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На ро джа ныя пад зна-
кам Зям лі: 1 — 19 сту дзе ня, 
20 кра са ві ка — 19 мая, 
20 жніў ня — 19 ве рас ня, 
20 — 31 снеж ня.

Пра фе сіі зям лян, або ме-
лан хо лі каў (іх асноў ным ко ле-
рам лі чыц ца зя лё ны, а та му 
жар тоў на мож на на зваць іх  
«зя лё ны мі»), звя за ны з воб-
раз ным мыс лен нем і жы вой 
пры ро дай. На огул гэ та лю дзі 
з па вы ша най ад чу валь нас-
цю, іх жыц цё ў па раў на нні з 
ін шы мі знач на яр чэй эма цы я-
наль на афар ба ва на. Та му гэ та 
доб рыя мас та кі, жур на ліс ты, 
ак цё ры. Перш за ўсё зям ля не 
ары ен ту юц ца на спе цы яль-
нас ці, звя за ныя з аба ро най 
на ва коль на га ася род дзя і ўсё, 
што жы ве на гэ тай пла не це. 
Сло вам, бія фі зі ка, бія хі мія, цы-
та ло гія, па ра зі та ло гія, ар га ніч-
ная хі мія, фі зі я ло гія, ана то мія, 
ге не ты ка, эка ло гія, эр га но мі ка 
і г.д. — гэ та для «зя лё ных».

Лю дзі гэ тай сты хіі мо гуць 
па спя хо ва браць вяр шы ні гу-
ма ні тар ных на вук. Праб ле мы 
са цы яль на га па рад ку, ча ла ве-
чай свя до мас ці, све та по гля ду, 
вы ха ван ня, аду ка цыі — тыя 
кі рун кі дзей нас ці, дзе мож на 
рас крыць свой та лент. Узяць 
хоць бы псі ха ло гію — ва ен ную, 
дзі ця чую, ме ды цын скую і г.д. 
Да сле да ван не ўнут ра на га све-
ту ча ла ве ка, ма нер і ха рак та ру 
па во дзін — гэ та ва ша, па коль кі 
вам «на ка на ва на» пра нік нуць у 
тай ны ча ла ве ча га «Я», па чуц-
цяў і ад чу ван няў, што паз ней 
па він на да па маг чы па пя рэ дзіць 
пры род ныя і са цы яль ныя ка та-
стро фы, ура та ваць ча ла вец тва 
ад тых ці ін шых за хвор ван няў, 
зра біць лю дзей даб ра душ ны мі, 
ва ля вы мі і сум лен ны мі.

Гіс та рыч ныя і эт на гра фіч-
ныя на ву кі — так са ма зям ны від 
дзей нас ці. Скру пу лёз ны ме лан-
хо лік заў сё ды грун тоў на бя рэц-
ца за гіс то ры ка-хра на ла гіч ны 
ана ліз да ку мен таў, кніг, ві дэа і 
на дае ўва гу кож най дро бя зі. З 
бяс кон цай ма за і кі па дзей, чу-
так, зда га дак прад стаў ні кі гэ та-
га зна ка збі ра юць цэль ную кар-
ці ну та го, што ад бы ло ся. І іх не 
трэ ба пры спеш ваць ці пры му-
шаць пра ца ваць больш эфек-
тыў на — яны і са мі ба чаць у гэ-
тым пра цэ се сты мул пра явіць 
свае здоль нас ці, маг чы масць 
пры клас ці ўлас ны ро зум.

У фі ла соф скіх, са цы я ла-
гіч ных, па лі тыч ных на ву ках 
яны так са ма ад чу ва юць ся бе 
ўпэў не на, уме ла спа лу ча юць 
вы каз ван ні ста ра жыт ных і 
су час ных муд ра цоў. А су па-
стаў лен не гэ та га з улас ны мі 
пра ек та мі і мер ка ван ня мі дае 
вы дат ны эфект іна ва цый най 
твор час ці. Па больш бы та кіх 
па лі ты каў і кі раў ні коў!

Знач на ні жэй шая эфек тыў-
насць зям лян у тэх ніч ных, фі-
зі ка-ма тэ ма тыч ных на ву ках, 
кас міч ных да сле да ван нях. У 
ін жы нер най спра ве, бу даў ніц-
тве, ме ха ні цы, ма дэ ля ван ні, 
лінг віс ты цы, вы ву чэн ні моў, 
ме ды цы не, эка но мі цы, юрыс-
пру дэн цыі яны на ўрад ці змо-
гуць ся бе бліс ку ча пра явіць. 

Ка лі ча ла век-Зям ля стаў 
эка на міс там, то ра бо та мак сі-
маль на па він на быць звя за на 
з рэ аль ны мі аб' ек та мі, пры род-
ны мі зо на мі і ся мей на-бы та вы-
мі ста сун ка мі. Вам прос та не 
пры ня се за да валь нен не ру ці на 
ста тыс тыч ных спра ва здач, за-
паў нен не блан каў, рэ гіст ра цыя 
за яў і г.д. Вас абяз ліч вае і не 
зда валь няе пра ца ганд лё ва га 
аген та, бі ле цё ра, сак ра та ра, 
кад ра ва га і са цы яль на га ра-
бот ні ка. Гэ та гу біць твор чы 
па ча так ча ла ве ка-рэ ва лю-

цы я не ра, які ка тэ га рыч на не 
пры мае стаг на цыю і за стой 
дум кі. І на ват доб рыя гро шы, 
якія абя ца юць за та кую пра-
цу, не па він ны вас збі ваць з 
тол ку. Ме лан хо лі ку не аб ход на 
ства раць неш та кан крэт нае, ад-
чу ваць улас ны ўклад у лю бі мы 
за ня так. 

У ча ла ве ка Зям лі па він на 
быць асоб нае, іза ля ва нае ад 
вы твор чай мі тус ні пра цоў нае 
мес ца. Ма быць не вель мі пра-
стор нае, але аба вяз ко ва ад-
дзе ле нае ад ін шых па ко яў, і 
пра ца ваць у па мяш кан ні па-
він на не больш за 2-3 ча ла векі. 
Для яго не да пу шчаль на пра-
ца ваць у вя лі кіх за лах, цэ хах, 
дзе шмат лю дзей, вы твор ча га 

шу му, што не су мя шчаль на з 
раз ва га мі і твор час цю. Не па-
жа да на вы кон ваць ад на ча со ва 
не каль кі вы твор чых спраў, роз-
ных па функ цы ях і сэн се. Так 
па вы ша ец ца стам ляль насць, 
не бяс пе ка ўзнік нен ня за хвор-
ван няў сэр ца, пе ча ні і нер во-
вай сіс тэ мы. Ус ход нія муд ра цы 
ра яць ад ме жа вац ца ў вя лі кім 
па коі хоць бы ша фай. Мож на 
раз ве сіць на сце нах пыш ныя, 
але не яр кія, рас лі ны, якія пад-
трым лі ва юць пэў ны эма цы я-
наль ны стан. Па больш зя лё-
на га і па менш яр кіх ко ле раў. 
За мест сек су аль ных фо та, фо-
та з жа но чы мі тва ра мі — фо-
та са ба кі або кош кі, зя лё на га 
по ля, ле су. Лю бі це пры ро ду, 
час цей гу ляй це на пры ро дзе, 
і лёс вам ад дзя чыць.

На ро джа ныя пад зна кам 
Па вет ра: 20 сту дзе ня — 19 
лю та га, 20 мая — 19 чэр ве-
ня, 20 ве рас ня — 19 каст-
рыч ні ка.

У па вет ра ных (іх асноў ны 
ко лер — бе лы) знач на менш 
праб лем з вы ба рам пра фе сіі ці 
спе цы яль нас ці, чым у ін шых. І 
спра ва тут у тры ва лым ха рак-
та ры эк стра вер та. «Бе лыя» 
вы лу ча юц ца доб рым зда роў-
ем, лёг ка пе ра клю ча юц ца на 
роз ныя ра бо ты, ад нак менш 
ад чу валь ныя, эма цы я наль ныя. 
Гэ та ня рэд ка ра туе па вет ра-
ных ад страс цяў і стрэ саў на-
ша га вір лі ва га жыц ця.

