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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксея, Васіля, 
Іпаліта, Максіма, Мікалая, 
Ціхана, Якава.

К. Люцыі, Марыі, Тэрэзы, 
Віктара, Канстанціна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.08 20.13 14.05

Вi цебск — 5.54 20.06 14.12

Ма гi лёў — 5.58 20.04 14.06

Го мель — 5.58 19.57 13.59

Гродна — 6.23 20.28 14.05

Брэст — 6.27 20.25 13.58

Месяц
Першая квадра

25 жніўня.

Месяц у сузор’і

Стральца.

УСМІХНЕМСЯ
Увай шло вi но — вый-

шла тай на.

— Ка ха ная, да вай з та бой 

да мо вiм ся: я ка жу, што гэ та 

вель мi смач на, а ты гэ та га 

больш нi ко лi не га ту еш?

Ле пей па мер цi ад сме ху, 

чым ад стра ху.

— А што гэ та ў вас на на-

гах та кiя кры выя паль цы?

— З-за пе ра ка нан няў.

— Якiх пе ра ка нан няў?

— Я пе ра ка на ная, што ў 

мя не 35-ы па мер на гi.

Усе скар дзяц ца на ад-

сут насць гро шай, а на 

ад сут насць ро зу му — 

нi хто.

— Ва кол столь кi пры го-

жых дзяў чат, што хо чаш не 

хо чаш, а хо чаш.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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1500 год — па вод ле пад ан ня, 

на су праць Мінск ага зам ка 

на ра цэ Свіс лач бы ла зной дзе на іко на 

Мін скай Бо жай Ма ці. Цу доў ным чы нам 

яна «пры плы ла» сю ды пас ля та го, як та-

та ры з вой скаў ха наў Шах мат-Гі рэя і Мах муд-Гі рэя на па лі 

на Кі еў і кі ну лі за хоп ле ны аб раз у хва лі Дняп ра. Аб раз 

з 1945 го да за хоў ва ец ца ў Свя та-Ду ха вым ка фед раль-

ным са бо ры.

1930 год — на ра дзіў ся Яў ген Мі хай ла віч Ка ма-

роў скі, бе ла рус кі мо ва зна вец, кан ды дат 

фі ла ла гіч ных на вук.

1935 год — на ра дзі ла ся Свят ла на Мі хай лаў на 

Клім ко віч, бе ла рус кая пісь мен ні ца, дра-

ма тург.

1940 год — на ра дзіў ся Ана-

толь Яфі ма віч Ар ці мо-

віч, бе ла рус кі скульп тар, пра фе сар, 

за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла-

ру сі. Адзін са ства раль ні каў Кур га на 

Сла вы, ме ма ры яль на га комп лек су 

Брэсц кая крэ пасць-ге рой. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

1980 
год — на ра дзіў ся Алег 

Ана то ле віч Бан да рык, 

бе ла рус кі спарт смен (скач кі на ба ту це), май стар спор ту 

Бе ла ру сі, май стар спор ту Бе ла ру сі між на род на га кла са. 

Ся рэб ра ны пры зёр чэм пі я на ту све ту (1998) і Еў ро пы 

(1996).

1740 
год — на ра дзіў ся 

Жа зэф-Мі  шэль 

Ман галь ф'е, фран-

цуз скі вы на ход нік па вет ра на га 

ша ра.

1850 год — на ра дзіў ся 

Ра бэр-Шарль Ры шэ, фран цуз скі фі зі ё лаг 

і бак тэ ры ё лаг, лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі па фі зі я ло гіі 

і ме ды цы не (1913), прэ зі дэнт Па рыж скай АН.

1880 год — на ра дзіў ся Гі ём Апа лі нэр (сапр. Віль-

гельм Апа лі на рый Каст ра віц кі), фран цуз скі 

па эт. Род бе ла рус ка га па хо джан ня — Каст ра віц кія ва-

ло да лі ма ёнт кам Да раш ко ві чы пад На ва груд кам. Пас ля 

паў стан ня 1863—1864 га доў ма ён так быў кан фіс ка ва ны, 

дзед Гі ё ма эміг ра ваў у Іта лію, там прай шлі дзя цін ства і 

юнац тва паэ та.

1910 год — на ра дзі ла ся Ма ці Тэ рэ за, мі сі я нер ка 

рым ска-ка та ліц кай царк вы. Ад на з за сна-

валь ніц і на ста я цель ні ца Ор дэ на мі ла сэр нас ці (1950). 

Лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі мі ру (1979). Ка на ні за ва на 

ка та ліц кай царк вой 19 каст рыч ні ка 2003 го да.

1925 год — на ра дзіў ся Пётр Яфі ма віч Та да роў-

скі, ра сій скі кі на апе ра тар і рэ жы сёр, на-

род ны ар тыст Ра сіі.

ДЗМІТРЫЙ ПІСАРАЎ:

«Чым лягчэй і вальней жывецца на све-

це якому-небудзь народу, тым мацней ён 

любіць сваю радзіму».

Кож ная рас лі на ва ло дае ўні каль-

най сі лай. На шы прод кі на ву чы-

лі ся ка рыс тац ца да ра мі пры ро-

ды для сва іх мэт. Іс ну юць дрэ вы, 

здоль ныя су няць боль, ажыц ця-

віць за па вет нае жа дан не і ад на-

віць за пас жыц цё вых сіл.

Як вы браць 
сваё дрэ ва

Лі чыц ца, што рас лі ны ма юць асаб-

лі вую сі лу, якую мож на пе ра няць і 

вы ка рыс тоў ваць для сва ёй ка рыс ці. 

Кож нае дрэ ва ўні каль нае, та му 

звяр тац ца па пэў ную да па мо гу 

мож на не толь кі да звык лых бя-

роз, але і да ін шых дрэў.

Яб лы ня. Яна здоль ная да-

па маг чы ў тым вы пад ку, ка лі не 

да юць спа кою бы та выя праб ле-

мы. Гэ та дрэ ва вы сту пае сім-

ва лам даб ра бы ту і ся мей на га 

шчас ця, та му звяр та юц ца да 

яго па да па мо гу для за ха ван-

ня гар мо ніі ў сям'і, зда быц ця 

лю бо ві, пры цяг нен ня фі нан са-

ва га даб ра бы ту, з прось бай 

пра доў га ча ка ных на шчад каў. 

Яб лы ня — жа но чае дрэ ва, і яна да па-

ма гае ўсім без вы клю чэн ня дзяў ча там 

і жан чы нам.

Ра бі на. Гэ та дрэ ва — вы ра та валь-

нік тых, хто мае па трэ бу ў ад наў лен ні 

сіл. Пад ім доб ра ад па чы ваць пас ля 

на пру жа най ра бо ты і спраў ляц ца са 

стрэ сам, пры хі нуў шы ся да ства ла. 

Спры яль на ўздзей ні чае ра бі на на тых, 

хто па ку туе ад стрэ саў, пе ра па даў на-

строю і мае па трэ бу ў на быц ці ду шэў-

най раў на ва гі.

Дуб. Гэ та дрэ ва да па ма гае зда быць 

моц нае зда роўе, ду маць яс на і на брац-

ца сіл для ра шу ча га рыў ка на пе рад. 

Зно сі ны з та кім дрэ вам па ляп ша юць 

на строй і да па ма га юць цвя ро за ацэнь-

ваць сі ту а цыю. Чым ста рэй шы дуб, 

тым больш ма гут ная яго энер ге ты ка.

Бя ро за. Гэ та дрэ ва-ле кар ша на ва-

ла ся ва ўсе ча сы. Да бя ро зы ідуць з 

лю бы мі праб ле ма мі, па ду шэў ную гар-

мо нію і для ад па чын ку. Аб ня ўшы ствол 

і пры хі нуў шы ся да яго лбом, мож на 

спра віц ца з га лаў ным бо лем у лі ча ныя 

хві лі ны, а ка лі пра шап таць за па вет нае 

жа дан не і па вя заць стуж ку на га лін цы, 

то яно аба вяз ко ва збу дзец ца.

Клён. Гэ та дрэ ва здоль нае пе ра-
тва раць энер гію ча ла ве ка, і да яго 
звяр та юц ца тыя, хто мае па трэ бу ў 
вы зва лен ні ад ад моў ных эмо цый. 
Лю быя пе ра жы ван ні і злосць мож на 
да ве рыць клё ну, аб ня ўшы яго, у дум-
ках або ўслых пра га ва рыў шы ўсё, што 

на кі пе ла.

Са сна. Га ю чае дрэ ва на дзя ляе сі-

ла мі і хут ка ад наў ляе імун ную сіс тэ му. 

