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Сён ня яна пад ка жа, як на пі-
саць якас нае рэ зю мэ, каб ся род 
вя лі кай коль кас ці кан ды да так на 
пры ваб ную па са ду най маль нік 
раз гле дзеў ме на ві та ва шу кан-
ды да ту ру.

— Лі лія, вы ад ной чы ска за лі, 
што па ад ным толь кі рэ зю мэ 
мо жа це вы зна чыць, па ды хо-
дзіць кан ды дат на ней кую па-
са ду ці не... Якім чы нам?

— Пры ацэн цы най перш звяр-
таю ўва гу на ва ло дан не кам п'ю-
та рам, на тое, якім чы нам бы ло 
да сла на рэ зю мэ і што яно са бой 
уяў ляе. На прык лад, ка лі кан ды-
дат ка хо ча ўлад ка вац ца на но-
вую па са ду, але на кі роў вае на 
ад рас бу ду ча га пра ца даў цы ін-
фар ма цыю пра ся бе не асоб ным 
фай лам, а ў тэкс це элект рон на га 
пісь ма, гэ та раз драж няе. Шчы ра 
ка жу чы, та кія зва ро ты да пра ца-
даў цы вы гля да юць як не па ва га 
да яго. Та му, без умоў на, ра і ла б 
жан чы нам пры ма цоў ваць свае 
рэ зю мэ асоб ны мі фай ла мі і ўваж-
лі ва ста віц ца да іх на пі сан ня.

З на сця ро жа нас цю пра ца-
даў цы ста вяц ца да яр кіх, роз на-
ка ля ро вых рэ зю мэ: яны мо гуць 
мець мес ца толь кі ў вы пад ку, ка лі 
кан ды дат ка прэ тэн дуе на па са ду 
ды зай не ра кам п'ю тар най гра фі-
кі, мас та ка і г.д.. Ва ўсіх ас тат ніх 
вы пад ках рэ зю мэ па він на быць 

чыс тым, не мець вя лі кай коль-
кас ці шрыф таў і вы гля даць як 
цэ лас ны твор.

— Фо та зды мак у пра мым 
сэн се з'яў ля ец ца «тва рам рэ-
зю мэ». Якім ён па ві нен быць?

— Якія толь кі фо та не раз мя-
шча юць у рэ зю мэ прад стаў ні цы 
пры го жай па ло вы! «Я на ле ці-
шчы», а за спі най — град кі з цы-
бу ляй і буль бай, «я ў рэ ста ра не», а 
на зад нім пла не — спірт ныя на поі 
і не цвя ро зыя лю дзі, і г. д. «Кла сі ка 
жан ру» — што ры (фо та здым кі на 
іх фо не да сы ла юць 60 пра цэн таў 
кан ды да так). Не ка то рыя дзяў-
ча ты з да па мо гай «Фо та шо па» 
на ват вы ра за юць свае тва ры з... 
вя сель ных фо та се сій. Ма быць, лі-
чаць, што яны там асаб лі ва пры-
го жыя! Гэ та, да рэ чы, так, але — 
не да мес ца. Та кіх «вя сель ных» 
фо та здым каў не па він на быць на 
ста рон цы рэ зю мэ.

Мае зна чэн не і вы раз тва ру. 
Я не пры хіль ні ца та го, каб твар 
быў сум ны, на пру жа ны і ад люст-
роў ваў увесь ця жар жыц ця. Усё ж 
та кі лепш, ка лі прэ тэн дэнт ка ўсмі-
ха ец ца: на ват ка лі ў рэ аль нас ці ў 
яе скла да ны ха рак тар.

Яшчэ ад на важ ная ўмо ва для 
фо та здым ка — ён па ві нен ад па-
вя даць змес ту рэ зю мэ. У мя не 
быў вы па дак, ка лі дзяў чы на да-
сла ла рэ зю мэ без ука зан ня па-

са ды, якую ха це ла б за няць (гэ та 
так са ма лепш указ ваць!). Я ад ра-
зу звяр ну ла ўва гу на яе пры го-
жы фо та зды мак: прэ тэн дэнт ка ў 
чыр во най су кен цы з ке лі хам ві на 
ся дзе ла на сі няй ка на пе. Уні зе, 
пад фо та здым кам, зна хо дзі лі ся 
звест кі аб аду ка цыі — Лінг віс тыч-
ны ўні вер сі тэт. У гра фе «Асаб лі-
выя звест кі» ўба чы ла: «Ін тым не 
пра па ноў ваць». У вы ні ку ўзнік ла 
ўра жан не, што кан ды дат ка ін тым 
ха це ла б, але па га джац ца на яго 
ёй не як ня ём ка. Інакш на вош та 
бы ло раз мя шчаць та кі пра ва ка-
цый ны зды мак?

Ка лі па тэн цый ны пра ца даў ца 
звяр тае ўва гу на не аб ход насць 
рэ зю мэ, то ён шу кае не пры га-
жосць, а ін тэ лект у ва чах. Та му 
так са ма не ра і ла б устаў ляць у 
рэ зю мэ фо та зды мак на ўсю ста-
рон ку, ды ў поў ны рост — ка лі, 
вя до ма, жан чы на не прэ тэн дуе на 
ро лю ма дэ лі і не збі ра ец ца пра ца-
ваць у сфе ры мо ды.

— Якія па тра ба ван ні трэ ба 
заў сё ды вы кон ваць пры на пі-
сан ні тэкс ту рэ зю мэ?

— Не аб ход на заў сё ды су ад-
но сіць рэ зю мэ з якас ця мі, на 
якія збі ра е це ся звяр нуць ува гу 

пра ца даў цы. На прык лад, ка лі 
прэ тэн ду е це на па са ду бух гал-
та ра і пі ша це, што вы ўваж лі-
вая, ад каз ная, пунк ту аль ная і 
скру пу лёз на ста ві це ся да вы ка-
нан ня сва іх аба вяз каў (у гэ тым 
вы пад ку — узор ныя якас ці для 
спе цы я ліс та!), а ў тэкс це рэ зю мэ 
па мыл кі, гэ та вы клі кае су мнен не 
ў за яў ле ных якас цях. І на ўрад ці 
ва ша кан ды да ту ра ў гэ тым вы-
пад ку бу дзе раз гле джа ная.

Яшчэ адзін прык лад. Ка лі кан-
ды дат ка на па са ду ме не джа ра 
па про да жах, для яко га га лоў-
нае — за клю чаць здзел кі, пі ша: 

«ства ра ла ба зу клі ен таў, зай-
ма ла ся тэ ле фа на ван нем» і вы-
ка рыс тоў вае ін шыя «ня пэў ныя» 
вы каз ван ні, то яе рэ зю мэ так са-

ма вы кі нуць. Для та кой па са ды 
не аб ход на ўказ ваць кан крэт ныя 
вы ні кі пра цы: «па вя лі чы ла клі-
енц кую ба зу на 20 пра цэн таў, 

пра ана лі за ва ла ры нак адзен ня 
Шве цыі». Інакш ка жу чы, не аб-
ход на дэ ман стра ваць мыс лен не 
ка тэ го ры я мі вы ні каў, та ды шан-
цы за няць па са ду ад ра зу знач на 
па вя ліч ва юц ца.

З рэ зю мэ так са ма па він на 
вы ні каць, што вы ак тыў ны ча-
ла век і не бу дзе це прос та «зай-
маць па са ду». А та кое ўра жан-
не скла да ец ца толь кі та ды, ка лі 
ёсць рух па служ бо вай лес ві цы ці 
пры во дзіц ца мност ва пра ек таў, 
якім кан ды дат ка зай ма ла ся. Але 
пры гэ тым не па він на склад вац-
ца ўра жан не, што кан ды дат ку на 
ва кан сію кі дае з бо ку ў бок, што 
яна ні на чым не мо жа за ся ро-
дзіць ува гу і па куль не знай шла 
ся бе ў пра фе сій ным пла не. Та му 
ў рэ зю мэ па він на быць «чыр во-
ная ніт ка», на якую на ніз ва юц ца 
да сяг нен ні прэ тэн дэнт кі як ча-
ла ве ка і вы ні кі ра бо ты як пра-
фе сі я на ла.

У тэкс це так са ма лепш ад мо-
віц ца ад «я» — гэ та вель мі на сця-
рож вае пра ца даў цу. Ства ра ец ца 
ўра жан не, што прэ тэн дэнт ка — 
ча ла век эга іс тыч ны і не здо лее 
ўда ла пра ца ваць у скла дзе ка-
ман ды.

Гу та ры ла Але на КА ВА ЛЁ ВА
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На тат нік Яго жон кіНа тат нік Яго жон кі  ��

Свят ла на ДЗЯ НІ СА ВА, 
га лоў ны рэ дак тар ча со пі са «Ма ла досць»

НЕШ ТА АД МЕ ДЫ ЦЫ НЫ
Дум ка пра тое, што ні хто не ба чыць пісь-
мен ні ка та кім, якім яго ба чыць рэ дак-
тар, прый шла мне ў га ла ву ня дзель ным 
ран кам. На за плю шча ныя во чы, яшчэ 
без усве дам лен ня, што сон ца ўста ла, а 
та му і мне час уста ваць, ва рыць ка ву і 
піць яе, за яда ю чы ка вал кам яб лыч на га 
штру дзе ля.

Ні хто, зна чыць, не ба чыць аў та ра та кім, якім 
ба чыць яго рэ дак тар. Ні хто не ба чыць яго та кім 
рас хры ста ным, на ват, я ска за ла б, рас пра ну-
тым — аго ле ным знут ры. Тут неш та ад ме ды-
цы ны, не іна чай...

Вось, ска жам, пры хо дзіць да док та ра па цы ент. Зра зу ме ла, ад нёс 
ужо свой «ма тэ ры ял», і яго, ма тэ ры ял гэ ты, па спе лі ўжо ўваж лі ва 
раз гля дзець. Ця пер чар га па чуць ад ка зы на пы тан ні. Вось док тар 
і ка жа свай му па цы ен ту: «Вам, да ра жэнь кі, трэ ба па вы сіць ге маг-
ла бін». Або: «Што гэ та вы, ка ха нень кі-род нень кі, тлус тай ежай зло-
ўжы ва еце, ха лес тэ ры ну ў вас за шмат».  Што зро біць па цы ент? Ці 
бу дзе тлу ма чыць, што та кі ўзро вень ха лес тэ ры ну яго ар га ніз му як-
раз па ды хо дзіць? Ці пач не да каз ваць, што яму лепш ві даць, коль кі 
ге маг ла бі ну трэ ба мець? І ці бу дзе на стой ваць на тым, каб рэ цэпт на 
аку ля ры вы піс ваў, ска жам, ста ма то лаг? Не. Ён, па цы ент, па шы буе 
ту ды, ку ды яго па шле док тар.

А што аў тар, які па пя рэд не ад нёс на раз гляд свой ма тэ ры ял?..
Дум кі дум ка мі, а ка пус та на абед яшчэ не кры ша на. Ка лі ва рыць 

яе па рэ цэп це ма мы, трэ ба па клас ці ў бу лён нарэзаную ку біч ка мі 
буль бін ку. Най перш — буль бін ка, а пас ля ўжо — ка пус та. Бо доб рая 
гас па ды ня ве дае: буль ба ў пры сут нас ці ка пус ты хоць і зва рыц ца, але 
не бу дзе та кой смач най, як ва ра ная без яе. І са ліць ка пус ту лепш па 
га тоў нас ці, а не ра ней. Бо гэ та не по лі ўка. А вось дра бок цук ру вар та 
да даць ад ра зу — для рас крыц ця ўсіх ад цен няў, так бы мо віць, сма ку. 
Гэ та ўжо аса біс ты до свед. Цы бу ля, пер чык, ліст баб коў ды саль ца не-
каль кі брус коў... У кож най на ву кі — свае за ко ны, пра ві лы і нор мы. Я 
вось твіс тар ад воб ле ра не ад роз ні ваю. А мне, у сваю чар гу, ні хто не 
пе ра шка джае ва рыць ка пус ту. Пра што гэ та я?.. Ага, пра аў та ра.

Пры хо дзіць ён, зна чыц ца, да рэ дак та ра. І з па ро га: «Ча му не дру-
ку е це? Ге ні яль ная ж, слу хай це, рэч!» А той, ня шчас ны, ужо і зле ва 
на пра ва гэ ту рэч чы таў, ра док за рад ком ця рэ бя чы, і па дыя га на лі 
ту ды-сю ды пра бя гаў ся — так і сяк мер ка ваў і пры кід ваў, і «фар ма та-
ваць» спра ба ваў — не фар мат, не «кан дышн», штам поў ка...

Рэ дак тар ча сам са праў ды ні бы та док тар. На ват не пра піс ва ю чы 
ад вар ка пус ты (ге ні яль ная, між ін шым, рэч!), можа ўба чыць, на што 
дак лад на здоль ная яго ная, аў та ра, пе чань і коль кі ў ёй жоў ці. З ця-
гам ча су, з на коп ле ным до све дам па чы нае на ват ба чыць так, ні бы та 
ме на ві та яго прод кам быў сла ву ты пра фе сар Рэнт ген, Віль гельм 
Кон рад.

За ду ма ла ся, ледзь паль цы аб тар ку не па здзі ра ла. Да рэ чы, дра ні кі 
мож на бу дзе па даць са смя та най. Але смач ней, ка лі гэ та не прос та 
смя та на, а смя та на з зя лё най цы буль кай. Хто б ні каш та ваў маю цы-
буль ку ў смя та не — кож ны пы та ец ца, у чым сак рэт сма ку. Ро бяць 
жа як быц цам гэ так са ма. Гэ так са ма, але не зу сім. Бо па кры ша ную 
цы буль ку я са лю і трош кі пе ра ці раю драў ля ным таў ка чы кам. І толь кі 
пас ля гэ та га за праў ляю смя та най. Во-ось так... А каб ця бе дру ка ва лі, 
ма ла быць прос та ге ні ем.

— Да ра гая, ты па куль ні чым не за ня тая, ус па ро ла б гэ та му шчу па ку 
жы вот, да ста ла б вант ро бы, — ка жа Ён мне па абе дзе. — А га ла ву, 
ка лі лас ка, ад рэж — зро бім чу ча ла. Як раз апра бу еш но вы нож.

«З вя лі кім за да валь нен нем, зда быт чык мой. Але... Ве да еш жа: 
бруш ка зноў да кан ца не да чы шчу, лус ку пры плаў ні ках сям-там 
па кі ну...»

— Ні чо га, ка лі што, то я... ад рэ да гую, — чу ец ца ў ад каз на маю 
дум ку.
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Мі ну ла ле та, ка лі на ша фі гу ра бы ла ва ўсіх 
на ва чах. Ба вя чы ха лод ныя ве ча ры до ма пе-
рад тэ ле ві за рам, мож на, ні бы ву се ням, ес ці 
ўсё, што тра піць у по ле зро ку. Пад цёп лай 
воп рат кай усё роў на не ві даць, як рас плы-
ла ся та лія і як раз да лі ся сцёг ны. Блі жэй да 
вяс ны ся дзем на га лод ную ды е ту, каб улез ці 
ў лю бі мыя джын сы... Стоп! Ня ўжо вас за да-
валь няе та кая перс пек ты ва?