Для лю дзей гэ та га зна ка 
па ды хо дзяць прак тыч на ўсе 
пра фе сіі. Дзя ку ю чы сва ёй ру-
ха вас ці, ак тыў нас ці яны лёг ка 
мо гуць спа лу чаць вы ка нан не 
скла да ных і роз ных па сва іх мэ-
тах і ха рак та ры ра бот. Сан гві нік 
па спя хо ва спа лу чае функ цыі 
фо та ка рэс пан дэн та, жур на ліс-
та, апе ра та ра, ды яшчэ пра фе-
сій на га аква лан гіс та, аль пі ніс-
та, прос та спар тыў на га ча ла ве-
ка. Гэ та да зва ляе па вет ра ным 
па бы ваць у не звы чай ных, а 
ма быць, і эк стрэ маль ных, сі ту-
а цы ях, зай мац ца кі на здым ка мі, 
апі сан нем і на ву ко вы мі да сле-
да ван ня мі там, дзе ін шыя зна кі 
прак тыч на бяс сіль ныя.

Тут мы ма ем на ўва зе лю-
дзей, здоль ных пе ра клю чаць 
ува гу, кант ра ля ваць пра цэс у не-
каль кіх кі рун ках — на прык лад, 
раз маў ляць ад ра зу з не каль кі мі 
асо ба мі. Яны мо гуць чы таць, гля-
дзець тэ ле ві зар, вя заць і раз маў-
ляць ад на ча со ва. Не пры му ша-
ю чы ся бе доў га раз ва жаць над 
на ва коль ным, «бе лы» за хоў вае 
сі лы для пра цяг лых дзе ян няў і 

не стам ляе пры гэ тым нер во вую 
сіс тэ му і мыш цы. 

Менш за ўсё та кім лю дзям 
па ды хо дзяць бія ла гіч ныя і геа-
гра фіч ныя на ву кі, усё, што 
звя за на з жы вёль ным і рас лін-
ным све там, вы ву чэн не фі зі я-
ло гіі, псі ха ло гіі. Ін шая спра ва 
— увесь спектр ін жы нер ных 
спе цы яль нас цяў, хі мія, фі зі ка, 
кі бер не ты ка, ма тэ ма ты ка, фі-
ла ло гія, усе ва ры ян ты тэх ні кі 
— ад мік ра кам п'ю та раў да спа-
да рож ні каў, спорт, ган даль. Тут 
яны — прак ты кі, а не фун да-
мен таль ныя да след чы кі, экс пе-
ры мен та та ры і тэ а рэ ты кі.

Сло ва «біз нес» не вы клі кае 
ў сан гві ні каў ні я кіх дры жы каў 
у ка лен ках. Яны хут ка ары ен-
ту юц ца на но выя каш тоў нас ці 
ў га лі не ка мер цыі. На Ус хо дзе 
та кіх лю дзей на зы ва юць людзь-
мі бір жа вых ста вак, па дзен няў 
і ўзды маў кур саў ва лют, бо 
яны прад пры маль ныя, га то вы 
пай сці на ры зы ку і доб ра ары-
ен ту юц ца ў па лі ты ка-эка на міч-
най сі ту а цыі. Сло вам, мы ма ем 
спра ву з вы да тны мі ванд роў ні-
ка мі, сле да пы та мі, ге о ла га мі, 
ар хе о ла га мі, га то вы мі шу каць 

неш та тай нае і не за седж вац ца 
па доў гу на ад ным мес цы (на ад-
ной пра цы).

Лю дзям па вет ра лепш пра-
ца ваць у пра стор ных па мяш-
кан нях, дзе шмат лю дзей і 
дзе ла вая мі тус ня. Ат мас фе ра 
па він на быць ды на міч най. Каб 
там ме ла мес ца ка лек тыў нае 
мыс лен не і не бы ло ні я кай апа-
тыі і стом ле нас ці. На пра цоў-
ным мес цы не трэ ба ні я кіх кве-
так і на огул ліш ніх дэ ка ра цый. 
Праў да, мож на па ве сіць пла кат 
эра тыч на га змес ту. Па сут нас-
ці, для гэ тых лю дзей ня ма іда-
лаў, а што па ду ма юць пра іх 
ін шыя — ім гэ та не ці ка ва.