Аб ды мац ца з сос на мі ка рыс на тым, 

хто па ку туе ад сар дэч на-са су дзіс тых 

за хвор ван няў, схіль ны да пра сту даў і 

раз драж няль нас ці.

Ел ка. Улас ці вас ці гэ та га дрэ ва ўні-

каль ныя. Ел ка мо жа за браць пе ра жы-

ван ні, су па ко іць і зняць на пру жан не. 

Да стат ко ва прос та па ся дзець пад раз-

ло жыс ты мі ла па мі дрэ ва, пры хі нуў шы ся 

да ства ла, каб нар ма лі за ваць энер гію і 

ад на віць сі лы. Ел ка да па мо жа і ў тым 

вы пад ку, ка лі ёсць па ру шэн ні сну.

Та по ля. Улас ці вас ці гэ та га дрэ ва 

рас паў сюдж ва юц ца на зняц це не га ты-

ву, у тым лі ку і су ро каў з на га во рам. 

Та по ля, як і асі на, да па ма гае спра-

віц ца з зуб ным бо лем і цяг лі ца вы мі 

спаз ма мі.

Вяр ба. Яшчэ ад но жа но чае дрэ ва, 

якое абе ра гае энер ге ты ку. Дзя ку ю чы 

зно сі нам з вер ба мі жан чы нам пра сцей 

рас стац ца з пе ра жы ван ня мі, зай мець 

упэў не насць у са бе і за ха ваць пры-

ваб насць. Вер бы раз ві ва юць ін ту і цыю, 

якая да па ма гае свое ча со ва прад чу-

ваць не пры ем нас ці і абы хо дзіць іх 

бо кам.

Тэх ні ка пра віль ных 
аб дым каў

Перш чым ад праў ляц ца на по шу кі 

«свай го» дрэ ва, трэ ба ве даць тое, як 

ме на ві та пра цу юць зно сі ны з пры ро-

дай. Важ на не толь кі вы браць 

мес ца, але і ад чуць яго энер ге-

ты ку. По шук ад па вед на га дрэ ва 

мо жа за цяг нуц ца, бо для гэ та га 

трэ ба знай сці ад нос на чыс тае 

мес ца, раз ме шча нае на ад лег-

лас ці ад шум ных трас і бруд ных 

вы твор час цяў. Пар кі, ляс ныя зо-

ны, скве ры і пе ра лес кі вы дат на 

па ды дуць для тэ ра піі.

Важ ны кры тэ рый — унут ра-

нае раз мя шчэн не. Бы вае так, 

што дрэ ва, якое вы гля дае як на 

ма люн ку, ад штур хоў вае, і да яго 

па прос ту не хо чац ца па ды хо-

дзіць. Слу ха ю чы свой унут ра ны го лас, 

мож на хут ка знай сці тое дрэ ва, якое 

да па мо жа ў той ці ін шай сі ту а цыі.

Да дрэ ва ста но вяц ца тва рам, ві-

та ю чы ся і про ся чы да па мо гі. Ра біць 

гэ та мож на ра зу мо ва, пра цяг нуў шы 

ру ку да ства ла. Ад чуў шы вод гук, што 

мо жа вы яў ляц ца ў цяп ле, якое ідзе ад 

ства ла, або ва ўпэў не нас ці, што ўсё 

ідзе як трэ ба, дрэ ва аб ды ма юць і пры-

хі на юц ца да яго лбом. Час, пра ве дзе-

ны ў зно сі нах з дрэ ва мі, ця чэ інакш, і 

ад ным спат рэ біц ца не каль кі хві лін, а 

ін шыя га то выя га дзі на мі зна хо дзіц ца 

ў гар мо ніі з пры ро дай.

З дрэ ва мі мож на раз маў ляць, гла-

дзіць іх па ка ры, але ні ў якім ра зе 

нель га ім шко дзіць, дра па ю чы ка ру 

або аб лом ва ю чы га лі ны. Пас ля се ан-

са дрэ ву дзя ку юць за да па мо гу. На 

раз ві тан не мож на па вя заць стуж ку ці 

па кі нуць па час ту нак по бач.

ДРЭ ВЫ-ТА ЛІС МА НЫ
Пра што пра сіць са сну 

і ча му ка рыс на аб ды маць бя ро зу