Ці не лепш быць раз важ лі вы мі і не страч ваць 
фор му на ват у ха лод ную па ру? Але ці маг чы ма 
гэ та? Бо ка лі за акном хо лад на, мы не мо жам 
хар ча вац ца па лет нім ме ню. Ха лад ні кі, са ла ты з 
ага род ні ны і са да ві на на дэ серт доб рыя толь кі для 
спя ко ты, а ця пер та кі аб лег ча ны ра цы ён — пра мы 
шлях да ня ста чы па жыў ных рэ чы ваў і аслаб лен ня 
ар га ніз ма. Ад нак ёсць 10 не скла да ных спо са баў 
спа лу чаць паў на вар тас нае хар ча ван не з ня змен на 
строй най фі гу рай.

1. НА ЛЯ ГАЙ ЦЕ НА СУП
Та лер ка су пу ў абед — пер шы сак рэт строй-

нас ці. Ды е то ла гі сцвяр джа юць, што лю дзі, якія 
не ад маў ля юц ца ад пер шай стра вы, спа жы ва юць 
пад час пры ёму ежы на 100 ка ло рый менш і не кам-
пен су юць гэ та, з'я да ю чы больш на пра ця гу дня. 
Зрэш ты, су пы так са ма бы ва юць роз ныя: тлус тая 
збор ная са лян ка — гэ та ад но, а суп з ага род ні ны 
на ку ры ным бу лё не — зу сім ін шае. Ро бім вы сно вы 
аб ве лі чы ні пор цый.

2. ЗРА БІ ЦЕ КУ ЛІ НА РЫЮ СВА ІМ ХО БІ
Гэ та мо жа здац ца па ра дак саль ным, але за хап-

лен не ку лі на ры яй да па ма гае па спя хо ва зма гац ца 
са «звыч кай па ес ці». Аб на ві це сваю «ку лі нар ную 
біб лі я тэ ку». Асво іў шы кух ні роз ных на ро даў све-
ту, кож ны дзень ра дуй це сва іх бліз кіх чым-не-
будзь но вень кім. Ва ша дру гая па ла він ка бу дзе 
ў за хап лен ні! А вы най боль шае за да валь нен не 
атры ма е це ад твор ча га пра цэ су пры га та ван ня і 
ад та го, што ўсе на хваль ва юць ва шы стра вы. А 
са мо «па ядан не» ады дзе для вас на дру гі план. 

Акра мя та го, на рэз ка пра дук таў і бе гат ня па 
кух ні да па ма га юць спаль ваць пры клад на 
120 ка ло рый за паў га дзі ны.

3. ГА ТУЙ ЦЕ ТОЛЬ КІ АД НУ 
ВЫ СО КА КА ЛА РЫЙ НУЮ 
СТРА ВУ

На ва шым ста ле што дня па він на 
пры сут ні чаць ад на «грун тоў ная» 
стра ва — з мя са, ры бы або птуш кі. 
Гэ та мо жа быць біфш тэкс, а мо жа 
— мяс ная са ла та. Але не трэ ба 
«ўзмац няць» іх сма жа ны-
мі гар ні ра мі, тлус ты мі 
со у са мі, ка ла рый ны мі 
дэ сер та мі. Па мя тай-
це, што біфш тэкс з 
ага род ні най, пры га-
та ва най на па ры, не 
па шко дзіць фі гу ры — з 
клят чат кай бял кі за свой-
ва юц ца на ват лепш. Але 
той жа біфш тэкс у спа лу чэн ні 
з буль бай фры, ма я нэ зам, сыр най 
са ла тай і ка вал кам чыз кей ка — за-
бяс пе чыць ліш нія кі ла гра мы.

4. ВЫ БІ РАЙ ЦЕ 
«КА РЫС НЫЯ» ВУГ ЛЯ ВО ДЫ

Вуг ля во ды лі чац ца за кля ты мі во ра га мі тых, хто 
со чыць за фі гу рай. Але не вар та за бы ваць, што 
гэ тыя «во ра гі» праз не скла да ныя хі міч ныя рэ ак цыі 
ўзні ма юць нам на строй, да па ма га юць зма гац ца 
са стрэ са мі. Фо кус у тым, каб аб ме жа ваць спа-
жы ван не прос тых («хут кіх») вуг ля во даў — цу ке-
рак-пя чэн ня, бе ла га хле ба і вы печ кі, якія толь кі 
ад кла да юц ца тлу шчам на та ліі, не пра га ня ю чы 
го лад і не пры но ся чы ка рыс ці. І ад даць пе ра ва гу 
скла да ным («ма руд ным») вуг ля во дам, якія пры-
сут ні ча юць у ага род ні не, не са лод кай са да ві не, 
вы ра бах з су цэль на га зер ня, ба бо вых.

5. ВА РЫ ЦЕ ЧОР НУЮ КА ВУ
Ста рай це ся ўтры мац ца ад спа ку сы 

са грэц ца ку бач кам ка вы з ма лоч най 
пен кай, ша ка ла дам, ка ры цай ці ўзбі ты-
мі вярш ка мі. Гэ та смач на. Але! Вя лі кая 

пор цыя ла тэ з не раз ве дзе ным ма ла-
ком змя шчае 265 ка ло рый, ка пу чы на 

— 153 ка ло рыі, а вось ша ка лад з уз-
бі ты мі вярш ка мі ўво гу ле вы хо дзіць 
на пер шае мес ца — 440 ка ло рый. 

Та му, ка ва ман кі, не спа ку шай це ся на 
ўсе гэ тыя да баў кі і будзь це вер ны мі 
кла січ най чор най мо ла тай ка ве. Гэ та 
ўся го 2 ка ло рыі. Да яе — пя чэн не або 

кру а сан і ні я кіх згры зот сум лен ня.

6. ЕШ ЦЕ 
БОЛЬШ АРАН ЖА ВА ГА

Як сцвяр джа юць спе цы я ліс ты па 
ко ле ра тэ ра піі, аран жа вы ко лер па ды-

мае на строй і на дае нам энер гіі. Ка лі 
ў вас на та лер цы бу дзе неш та аран жа-

вае, больш шан цаў, што вы атрымаеце 
пры ліў сіл і вам не за хо чац ца на ядац ца, 
каб ад чуць ся бе лепш (пад час ха лод ных 

ме ся цаў мы час цей звяр та ем ся да ежы па цяп ло 
або та му, што нам зда ец ца, што мы за слу жы лі 
што-не будзь смач нень кае, зма га ю чы ся з во сень-
скай мар ко тай). На шчас це, боль шасць пра дук таў 
аран жа ва га ко ле ру ніз ка ка ла рый ныя. Ус пом ні це 
ха ця б апель сі ны, ман да ры ны, морк ву, пе ча ныя 
ба бы, бал гар скі пе рац.

7. НЕ ЗА ХОДЗЬ ЦЕ ПА ГРЭЦ ЦА 
Ў КАН ДЫ ТАР СКІЯ!

Не пра ва куй це ся бе. Каб менш ха це ла ся эк ле-
раў, з'еш це жмень ку арэ хаў: бял ко вая ежа ад бі вае 
ця гу да са лод ка га. Ка лі зу сім «пра па да еце» без 
дэ сер ту, ла суй це ся ма лоч ным ма ро зі вам — у ім 
бя лок і каль цый.

8. ПА ЗБАЎ ЦЕ СЯ 
АД РЭ КЛА МЫ ДА СТАЎ КІ ЕЖЫ

Хіт рыя мар ке то ла гі ве да юць, што ха лод ныя 
ме ся цы — леп шы час для бам бар дзі роў кі ва шай 
паш то вай скры ні рэ кла май да стаў кі ежы. Якая 
ж спа ку са за ка заць га то вую ежу на дом, ка лі за 
акном сы ра і цём на, і вам не хо чац ца ехаць у 
су пер мар кет. Але па мя тай це: фаст фуд на дом 
— кі ла гра мы на сцёг ны! Та му бяз лі тас на па збаў-
ляй це ся ад гэ тых ка вар ных ліс то вак.

9. СА ГРА ВАЙ ЦЕ СЯ 
ФІ ЗІЧ НЫ МІ ПРАК ТЫ КА ВАН НЯ МІ

Не спа дзя вай це ся на цэнт раль нае ацяп лен-
не — па спра буй це са грэц ца ін шы мі спо са ба мі. 
Ку пі це або вазь мі це ў сяб роў кі дыск з за пі сам 
прак ты ка ван няў і зай май це ся па ім. Або па гу ляй це 
з дзець мі ў ру ха выя гуль ні — так вы са грэ е це ся, 
па ве ся лі це ся і спа лі це ся кія-та кія ка ло рыі, за мест 
та го, каб бур чэць з-за хо ла ду.

10. ЗАЙ МІ ЦЕ СЯ ПЛА НА МІ НА ЛЕ ТА
За мест та го, каб упа даць у во сень скую ханд-

ру, ужо за раз пач ні це аб дум ваць пла ны на бу ду-
чае ле та. На бя ры це бук ле таў, да сле дуй це ін тэр-
нэт, пры ма цуй це на дзвер цы ха ла дзіль ні ка свой 
фо та зды мак з мі ну ла га ад па чын ку. Як толь кі 
вы зна чы це ся з вы ба рам, зай мі це ся чымсь ці, што 
да па мо жа вам атры маць ад вы бра на га мес ца 
яшчэ больш за да валь нен ня. На прык лад, ка лі 
за ду ма лі па езд ку ў Фран цыю — асвой це рэ-
цэпт цы буль на га су пу. Ка жуць, га лоў ны сак рэт 
строй нас ці фран цу жа нак ме на ві та ў ім. Мро і це 
аб Іс па ніі — ад праў ляй це ся ў шко лу фла мен-
ка. Ды і са мі ма ры пра ле та, пра тое, як вы ў 
аша лам ляль ным бі кі ні бу дзе це за га раць на за-
ла ціс тым пля жы, не да зво ляць вам за пус ціць 
сваю фі гу ру.

Пад рых та ва ла 
Воль га ЦЫ БУЛЬ СКАЯ.

На па чат ку нi я кiх за ўваг зда-
роўе май го сы на ў ме ды каў не 
вы клi ка ла (акра мя так зва най 
жаў туш кi, звы чай най для боль-
шас цi но ва на ро джа ных). Каб 
хут чэй тая жаў туш ка прай шла, 
па тра наж ная сяст ра вы пi са ла 
таб лет кi, якi мi я ста ла кар мiць 
ма ло га не ад клад на, на ват не за-
зiр нуў шы ў iн струк цыю. Бо сло ва 
«жаў ту ха», ня хай i ў па мян шаль-
най фор ме, для на шай сям`i 
здаў на бы ло сi но нi мам стра шэн-
най дра мы. З та го са ма га ча су, 
як май го бра та за ра зi лi ге па ты-
там праз не стэ рыль ны шпрыц у 
вяс ко вай ра дзiль нi. Доў гiя га ды 
ма цi не па кi да ла з iм баль нiч ных 
сцен, а я ўсе тыя га ды на ват яе 
твар уяў ля ла вель мi цьмя на, бо 
рас ла ў сва я коў.

Ба дай што з гэ та га ўсё i па-
ча ло ся... Ад куль я маг ла ве даць, 
што маё дзi ця — вы ключ ны вы-

па дак i яго ар га нiзм ста не пра-
яў ляць усе па боч ныя рэ ак цыi 
аб са лют на на ўсе ле кi? Што 
паз ней дзе ля яго бу дуць збi раць 
кан сi лi у мы, вы клi каць ты ту ла ва-
ных ура чоў i дэ ман стра ваць яго 
iн тэр нам, каб ве да лi, што бы вае 
та кое дзi ва, i не спя ша лi ся ля-
чыць усiх па ад ноль ка вых схе-
мах? Толь кi гэ та бу дзе паз ней... 
А та ды нас тэр мi но ва па кла лi ў 
баль нi цу, бо праз ме сяц бi лi ру бiн 
(на пэў на, кож ная на ва спе ча ная 
ма цi доб ра ве дае, што гэ та) у 
кры вi на ша га Ан то на ў 12 ра зоў 
пе ра вы сiў нар маль ны ўзро вень. 
Ля чыць яго там ста лi, як усiх... 
Без умоў на, я ба чы ла, што май му 
дзi ця цi ста но вiц ца горш, але су-
па кой ва ла ся бе тым, што дзе ля 
вы зда раў лен ня вар та па цяр пець 
i яму, i мне. Ка лi ж праз ты дзень 
зра бi лi кант роль ны ана лiз i вы-
свет лi ла ся, што ўз ро вень бi лi ру-

бi на стаў яшчэ вы шэй шым, нам 
на стой лi ва пра па на ва лi... прай-
сцi паў тор ны курс ля чэн ня. Баль-
нi цу мы па кi да лi са скан да лам, i 
яшчэ доў га я не маг ла за быц ца 
на сло вы ка гось цi з ме ды каў, кi-
ну тыя нам у спi ну: «Бу дзе ён у 
вас глу хiм...»

Ця пер я шчы ра ма гу ска заць, 
што нi да ка го не маю нi я кiх прэ-
тэн зiй. Бо сён ня ў нас аб са лют на 
нар маль нае, зда ро вае дзi ця. З 
та го са ма га ча су, як я на ву чы-
ла ся нес цi ад каз насць за сы на 
са ма, не пе ра кла да ю чы яе нi на 
ме ды каў, нi на ка го там яшчэ. 
I пе ра ка на ла ся ў чар го вы раз: 
сю жэт свай го жыц ця кож ны рас-
пра цоў вае сам, аса бiс та.

Пас ля баль нi цы ў сы на раз-
ла дзi ла ся ледзь цi не ўсё, што 
маг ло раз ла дзiц ца. Яго без упын-
на ва нi та ва ла... Мы зноў кi ну лi ся 
да ўра чоў. Ля чы лi ад но, по тым 
вы праў ля лi на ступ ствы та го ля-
чэн ня, паз ней — на ступ ствы ля-
чэн ня на ступ стваў... Не ма ве да-
ма па якiх зна ём ствах iмк ну лi ся 
тра пiць да сла ву тых спе цы я лiс-
таў, якiя ра i лi нам ней кiя цу да-
дзей ныя срод кi, не за рэ гiст ра-
ва ныя ў Бе ла ру сi. Мы зда бы ва лi 
тыя срод кi... I ўсё за ста ва ла ся 

па-ра ней ша му. Урэш це з да во лi 
сур' ёз ным абяз вод жван нем Ан-
то на зноў па кла лi ў баль нi цу. I 
я з жа хам на зi ра ла, як пад кро-
пель нi цай май му ма ло му мя ня лi 
рас твор за рас тво рам, бо на ўсё, 
на ват на бяс крыўд ны фiз раст-
вор (звы чай ную ва ду з сол лю) у 
яго пра яў ля ла ся алер гiя... Вось у 
тую ноч я на рэш це i зра зу ме ла, 
што па вiн на ра бiць.

Перш за ўсё мне трэ ба бы ло 
да ра ваць сва ёй ма цi, пе ра стаць 
на яе крыў да ваць Без умоў на, 
ро зу мам я вы дат на ўсве дам ля-
ла, што пры ўсiм сва iм жа дан нi 
яна не маг ла быць са мною ў ма-
лен стве. Але, не зва жа ю чы на 
тое, што ма цi ўжо коль кi га доў 
не жы ла на све це, аб сурд ную 
дзi ця чую крыў ду ў ду шы я на-
сi ла. Ця пер жа, ка лi фак тыч на 
апы ну ла ся на мат чы ным мес цы, 
здо ле ла на рэш це па гля дзець на 
даў нюю сi ту а цыю з iн ша га бо ку, 
з яе бо ку... I вось праз 40 з лiш-
нiм га доў мне больш не бы ло за 
ся бе крыўд на. А ра нi цай маё дзi-
ця пай шло на па праў ку...

Без умоў на, мне ха це ла ся б 
ска заць, што ў гэ ты мо мант усе 
на шы праб ле мы знiк лi. Не знiк-
лi. Але iх ста ла за ўваж на менш. 

На ват паз ней, ка лi вы-
свет лi ла ся, што пад рос лы 
сын не мо жа хар ча вац ца 
нi чым, акра мя май го ма-
ла ка (ледзь цi не да двух-
га до ва га ўзрос ту яго ар га нiзм 
не пры маў лю бую iн шую ежу на-
ват у мiк ра ска пiч най коль кас цi), 
я не пад да ла ся рос па чы. Не дзе 
глы бо ка ўнут ры мя не ўжо бы ла 
ўпэў не насць, што ўрэш це ў нас 
усё на ла дзiц ца. У той са мы час 
я на тра пi ла ў iн тэр нэ це на «Клуб 
мам дроб ных дзя цей», ство ра ны 
га доў пяць та му ма май хлоп чы-
ка з вель мi па доб ны мi праб ле-
ма мi. Ме на вi та там я знай шла 
най леп шыя прак тыч ныя па ра ды 
i вы дат ную ма раль ную пад трым-
ку. Ка лек тыў ны во пыт хут ка пе-
ра ка наў мя не, што мой Ан тон — 
не та кi ўжо ўнi каль ны вы па дак. 
I даў над зею, што сваю асаб лi-
васць сын «пе ра рас це».

Пе ра рос. У два га ды яго ўжо 
нi хто не на зваў бы «дроб ным». 
Над звы чай ная ўспры маль насць 
да ле каў, праў да, нi ку ды не па-
дзе ла ся (як вы свет лi ла ся, на ват 
га ме а па тыi, якую мно гiя лi чаць 
«пус тыш кай», Ан тош ку лепш 
асце ра гац ца). Але мы з iм на ву-
чы лi ся амаль не хва рэць. I спраў-

ляц ца з вi ру са мi за лi ча ныя днi 
без спе цы яль ных ле каў. Да рэ чы, 
тут вель мi да па маг ла кнiж ка i без 
мя не доб ра раз рэ кла ма ва на га 
док та ра Ка ма роў ска га. Хоць ад-
ва жыц ца ажыц ця вiць ча сам да-
во лi не тра ды цый ныя яго па ра ды 
бы ло не заў сё ды прос та...

Мiж iн шым, ёсць i больш не тра-
ды цый ныя по гля ды на дзi ця чае 
зда роўе. На прык лад, iс нуе дум-
ка, што хва ро бы дзя цей — знак 
iх баць кам пе ра гле дзець улас ныя 
ад но сi ны. На прык лад, час тыя пра-
сту ды ма лых свед чаць пра ўза-
ем ныя крыў ды баць коў. Баць коў-
скiя свар кi пра ва ку юць дзi ця чыя 
аты ты. Ну i гэ так на да лей... Але 
ж i праў да: як толь кi я па чы на ла 
крыў да ваць на му жа, но сiк сы на 
ста на вiў ся «мок рым». На шчас-
це, ця пер (у роз ны час доб ра ў 
тым па прак ты ка ваў шы ся) я ўмею 
вель мi хут ка раз бi рац ца са сва i мi 
крыў да мi. I маё дзi ця на рэш це пе-
ра ста ла хва рэць. Зу сiм.

Ма ры на БЕ РА ЗЕН СКАЯ

�

Як ся бе па дацьЯк ся бе па даць  ��

«ІН ТЫМ НЕ ПРА ПА НОЎ ВАЦЬ»

Дзе ла вых лю дзей заў сё ды су стра-
ка юць па адзен ні — як муж чын, так і 
жан чын. І су час ным біз нес-лэ дзі гэ та 
доб ра вя до ма. Ня ўда ла па да бра ны 
гар дэ роб мо жа ка лі і не па ста віць 
крыж на ва шым пра соў ван ні па служ-
бо вай лес ві цы, дык, пры нам сі, сур' ёз-
на паў плы ваць на тое, як вас бу дуць 
ус пры маць ка ле гі або парт нё ры.

Згод на з дзе ла вым эты ке там, цём нае 
мож на на сіць круг лы год, свет лае — толь-
кі ў цёп лыя ме ся цы. Зна чэн не мае і тое, 
на коль кі со неч ным вы даў ся дзя нёк. Так, 
ка лі за акном па хмур на (а гэ та зда ра ец ца 
і ўлет ку), то эты кет, ды і мер ка ван ні прак-
тыч нас ці, за гад ва юць ад да ваць пе ра ва гу 
ха лод най па літ ры: сі ня му, зя лё на му, фі я-
ле та ва му і іх ад цен ням. У яс нае на двор'е (а 
яно мо жа быць і зі мой) — цёп лым ко ле рам: 
чыр во на му, тэ ра ко та ва му, ка рыч не ва му.

Яко га ко ле ру па ві нен быць убор дзе-
ла вой лэ дзі? Пра ві ла прос тае: чым больш 
са ма ві ты воб раз вы ства ра е це, тым больш 
стры ма ны мі па він ны быць ад цен ні. І яшчэ. 
Скла да ю чы дзе ла вы кас цюм, не трэ ба 

спа лу чаць шмат ко ле раў: іх па він на быць 
мак сі мум тры. 

