве ка-па ра во за» не ста ла. Праз ты-
дзень род ны брат пры зна чыў га лоў най жан-
чы най ро ду мя не, ска заў шы: «Ба бу лі няма, 
ця пер ты бу дзеш на шай ма май...» І я ўста ла 
на гэ тыя рэй кі. А ўсе ас тат нія пры ча пі лі ся за 
мной з ва го на мі сва іх праб лем...

У дум ках я час та «ад круч ваю» га дзін нік 
на зад... Яшчэ толь кі 15 хві лін пер ша й. Яшчэ 
ёсць час. І ба бу ля яшчэ ся дзіць на сва ім баль-
ніч ным лож ку і ду мае пра мя не. І чар го вы раз 
«спаль вае» сваё сэр ца.

А ў мя не ўсё дрэн на. Поў ны раз рыў з «пер-
шым — бы лым». Я ўжо не ды хаю не каль кі 
ме ся цаў. За мя не ды хае ба бу ля, і ёй вель мі 
цяж ка да ец ца кож ны ўздых, і ня сцерп ным бо-
лем сціс кае яе сэр ца...

Ба бу ля не спіць ужо якую ноч. Яна ве-
дае, што за снуць нель га, та му што гэ та бу-
дзе раз ві таль ны сон. Але я пра гэ та яшчэ 
не здагадваюся. У мя не ж усё дрэн на, і я 
зай ма ю ся «са ма ка пан нем», увесь час ду ма-
ю чы пра тое, што ро біць «ён» — той, з якім 
у мя не «раз рыў». І зу сім за бы ваю, што за 
мя не ды хае ба бу ля... За бы ваю, як за бы ва-
юць пра баць коў дзе ці на дзі ця чай пля цоў цы, 

ка лі іх доў га не клі чуць да до му. 
А так ча сам хо чац ца, каб ця бе 
нех та па клі каў. 

...Што змя ні ла ся з та го ча су, як я 
пры ня ла тваю эс та фе ту, ба бу ля? Ні-
чо га. Усё гэ так жа сціс кае сэр ца...

Сён ня ве ча рам я гля дзе ла на 
сваю па крыў джа ную дач ку Аль-
ку, якая ся дзе ла на канапе ся род 
рас кі да най дра бя зы. Яна яшчэ не ра зу мее 
да рос лых гуль няў. І не ра зу мее, што мы, 
да рос лыя, увесь час дзе лім, ка лі ва кол так 
шмат яр кіх ца цак? Усім жа хо піць!.. Дзве адзі-
но кія жан чы ны ў ці хай ква тэ ры. Жан чы на — 
ма лень кая і жан чы на — вя лі кая ад ноль ка ва 
пра жы ва юць сум. Ня ўжо, да чуш ка, я пе ра дам 
та бе «эс та фе ту» адзі но ты? Як не хо чац ца... 
Як я ха чу, каб у тва ім жыц ці бы ло шмат сон-
ца, каб у ім быў на дзей ны, моц ны муж чы на. 
«Цяг нік», які мо жа па вез ці хоць на край све ту 
і не сы дзе з рэ ек.

Ча му шчас це та кое хут ка беж нае, а ня шчас-
ці цяг нуц ца доў гай ча ра дой? І га лоў нае, што 
ні хто не ўра туе. Толь кі ты сам. Ка лі на бя рэш-
ся сме лас ці ныр нуць глы бей у гэ ты вір, і каб 
по тым ця бе вы пхну ла на пра сто ру сва бо ды, 

дзе бу дзе шмат па вет ра і сон ца! Ка лі атры-
ма ец ца... І ўжо ня ма ка му да па ма гаць та бе 
ды хаць. Ця пер твая чар га ды хаць за тых, ка го 
ты пры ру чы ла...

Як жа хо чац ца па клас ці га ла ву на твае ка-
ле ні, ба бу ля! І зноў апы нуц ца ў на шым са дзе, 
на той ву лі цы, якой даў но ўжо ня ма на кар це... 
Дзе то піц ца печ ка і чу ваць, як ры пае снег пад 
на га мі рэд кіх мі на коў. Дзе па між шкля ны мі 
ра ма мі на ват ных па душ ках ля жаць яр кія ёлач-
ныя цац кі, а вок ны ча ка юць — ка лі з іх пры бя-
руць гэ тую дэ ка ра цыю, па мы юць, і яны ад кры-
юц ца. І нех та аба вяз ко ва ця бе па клі ча... Але я 
не маю пра ва пла каць. Я пры ня ла эс та фе ту. 
Лёс пры зна чыў мя не га лоў най жан чы най.

Ла ры са КА РА СІ НА

�

ЦЯГ НІК, 
ЯКІ НЕ СЫ ДЗЕ З РЭ ЕК

Вель мі аса біс таеВель мі аса біс тае  ��


