
ДЗЕНЬ «ДЗЯ КУЙ»
Што вы ро бі це пе рад сном? Чар-

го вы раз пра гля да е це стуж ку на він у 

«Фэй сбу ку» ці се ры ял па тэ ле ба чан ні? 

Скла да е це план на заўт ра? Я вось ужо 

ка то ры ме сяц, ле жа чы ў лож ку, пра-

мот ваю ў па мя ці дзень, які мі нуў, і дзя-

кую. Спа чат ку з цяж кас цю пры гад ва ла 

пяць пунк таў, за раз жа, не па ве ры це, 

не ма гу спы ніц ца...

Гэ ты ры ту ал раю вы кон ваць у ці-

шы ні. За плю шчы це во чы і па ду май це, 

ка му і за што вы ўдзяч ныя ў дні, які 

ады хо дзіць. Па дзя куй це ка ле гу, які 

пад стра ха ваў на пра цы, бар ме ну за 

смач ную каў ку, му жу ці жон цы, якія 

прос та бы лі по бач... Мож на на ват за-

вес ці дзён нік удзяч нас ці і за піс ваць 

ту ды ўсе ма лень кія і вя лі кія ра дас ці 

ва ша га жыц ця. Цёп лы ло жак, усмеш ка 

дзі ця ці, смак ша ка ла ду, зор нае не ба... 

Так шмат уся го, за што мож на быць 

удзяч ным! Трэ ба прос та шы рэй рас-

плю шчыць во чы і менш гля дзець са бе 

пад но гі.

З пунк ту гле джан ня па зі тыў най псі-

ха ло гіі, удзяч насць — гэ та эмо цыя, 

якая дае жыц цё вую энер гію і вы дат на 

ма ты вуе. За сы на ю чы са ста ноў чы мі 

дум ка мі, вы на строй ва е це ся бе на пра-

цяг лан цуж ка да бры ні заўт ра.

У Аме ры цы, дзе за раз жы ве мая 

сяст ра, ёсць цу доў нае свя та «Дзень 

дзя ка ван ня». Яго аме ры кан цы ша ну-

юць не менш, чым улас ны дзень на ра-

джэн ня. І не дзіў на, бо яно на гад вае 

пра важ насць ад чу ван ня ўдзяч нас ці 

да лю дзей, лё су, Бо га. Мне па да ец ца, 

бы ло б цу доў на зра біць кож ны дзень 

на ша га жыц ця «Днём «дзя куй». Бо, 

як ка заў адзін ін дый скі муд рэц, ка лі 

сэр ца на поў не на ўдзяч нас цю, лю быя 

дзве ры, якія па да юц ца за чы не ны мі, 

мо гуць пры вес ці да не звы чай ных ад-

крыц цяў.

Ка лі я рас каз ва ла пра сваю но вую 

тра ды цыю зна ё мым, не ка то рыя з іх 

рэ ага ва лі скеп тыч на. Маў ляў, вя до ма, 

мож на дзя ка ваць, ка лі ў ця бе ўсё доб-

ра. А вось у мя не не жыц цё, а вы пра-

ба ван ні. Муж п'е, дзе ці не апраў да лі 

ча кан няў, на чаль нік не спра вяд лі вы, 

пра ца не лю бі мая, ды яшчэ хва ро бы на-

пат ка лі... Гэ ты спіс мож на пра цяг ваць. 

Ва ўсіх пе сі міс таў ён пры бліз на ад ноль-

ка вы. Яны лі чаць: ім ня ма за што дзя-

ка ваць, ды і ня ма ка му.

Але ж най вы шэй шая муд расць і за-

клю ча ец ца ме на ві та ў тым, каб на ву-

чыц ца быць удзяч ным на ват лю дзям, 

якія зра бі лі та бе штось ці дрэн нае, лё су, 

які пад кі нуў чар го вае вы пра ба ван-

не. Не зда во ле насць жа, пра ве ра на, 

не пры но сіць ні шчас ця, ні даб ра. Яна 

толь кі за ма цуе вас у ва шым ста не.

Ад на ма наш ка, якая здзяйс ня ла па-

лом ніц тва, прый шла ў не зна ё мую вёс ку 

на за хо дзе сон ца. Па пра сі ла пры тул-

ку на ноч, але ўсе мяс цо выя жы ха ры 

за чы ня лі пе рад ёй дзве ры. Яны бы лі 

ін шай ве ры і «не маг лі» па кі нуць у ся бе 

жан чы ну.

Нач лег ма наш цы да ла віш ня ў ад-

кры тым по лі. Ноч чу бы ло па-са праўд-

на му хо лад на і жан чы на не маг ла 

за снуць... Апоў на чы яна зір ну ла ўго ру 

і ўба чы ла, як квет кі віш ні, якія рас пус-

ці лі ся, усмі ха юц ца ту ман на му ме ся цу. 