На ро джа ныя пад зна кам 
Ва ды: 20 лю та га — 19 са ка ві-
ка, 20 чэр ве ня — 19 лі пе ня, 20 
каст рыч ні ка — 19 ліс та па да.

Флег ма ты кі — мяк кія, са лід-
ныя, па воль ныя (іх асноў ны ко-
лер — сі ні). Яны не спя ша юц ца 
ў пра цы і па воль на да вод зяць 
па ча тае да кан ца, у ад роз нен не 
ад ча ла ве ка па вет ра на га. Флег-
ма ты кі — са мыя аба вяз ко выя 
ся род усіх ін шых зна каў. Гэ та 
нось бі ты дзе ла вых якас цяў, 
на стой лі ва га вы трым лі ван ня 
вы твор ча-служ бо вых нар ма-
ты ваў, пры чым з аба вяз ко вым 
вы ка ры стан нем пра фе сій най 
эты кі, гу ман ны мі і ма раль ны-
мі мэ та мі і ўста ноў ка мі. Ад нак 
па воль насць у дзе ян нях, ска-
ва насць у ру хах, схіль насць да 
паў на ты не га тыў на ад бі ва юц ца 
на пра фе сій най дзей нас ці. На 
Ус хо дзе та кім лю дзям ра яць 
ус тры мац ца ад эк стрэ маль ных 
за ня ткаў і за хап лен няў. Не рэ ка-
мен ду ец ца флег ма ты кам пра-
ца ваць у служ бах ра та ван ня, у 
якас ці трэ не раў, ін струк та раў, 

у аб слу гоў ван ні пад вяс ных ка-
нат ных да рог, ва дзі це ля мі  ў вы-
са ка гор ных ра ё нах, а так са ма 
пад рыў ні ка мі, бу даў ні ка мі — і ім 
на огул лепш тры мац ца як ма га 
да лей ад гор ных мяс цін.

Ста ра жыт ныя ма нуск рып-
ты рас каз ва юць аб тым, што 
па вет ра нае ася род дзе (што 
вы шэй за ўзро вень раў нін) до-
сыць раў ні ва ўспры мае прад-
стаў ні коў вод най сты хіі. «Сі нія» 
ця жэй за ін шых пе ра но сяць пе-
ра па ды ат мас фер на га ціс ку, 
не да хоп кіс ла ро ду, па вы ша ную 
ры зы ку ава рый най сі ту а цыі. 
Та кім лю дзям не па ды хо дзяць 
пра фе сіі вы пра ба валь ні каў 
авія тэх ні кі, пі ло таў са ма лё таў, 
ра бо та, дзе трэ ба су ты кац ца з 
вы со кі мі тэм пе ра ту ра мі.

Пер ш за ўсё «сі нія» — вы-
дат ныя ўра чы, ву чо ныя, пра-
ек ці роў шчы кі. Іх вы лу чае фун-
да мен таль насць у на ву цы, 
сур' ёз ны тэ а рэ тыч ны па ды ход 
да ўся го, што яны вы ву ча юць. 
Яны ства ра юць неш та прын цы-
по ва но вае, што ад па вя дае ча-
су. Ня рэд ка яны на ват не раз-
ва жа юць над сва ім аса біс тым 
укла дам у спра ву, а кро чаць 

да лей. Нам зда ец ца, што пе рад 
на мі кан сер ва та ры, чые дум кі і 
по гля ды са ста рэ лі яшчэ ў мі-
ну лым ста год дзі. Ад нак дум кі 
флег ма ты ка сіс тэ ма ты зу юць 
глы бо кі на ву ко вы по шук, яко-
му не па трэб ны па спеш лі васць 
і мі тус лі васць.

