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Да сай таў зна ём стваў у нас пры ня та 

ста вiц ца з прад узя тас цю. I да рэм на. 

Сён ня не зна ё мяц ца ў гра мад скiм 

транс пар це, тэ ат рах, пар ках i чы-

таль ных за лах. Па сут нас цi, iн тэр-

нэт-пра сто ра — ледзь не адзi нае 

мес ца, дзе мож на су стрэць сваё ка-

хан не (асаб лi ва ка лi вы даў но вый-

шлi з пад лет ка ва га i сту дэнц ка га 

ўзрос ту).

Вы ўсё яшчэ ў по шу ку? Па спра буй це 

за рэ гiст ра вац ца на сай це зна ём стваў, а 

лепш — ад ра зу на не каль кiх. Вы атры-

ма е це не аб ме жа ва ныя маг чы мас цi для 

зно сiн з прад стаў нi ка мi су праць лег ла га 

по лу з мно гiх кра iн све ту. Але ка лi ва ша 

мэ та — доў га ча со выя ад но сi ны, вар та па-

ды сцi да пы тан ня сур' ёз на.

САМА СА БЕ ПI ЯР ШЧЫЦА
Скла дан не ан ке ты па доб нае да ра бо ты 

пi яр шчы ка. Мы па вiн ны прад ста вiць ся бе 

най леп шым чы нам — не вер баль на i вер-

баль на — i ства рыць пра ся бе са мае поў-

нае ўяў лен не. Пач нём з вi зу а лi за цыi, гэ та 

зна чыць з фо та. Перш за ўсё — будзь це 

сум лен ныя. Ад моў це ся ад фо та шо па i рэ-

ту шы. Ваш па тэн цый ны вы бран нiк па вi нен 

вы браць ме на вi та вас, а не ва шу пад праў-

ле ную вер сiю. Бу дзе вы дат на, ка лi пры 

су стрэ чы муж чы на па ду мае (цi ска жа): 

«У жыц цi ты леп шая, чым на фо та!», а не 

на ад ва рот.

Аб мя жуй це ся не каль кi мi фа та гра фi я мi. 

Дзя сят кi фо та сто мяць гле да ча, а маг-

чы ма, на ват бу дуць раз драж няць. Хо пiць 

ча ты рох якас ных фо та, сцвяр джа юць псi-

хо ла гi. I гэ та не па вiн на быць на паў аго-

ле ная на ту ра. На ват ка лi ў вас фор мы 

i фi гу ра не гор шыя, чым у Iры ны Шэйк, 

ска жы це цвёр дае «не» фо та ў бi кi нi, у нiж-

няй бя лiз не, у сек су аль ных су кен ках з 

глы бо кiм дэ каль тэ i г. д. Хоць, вя до ма, 

усё за ле жыць ад мэ ты скла дан ня ан ке ты. 

Ка лi вы за цi каў ле ны ў ка рот ка тэр мi но-

вым бур ным ра ма не — за будзь це ся на 

на шы па ра ды i вы клад вай це лю быя фо та. 

Але ка лi шу ка е це сур' ёз ныя ад но сi ны i, 

маг чы ма, спа дзя е це ся на марш Мен дэль-

со на як iх ла гiч ны пра цяг, пер шым фо та 

па вi нен быць парт рэт. На парт рэ це лепш 

усмi хац ца. Усмеш ка па сы лае гле да чу не-

вер баль ны сiг нал пра ва шу ад кры тасць, 

па зi тыў насць i па спя хо васць. Дру гое фо-

та вы бi ра ем у поў ны рост — пры го жае, 

але без за лiш няй па чуц цё вас цi. Муж чы ны 

лю бяць ва чы ма, i, пры ма ю чы ра шэн не аб 

су стрэ чы, iм важ на аца нiць по стаць той, 

якую яны за про сяць (цi не за про сяць) на 

спат кан не.

Два ас тат нiя фо та па вiн ны рас ка заць 

пра ва шы iн та рэ сы i за хап лен нi. Ка лi вы 

лю бi це пя чы тар ты i пi рож ныя, будзь це на 

фо та за ра бо тай, лю бi це жы вёл — сфа-

та гра фуй це ся з лю бi мым са бач кам або 

кат ком на ру ках, ка лi ма лю е це — на фо не 

сва iх кар цiн. Па мя тай це: вы шу ка е це блiз-

ка га па ду ху ча ла ве ка, та му не аб ход на 

ства рыць дак лад нае ўяў лен не пра ся бе.

Ця пер вы бi ра ем нiкнэйм. Мож на, вя-

до ма, не за ма роч вац ца i на пi саць свае 

са праўд ныя iмя i проз вi шча (або псеў да-

нiм) — але гэ та нi чо га пра вас не рас ка жа. 