У гэ ты мо мант ма наш ка ад чу ла ў ду шы 

не ве ра год ную цеп лы ню. Яна ўста ла 

з зям лі і зра бі ла па клон у бок вёс кі: 

«Дзя ку ю чы гэ тым лю дзям я за ста ла ся 

без да ху над га ла вой і знай шла са му 

ся бе ноч чу пад квіт не ю чай віш няй і ту-

ман ным ме ся цам».

Жыц цё цу доў нае. Кож ны мо мант 

мае для нас ты ся чу па да рун каў. Але 

мы так час та за цык лі ва ем ся на ня ўда-

чах і на бла гім (за мест та го, каб па дзя-

ка ваць за чар го вы ўрок), што не за-

ўва жа ем іх. Па спра буй це пры маць усё, 

што пры но сіць жыц цё, з удзяч нас цю і 

па гля дзі це, што атры ма ец ца...

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.
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Ка жуць, ка лі жан чы на не па спе ла 

вый сці за муж да 30 (у кож най сям'і 

свая «мя жа не вяр тан ня»), — пі шы 

пра па ла. Ся дзець та бе, моц най і не-

за леж най, у акру жэн ні ка тоў і адзі-

но ка ўсхліп ваць пад ме лад ра мы. Але 

жыц цё па каз вае, што су стрэць свай-

го ча ла ве ка ні ко лі не поз на. Ле тась, 

на прык лад, ка ля ты ся чы бе ла ру сак 

па бра лі ся шлю бам пас ля 60 га доў. 

Вя до ма, па зна ё міц ца на пен сіі з 

прад стаў ні ком су праць лег ла га по-

лу ста но віц ца скла да ней, але ж маг-

чы ма! Тым больш быць адзі но кім 

шкод на для зда роўя. На ву коў цы з 

Ка лі фар ній ска га ўні вер сі тэ та прый-

шлі да вы сно вы, што ў па жы лых, якія 

ад чу ва юць ся бе па кі ну ты мі, ры зы-

ка па мер ці ра ней па вя ліч ва ец ца на 

10 пра цэн таў. Та му мы са бра лі не-

каль кі гіс то рый пра тое, як знай сці 

спа да рож ні ка, ка лі та бе кры ху «за».

(Заканчэнне на 4-й стар. «СГ».)

Вам і не сні ла ся...Вам і не сні ла ся...  
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Га лі на Сяр ге еў на і Іван Май се е віч па зна ё мі лі ся чатыры гады таму...

Та ма ры Ма золь уся го 30, 

але яна ўжо з'яў ля ец ца 

то па вым гру ме рам у на шай 

кра і не (спе цы я ліст, 

які зай ма ец ца до гля дам 

вон ка ва га вы гля ду 

жы вёл. — Аўт.). Дзяў чы на 

не раз дум ва ю чы па га дзі ла ся 

па дзя ліц ца сак рэ там свай го 

пос пе ху. Су стрэ лі ся мы 

зран ку, пас ля яе трэ ні роў кі 

па тай ланд скім бок се. 

Ім Та ма ра зай ма ец ца ўжо 

сё мы год. На ват ле тась за ня ла 

трэ цяе мес ца на чэм пі я на це 

рэс пуб лі кі. На га дзін ні ку 11.00, 

а дзяў чы на па спе ла не толь кі 

па трэ ні ра вац ца, але і кры ху 

па пра ца ваць. «Па куль ча ка ла 

вас, аб на ві ла ў «Ін стаг ра ме» 

тры акаў нты. Змяс ці ла но выя 

пры го жыя фо та здым кі, 

пад пі са ла іх, па ста ві ла хэш тэ гі 

і зра бі ла пе ра ад ра са цыю 

ва ўсе сац сет кі. Раб лю 

гэ та, як толь кі з'яў ля ец ца 

воль ная хві лін ка. Мне трэ ба 

па ста ян на на гад ваць пра ся бе. 

Я ж не толь кі са бак стры гу, 

але і ву чу гэ та му май стэр ству 

ін шых. Акра мя та го, зай ма ю ся 

раз вя дзен нем дэ ка ра тыў ных 

во жы каў».

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

Сак рэт пос пе хуСак рэт пос пе ху  
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Як пін чан ка, Як пін чан ка, 
стры гу чы са бак, за ра бі ла стры гу чы са бак, за ра бі ла 
са бе на ле ці шча ды ма шы нуса бе на ле ці шча ды ма шы ну

«Ператварыць» сабаку ў тыгра? Лёгка!