Леп шыя пра фе сіі «сі ніх» — 
бія ло гія жы вёль на га і рас лін-
на га све ту (па жа да на звя за-
ная з мо рам, акі я нам, рэ ка мі, 
азё ра мі), суд на бу да ван не, ва-
ен на-мар скі флот, пад вод ная 
спра ва, геа гра фія мар ско га 
дна і г.д. Моц ныя та кія лю дзі 
і ў ін жы не рыі (пра ек та ван не 
і рас пра цоў ка аб' ек таў, збу-
да ван няў вод на га і мар ско га 
пры зна чэн ня), ме ды цы не (за 
вы клю чэн нем хі рур гіі, анес тэ-
зі я ло гіі, спе цы яль нас цяў і па-
сад ар га ні за цый на га про фі лю 
ме ды цын скіх уста ноў). Ім па сі-
лах фі зі ка, ма тэ ма ты ка, хі мія, 
геа гра фія, гіс то рыя, псі ха ло гія, 
фі ла со фія і ін шыя на ву кі. Ад-
нак тут іх па тэн цы ял рэа лі зу-
ец ца не поў нас цю, мае мес ца 
част ко вая не за да во ле насць 
сва ім пра фе сій ным вы ба рам і 
вы ні ка мі до след на га по шу ку.

Пра фе сіі эка на міч на га і 
юры дыч на га ха рак та ру — да-
лё ка не леп шы ва ры янт жыц-
цё ва га вы ба ру для Ва ды, бо 
сціс ка юць і аб мя жоў ва юць жы-
вы, твор чы па ды ход. 

«Сі нім» па жа да на пра ца-
ваць у па мяш кан нях іза ля ва-
ных або не вя лі кіх па га ба ры-
тах. Лепш за ўсё мець свой 
кут са сва ім мік ра клі ма там 
— аква ры у мам, кар цін кай з 
ва дой, мо рам, ра кой. Яшчэ 
— свае крэс ла, стол, шаф ку. 
У гэ тым ку це па він ны быць 

рэ чы пе ра важ на бла кіт на га, 
сі ня га і фі я ле та ва га ко ле раў. 
Кве так шмат не трэ ба, лепш 
па ста віць ва зу з жы вы мі во-
да рас ця мі. Усё гэ та бу дзе 
спры яць кан цэнт ра цыі ду мак, 
што не ма ла важ на, па коль кі 
раз мо ва ідзе пра вы дат ных 
кі раў ні коў, на чаль ні каў са ма-
га роз на га ўзроў ню. Праў да, у 
на мес ні ках «сі нім» лепш мець 
больш энер гіч на га і ру ха ва га 
ча ла ве ка, на ро джа на га пад 
зна кам Зям лі ці Па вет ра. А 
вось Агонь сам мо жа вы ціс-
нуць флег ма ты ка і стаць кі раў-
ні ком ар га ні за цыі. Праў да, тут 
ёсць пэў ныя вы клю чэн ні. Так, 
ак тыў ная Ва да (20 каст рыч ні-
ка — 19 ліс та па да) не ба іц ца 
су пра цоў ні чаць з ха ле ры ка мі, 
уме ла ка рыс та ец ца іх ак тыў-
нас цю і эн ту зі яз мам у вы твор-
чых да сяг нен нях. 

На ро джа ныя пад зна кам 
Агню: 20 са ка ві ка — 19 кра-
са ві ка, 20 лі пе ня— 19 жніў ня, 
20 ліс та па да — 19 снеж ня.

Над звы чай ак тыў ныя, упэў-
не ныя ў сва іх сі лах, што ад чу ва-
ец ца пад час вы ка нан ня імі лю-
бой пра цы. Ва ло да ю чы знач най 

фі зіч най сі лай, во ляй, зда гад-
лі вас цю, яны здоль ны ўпар та 
пра ца ваць і лёг ка спраў ляц ца з 
цяж кі мі і аб' ём ны мі апе ра цы я мі. 
Іх не па ло ха юць сум ныя, ма на-
тон ныя дзе ян ні на ра бо чым мес-
цы. Нель га ска заць, што вог нен-
ныя цал кам па збаў ле ны твор-
ча га па чат ку. Ён пра яў ля ец ца ў 
кан крэт ных дэ та лях. Фун да мен-
таль насць у раз ва гах і спра вах у 
мен шай сту пе ні ім улас ці вая, а 
вось па ста ян нае ўдас ка на лен не 
ўжо зроб ле на га вы лу чае ха ле-
ры каў ся род ін шых зна каў, за 
рэд кім вы клю чэн нем ме лан хо лі-
каў. Не вы пад ко ва Агонь спры яе 
ін жы не рам роз ных спе цы яль-
нас цяў (акра мя бу даў ні коў і 
азе ля ні це ляў) — вы на ход ні кам 
і вы пра ба валь ні кам но вай тэх-
ні кі, уклю ча ю чы ба я вую, спарт-
сме нам-пра фе сі я на лам (толь кі 
не ў страль бе і пла ван ні), трэ не-
рам і вы ха ва це лям мо ла дзі.