А мож на з да па мо гай нiк нэй ма тро хi рас-

крыць сваё стаў лен не да жыц ця.

Пi шам пра ся бе. Тут па трэб на «за ла тая 

ся рэ дзi на», бо мож на ўпа сцi як у ад ну, так 

i ў iн шую край насць. Мно гiя прак тыч на 

нi чо га пра ся бе не пi шуць — i гэ та ня-

пра вiль нае ра шэн не. Бо ча ла век, яко му 

спа да ба ла ся ва ша фо та i якога зацi ка віў 

ваш нiк, аба вяз ко ва пя рой дзе на спа сыл-

ку, каб да ве дац ца пра вас больш, — а яго 

ча кае рас ча ра ван не. Але ёсць i iн шая 

край насць — гра фа ма нiя. На яе звы чайна 

паку ту юць дзяў ча ты з гу ма нi тар най аду-

ка цы яй. Пi шы це пра ся бе вы раз на, ко рат-

ка, шчы ра i ду шэў на, без клi шэ i шаб ло-

наў — гэ та не рэ зю мэ для пры ёму на ра-

бо ту. Дак лад на па знач це свае па жа дан нi 

да па тэн цый на га вы бран нi ка: ка лi вы 

шу ка е це ча ла ве ка для сур' ёз ных i доў гiх 

ад но сiн, на пi шы це пра гэ та. Гэ та, на пэў на, 

знач на ска ро цiць коль касць на вед валь нi-

каў ва ша га пра фай ла, за тое бу дзе менш 

тых, ка го вы ад се е це. Будзь це сум лен-

ныя, апiс ва ю чы свае iн та рэ сы, — не трэ ба 

ба яц ца вы гля даць не су час най, за нуд най, 

ад ста лай ад жыц ця. Усе лю дзi роз ныя: 

маг чы ма, як раз ва шае «не су час нае» за-

хап лен не па ка жа та му са ма му муж чы ну, 

што ме на вi та вас ён шу каў усё жыц цё. 

I, вя до ма, ваш апо вед пра ся бе не па вi нен 

утрым лi ваць гра ма тыч ных, пунк ту а цый-

ных, смеш ных сты лiс тыч ных па мы лак — 

гэ тым вы ад ра зу ад се ча це аду ка ва ную 

част ку муж чын скай аў ды то рыi. Да дай це ў 

свой «рэ клам ны тэкст» гу мар, па жа дан нi 

мо жа це «пры пра вiць» апо вед глы бо кай, 

ра зум най i не ба наль най цы та тай — ад-

ным сло вам, да вя дзец ца па пра ца ваць. 

А каб ра бо та не бы ла мар най, у пер шую 

чар гу па ду май це пра ся бе, па спра буй це 

лепш зра зу мець тую не паў тор ную асо бу, 

пра якую вам трэ ба рас ка заць све ту.

СЕМ ВАЖ НЫХ ПА РАД
— Усвя дом ле насць i абач лi васць — 

галоў ныя са юз нi кi жан чы ны, якая вы ра-

шы ла за рэ гiст ра вац ца на сай це зна ём-

стваў, ка лi яна на цэ ле на на паў на вар тас-

ныя ад но сi ны, — ад зна чае прак тыч ны 

псi хо лаг Ка ця ры на АЛЁ ХI НА. — Перш 

за ўсё, па збя гай це лю бо га не га ты ву — 

i ў ан ке це, i пры на ступ ных зно сi нах у 

ча це. На шы дзяў ча ты лю бяць скар дзiц-

ца на жыц цё, а ча сам бы ва юць за лiш-

не агрэ сiў ныя. Але ў сет цы, як i аф лайн, 

пад час знаём ства вель мi важ нае пер шае 

ўра жан не. Ра зум ная, спа кой ная i шчас лi-

вая жан чы на вы гля дае год на i пры ваб-

на. Тая, што ные i па крыў джа на на ўвесь 

свет, — не над та. Пры гэ тым важ на ўмець 

ка рэкт на, але цвёр да ад маў ляц ца ад зна-

ём стваў, якiя апры ёры не ма юць перс пек-

тыў. Не ўцяг вай це ся ў не па трэб ныя дэ ба-

ты i не мар нуй це час на тыя кан ды да ту ры, 

якiя вам не па ды хо дзяць.

А ця пер — пра вi лы па ды хо ду да по шу-

ку «свай го ча ла ве ка» на сай тах знаём-

стваў.