Ва ло да ю чы моц ным бія по-
лем, лю дзі гэ тай сты хіі ма юць 
пры ро джа ны та лент на стаў ніц-
тва, уме юць пе ра кон ваць сва ім 
го ла сам, сур' ёз най мі мі кай. Ва-
ло да ю чы ара тар скім май стэр-
ствам, ма не ра мі рым ска га гла-
ды я та ра, пе да го гі ха ле рыч на га 
ты пу ўяў ля юць са бой га лоў ную 
зброю дыс цып лі ны і па рад ку. 

У гэ тых лю дзей ёсць ар га ні-
за тар скія і кі раў ніц кія здоль нас-
ці. Яны вы дат ныя ка ар ды на та-
ры пра ек таў і пра грам, во е  -
на чаль ні кі і ка ман дзі ры са мых 
роз ных пад раз дзя лен няў у сі ла-
вых струк ту рах. Ім па ды хо дзіць 
пра ца ў ор га нах юс ты цыі, су вя-
зі, пош ты, ахо вы. Юры дыч ная 
дзей насць — іх сты хія, па коль кі 
тут па тра бу ец ца на стой лі васць, 
цвя ро зы ро зум і жорст кая дыс-

цып лі на. Та кім лю дзям не ліш-
не бы ло б звя раць свае раз ва гі 
з дум ка мі ін шых лю дзей, ад нак 
ча мусь ці яны не жа да юць гэ та-
га ра біць. Па мер ка ван ні ста-
ра жыт ных муд ра цоў Ты бе та і 
Кі тая, лепш за ўсё Агню ра біць 
стаў ку на стра тэ гаў-флег ма ты-
каў (для ра шэн ня доў га тэр мі но-
вых пра грам з пры цяг нен нем 
вя лі кай коль кас ці вы ка наў цаў) 
і так ты каў-ме лан хо лі каў (для 
рэа лі за цыі блі жэй шых і хут ка-
змя няль ных пла наў). Ха ле рык-
кі раў нік не па ві нен за бы ваць аб 
здоль нас цях сан гві ні каў — лю-
дзей, якія ма біль на звяз ва юць 
і ін фар му юць усіх у ка лек ты ве, 
апе ра тыў на вы кон ва юць хут кія 
за да чы. 

Уда ла мо гуць вог нен ныя 
па ка заць ся бе ў на ву ко вай 
дзей нас ці. Для іх ад чы не ны 
дзве ры ў тэх ніч ныя, гу ма ні тар-
ныя дыс цып лі ны. Яны мо гуць 
пра явіць ся бе і ў на род ных 
про мыс лах, ган чар най спра ве, 
разь бе, леп цы, плаў цы, ін крус-
та цыі і г.д. А яшчэ ў вы печ цы і 
ку лі нар ным май стэр стве.

Біз нес, ган даль, аб мен, гро-
шы — тое, што трэ ба. Ха ле ры-
кі ўме юць лі чыць каз на чэй скія 
бі ле ты і цал кам маг лі б быць 
бух гал та ра мі, фі нан сіс та мі 
лю бых струк тур. Іх мес ца — у 
лам бар дзе, ка зі но, ла та рэй-
ным, гуль ня вым і за баў ляль-
ным біз не се. Пе ра мо га не 
заў сё ды на ба ку Агню, ад нак 
ро зум, упар тасць, ве ра ў свае 
сі лы пры му ша юць та кіх лю-
дзей не зда вац ца ні ко лі. 