Тэ ле фон ная раз мо ва за мест ты ся чы 

рад коў у ча це. Нi бы та ваш но вы зна ё мы 

зда ец ца вам цi ка вай асо бай. Да моў це ся з 

iм пра тэ ле фон ную раз мо ву. Па слу хай це 

яго го лас, аца нi це ма не ру га ва рыць. Вiр-

ту аль ныя зно сi ны моц на ска жа юць на ша 

ўяў лен не пра су раз моў цу, тым больш што 

на сай тах зна ём стваў шмат лю дзей, не га-

то вых нi да ча го боль ша га, чым пе ра пiс ка 

ў ча це. Толь кi не тэ ле фа нуй це са свай го 

ну ма ра — за вя дзi це для та кiх зван коў да-

дат ко вую SIM-кар ту.

Не спя шай це ся ад каз ваць зго дай на 

пра па но ву аб су стрэ чы. Цал кам ве ра-

год на, што ваш вiр ту аль ны су раз моў ца 

прос та не ве дае, чым за няць свой ве чар, 

i вы ра шыў ад ня ма ча го ра бiць су стрэц ца 

з ва мi. Ка лi ён са праў ды за цi каў ле ны ў 

су стрэ чы, яго не спы нiць ча кан не. Пры-

знач це су стрэ чу праз не каль кi дзён — 

i па ча кай це яго рэ ак цыi. Яна шмат пра 

што вам рас ка жа.

Пра гра ма су стрэ чы не па вiн на быць 

за над та на сы ча най. Ка лi з яго па да чы 

ўвесь ве чар вы здзяйс ня еце кру iз па ба-

рах, клу бах i боў лiн гах, не па спя ва ю чы 

тол кам пе ра кi нуц ца дву ма сло ва мi — як 

вам зра зу мець, якi ўнут ра ны свет гэ та га 

ча ла ве ка i цi па ды хо дзiць ён вам? Та кi 

на цiск — улю бё ны пры ём пi ка пе раў, а так-

са ма жа на тых муж чын, якiя вы ра шы лi 

не на доў га «вяр нуц ца ў ма ла досць». Пер-

шыя су стрэ чы вар та пра вес цi ў спа кой-

най аб ста ноў цы. За па воль най гу тар кай 

вы змо жа це лепш зра зу мець i аца нiць 

ча ла ве ка. Бо ў доў гiх ад но сi нах важ ная 

не толь кi сек су аль ная су мя шчаль насць, 

але i агуль насць iн та рэ саў i по гля даў на 

жыц цё.

Пер шая су стрэ ча — не за над та 

доў гая. Ап ты маль ны ва ры янт — пад час 

абе дзен на га пе ра пын ку ў буд ны дзень. 

У гэ тым вы пад ку, каб яе ка рэкт на пе ра пы-

нiць (ка лi кан ды дат вам не па ды хо дзiць), 

да стат ко ва бу дзе за кла по ча на зiр нуць на 

га дзiн нiк i ска заць: «Мне па ра вяр тац ца 

на ра бо ту».

Вы раз на па знач це ме жы да пу шчаль-

на га. Так вы змо жа це ад се яць ма нi пу ля-

та раў. Ка лi вы атрым лi ва е це пра па но ву 

да слаць фо та ў ку паль нi ку, за ехаць да до-

му да вiр ту аль на га зна ё ма га або па ехаць 

з iм за го рад — цi трэ ба ка заць, што гэ та 

не ваш ва ры янт?

Не спра буй це зда вац ца кiмсь цi iн-

шым. Не вар та пры мян шаць на па ру-

трой ку га доў свой уз рост, пры дум ляць 

са бе мод ныя хо бi, не iс ну ю чыя iн та рэ сы 

i больш яр кую гiс то рыю жыц ця, за моўч-

ваць сва iх дзя цей ад пер ша га шлю бу. Вы 

хо ча це знай сцi та го, хто па ка хае ме на вi та 

вас, а не «вер сiю вас з па праў кай на мо ду 

i за пыт».

Не ад чай вай це ся. Ча сам зно сi ны на 

сай це зна ём стваў мо гуць ба лю ча ўда рыць 

па са ма люб стве. Але не трэ ба апус каць 

ру кi. На ват ка лi не каль кi су стрэч скон чы-

лi ся ня ўда ла, гэ та яшчэ нi чо га не зна чыць. 

Вер це ў сваё шчас це — i па чы най це быць 

шчас лi вай ужо за раз.

Дзi я на РО НI НА.

СТА ТУС: 
У АК ТЫЎ НЫМ ПО ШУ КУ
Як жан чы не ад шу каць ка хан не з да па мо гай сай таў зна ём стваў?

Зноў пра лю боўЗноў пра лю боўНа тат кi На тат кi 
шмат дзет на га шмат дзет на га 
тат кiтат кi

  
Зу сiм вы пад ко ва ку пiў сён ня шы коў ную кнi гу 

«Вы най дзе на ў СССР». I ў ад ной з пер шых глаў, 

пры све ча ных вы на ход нi ку ме та ду пад вод най 

(мок рай) звар кi Кан стан цi ну Хрэ на ву, на тра пiў 

на цi ка вую дэ таль: аказ ва ец ца, К. Хрэ на ву, якi ў 

да лей шым стаў ака дэ мi кам, да зво лi лi ў па рад ку 

вы клю чэн ня пад пiс вац ца ў сва iх на ву ко вых ра-

бо тах «Хрэ наў К. К., ака дэ мiк», а не «ака дэ мiк 

Хрэ наў», як па вiн на бы ло быць па пра вi лах. Па-

мой му, гэ та вель мi за баў на. Я i не ве даў, што ў 

фра зы «ака дэ мiк хрэ наў» быў цал кам рэ аль ны 

пра та тып. Якi быў на са май спра ве вы дат ны вы-

на ход нiк, а зу сiм не хрэ наў. Дак лад ней, Хрэ наў 

з вя лi кай лi та ры :-)

  
Гу ля лi з дзець мi па цэнт ры Каў на са, зай шлi ў 

«Хес бур гер» (фiн скi фаст фуд). Пе ра ку сi лi, вый-

шлi на ву лi цу. Я вый шаў апош нi, бо пры бi раў за 

ўсi мi пад но сы. Гля джу — двай нят кi ста яць на 

тра ту а ры i за лi ва юц ца сме хам.

Пы та ю ся:

— Вы ча го ра го ча це?

— А мы Ксе нiю на ву чы лi ка ман ды вы кон-

ваць.

— Якiя яшчэ ка ман ды?

— А вось гля дзi: Ксе нiя, ся дзець!

Ксе нiя па слух мя на се ла на ку кiш кi.

— Ксе нiя, го лас!

Ксе нiя на ўсю ву лi цу вы раз на:

— Гаў!

Со рам на пры знац ца, на ват я раз ра га таў ся.

По ля пра цяг вае ёй буль бач ку фры:

— Ма лай чы на, Ксе нiя, тры май буль бач ку.

Са мае смеш нае, што ў «Хес бур ге ры» яна 

гэту ж буль бач ку ес цi ад мо вi ла ся, а тут упiс ва ла 

за мi лую ду шу. Та му што ад на спра ва буль ба бяс-

плат ная, i зу сiм iн шая — сум лен на за роб ле ная.

  
Едзем з дзець мi ў ма шы не, на не бе све цiць 

поў ня. Ксе нiя (за хоп ле на):

— Ме сяц!

Ка жу дзе цям:

— Дзе цi, а вы ве да е це, што ме сяц да нас заў-

сё ды па вер ну ты ад ным бо кам?

Сын:

— А ве да еш ча му?

— Пэў на, та му, што ён не кру цiц ца ва кол сва-

ёй во сi.

— Не зу сiм. Ме сяц не кру цiц ца ад нос на геа-

цэнт рыч най ар бi ты, а ад нос на ге лiя цэнт рыч най 

ён кру цiц ца.

Мар та:

— Вось ця пер усё зра зу ме ла! Ба чыш, та та, 

як прос та?

Так, умен не рас тлу ма чыць скла да ныя рэ чы 

прос ты мi сло ва мi — гэ та так са ма та лент.

  
Ве ра ро бiць ма тэ ма ты ку:

— Та та, а коль кi бу дзе трыц цаць два па дзя-

лiць на ча ты ры?

Я:

— Не ве даю.

Ве ра:

— По ля, а ты ве да еш?

Я:

— По ля, не ка жы ёй, ня хай са ма ду мае.

По ля (за гад ка ва):

— Ма гу пад ка заць та бе толь кi пер шую 

лiчбу.

Я за цi ка вiў ся i ка жу:

— Да зва ляю пад ка заць пер шыя дзве.

По ля (здзiў ле на):

— Та та, ты ж сам ска заў не га ва рыць ад каз!

Вось та кi па ра докс...

  
Жон ка пы та ец ца ў двай нят:

— Ну што, дзе цi, да ве да лi ся ад зна кi па кант-

роль най?

(У iх па за ўчо ра кант роль ная па бе ла рус кай 

бы ла.)

Ве ра:

— У мя не во сем.

— Ма лай чы на. А ў По лi што?

По ля (ня пэў на):

— У мi ну лым ста год дзi гэ та бы ла вель мi доб-

рая ад зна ка...

Па вел ХО ЛАД.
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