Па жа да на тры мац ца як ма га  
па да лей ад праб лем жы вёль на-
га і рас лін на га све ту, фі зі я ло гіі і 
псі ха ло гіі ча ла ве ка. Праў да, тут 
ёсць вы клю чэн не. Вог нен ным 
па ды хо дзяць спе цы яль нас ці хі-
рур га, траў ма то ла га, тэ ра пеў-
та, ура ча і са ні та ра хут кай да-
па мо гі. Ад сут насць па вы ша най 
эма цы я наль най ад чу валь нас ці 
не заў сё ды дае маг чы масць 
ап ты маль на пра явіць ся бе ў 
жур на ліс ты цы, рэ дак тар скай 
пра цы, вы яў лен чым мас тац тве 
(што час цей пры во дзіць да аб-
страк цы я ніз му), пісь мен ніц кай 
спра ве. Ад нак гэ та доб рыя паэ-
ты, ара та ры, лек та ры.

Пра цоў нае мес ца вог нен ных 
— вя лі кія за лы, твор чая мі тус ня. 
Усё гэ та да зва ляе па зба віц ца 
ад ад моў най энер гіі, на паў няе 
но вы мі сі ла мі. «Чыр во ным» не 
трэ ба ад мя жоў вац ца ад ін шых, 
мож на ве шаць по бач яр кія пла-
ка ты. Муд рыя лю дзі Ус хо ду не 
ра яць ха ле ры ку ства раць пад 
бо кам квет ка вую аран жа рэю. 
Лепш за ўсё па ста віць мед на-
ні ке ле вую ста ту эт ку, ма на літ ны 
пісь мо вы пры бор, са лід ны па 
фор ме, і, па жа да на, за ла ціс та-
га ко ле ру га дзін нік. Гэ та па він-
на за спа кой ваць не спа кой ны 
ха рак тар і на да ваць пас ля-
доў насць дум кам і па чуц цям. 
А яр кія пла ка ты бу дуць ак ты-
ві за ваць зро ка выя рэ цэп та ры, 
у тым лі ку сва і мі рэ клам ны-
мі абя цан ня мі і пра па но ва мі, 
спры яць апе ра тыў на му чы тан-
ню па трэб ных па пер. Мож на 
раз мяс ціць фо та або кар ці ну з 
вы явай са мо га сон ца — ус хо ду, 
за ха ду, або вогнішча ці вул ка-
на. Мэб лю ў офі се рэ ка мен ду-
ец ца мець тры ва лую, не над та 
ста рую, лепш — па лі ра ва ную, 
рас фар боў кі — ад цём на-чыр-
во най, ка рыч не вай да жоў та-
аран жа вай. Та кая ат мас фе ра 
спры яе ха ле ры ку, аба ра няе 
ад «дур ных» ва чэй і на га во-
раў. На ва коль ныя прад ме ты, 
тыя ж шпа ле ры, па він ны быць 
вы тры ма ны пры клад на ў той 
жа га ме. Да пу шчаль нае на ват 
спа лу чэн не з чор ным. Ва шы 
квет кі — кштал ту «дзе каб рыс-
та». Мэ та згод на час ад ча су 
па зі раць у акно, каб на зі раць 
за хо дам яго вя лі кас ці Сон ца. 
Час цей кан так туй це з ка ле га мі, 
імк ні це ся быць ду шой ка лек ты-
ву. Гэ та па він на стаць за ло гам 
пос пе ху, служ бо ва га рос ту.

Сяр гей АНУП РЫ ЕН КА,
вя ду чы на ву ко вы 

су пра цоў нік НАН Бе ла ру сі,
док тар фі ла соф скіх 

на вук.

ВЫ БІ РА ЕМ ПРА ФЕ СІЮ... 
ПА ВОД ЛЕ ЎСХОД НЯЙ МУД РАС ЦІ

Ня пра віль ны вы бар пра фе сіі і спе цы яль нас ці 
— гэ та не толь кі фі нан са выя і ма тэ ры яль ныя 

стра ты для гра мад ства ў цэ лым, але і нер во вы, 
фі зіч ныя, энер ге тыч ныя пе ра груз кі, якія пры во-
д зяць ча ла ве ка да за хвор ван няў, стра ты ўпэў-
не нас ці ў са бе і абы яка вас ці, ка лі раз мо ва ідзе 
пра гра ма дзян скі аба вя зак. Якім жа чы нам ста ві-
лі ся да вы ба ру асноў на га за ня тку ста ра жыт ныя 
ўсход нія муд ра цы Ты бе та і Кі тая? Ска рыс та ем іх 
ве ды ў су час ных умо вах.
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