Глы бо кі сі ні пры ўда лых кам бі на цы-
ях са свет лы мі блуз ка мі ство рыць імідж 
ураў на ва жа най дзе ла вой жан чы ны, якая 
за слу гоў вае да ве ру і вы клі кае пры хіль-
насць. Лёг кі ша лік, які ад лі вае ко ле рам 
мар ской хва лі або пя шчот най бі ру зой, 
да па мо жа зра біць ура жан не энер гіч най, 
ка му ні ка бель най да мы, якая ўмее па ста-
яць за ся бе.

Па спра буй це ў строі злу чыць не каль кі 
ва ры я цый шэ ра га ко ле ру. На прык лад: мок-
ры ас фальт, ант ра цыт, жам чуж ны — і імідж 
вы тан ча най, эле гант най лэ дзі, якая ва біць 
сва ёй не пры ступ нас цю, вам за бяс пе ча ны. 
Пры чым як на афі цый най су стрэ чы, так і 
на как тэй лі. З пунк ту гле джан ня псі ха ло гіі, 
«лю дзі ў шэ рым» цяр пець не мо гуць пус-
той ця га ні ны, у тым лі ку і слоў на-эма цы я-
наль най. А іх улас ныя дум кі і фар му лёў кі 
заў сё ды ад то ча ны, «як джа ла гра фіт на га 
стрыж ня». Але! Шэ ры шэ ра му не роў ны. Як 
«шэ ры кар ды нал» і «шэ рая мыш ка».

Ка лі вам па ду шы зя лё ны, то для дзе-
ла во га кас цю ма вы бі рай це яго неф ры та-

вы, аліў ка вы, фіс таш ка вы (для вя сен не-
лет ня га се зо на) тон і спа лу чай це яго са 
свет лым мяк кім ко ле рам блуз кі або ак сэ су-
а раў. Атры ма ец ца эфект ны ан самбль, не 
па збаў ле ны да лі кат нас ці і вы тан ча нас ці.

Чор ны — гэ та ко лер ляль ка во да на сцэ-
не, асо ба яко га заў сё ды за ста ец ца не за ўва-
жа най. І на ват ка лі гэ ты ко лер вам да тва ру, 
лепш вы клю чыць яго з біз нес-гар дэ ро ба і 
ад даць пе ра ва гу гра фі та вым, ант ра цы та-
вым, цём на-сі нім ад цен ням. У край нім вы-
пад ку, кам бі нуй це чор ны з яр кі мі дэ та ля мі 
— све жы мі блі ка мі, каб ад вас не па вя ва ла 
фа та ліз мам. Вам жа не хо чац ца, каб за спі-
най вас на зы ва лі «чор най уда вой»? Ха ця, 
ка лі вы вель мі ма ла дыя і ам бі цый ныя не 
па га дах, то чор ны мо жа спра ца ваць «у 
плюс»: ён да па мо жа вам вы гля даць кры ху 
ста рэй шай і больш са ма ві тай.

Не ка то рыя псі хо ла гі лі чаць ка рыч не вы 
ко ле рам не ўлад ка ва ных у жыц ці лю дзей. 
Ад нак, згод на з ін шы мі да сле да ван ня мі, 
гэ та ко лер спа кой ных, вы нос лі вых і на-
дзей ных су пра цоў ні каў. Та му ша ка лад ны, 
бэ жа вы (для цёп лай па ры го да), «ка ва з 
ма ла ком», тэ ра ко та вы — гэ тыя ко ле ры 

цал кам пры маль ныя для жа но ча га дзе ла-
во га адзен ня. Але вось пры вы ба ры ко ле ру 
блуз кі бэ жа выя ад цен ні мо гуць вы клі каць 
ура жан не ня све жа сці. Та кія блуз кі вар та 
пры мя раць пад кан крэт ны кас цюм пе рад 
люс тэр кам, каб аца ніць кан чат ко вы вы нік.

Чыр во ны — за над та энер гіч ны і тры-
вож ны ко лер. Да кан ца дня стом ле ныя су-
пра цоў ні кі і на чаль ства бу дуць ус пры маць 
ваш яр ка-чыр во ны жа кет, як «чыр во ны 
плашч та рэ а до ра». Не здзіў ляй це ся, што 
яны бу дуць імк нуц ца вас «ба да нуць». З 
чыр во на га спект ра да пу шчаль ныя ад цен ні 
чыр во на га ві на, бар до, у лет ні час — пры-
глу ша ны дым ча та-ру жо вы.

Бе лы — чыс ты, без да кор ны, ідэа льны... 
фон, на якім бу дуць вы раз на ві даць не-
да хо пы ры саў тва ру і ску ры. Бе лы мо жа 
ўнес ці лёг касць і ажыў лен не, ка лі да баў-
ле ны ў ваш кас цюм у якас ці «блі ку». Як 
ма ла ко ў ка ву.

Адзен не яр кіх ко ле раў (аран жа ва га, 
жоў та га, ру жо ва га, яр ка га ва сіль ко ва га і 
гэ так да лей) лепш вы клю чыць з дзе ла во га 
гар дэ ро ба, па кі нуў шы яго для сяб роў скіх 
су стрэч у не фар маль най аб ста ноў цы.

Матуліны занатоўкіМатуліны занатоўкі  ��

         ДА РА ВАЦЬ I НЕ ХВА РЭЦЬ

Прос тыя пра ві лыПрос тыя пра ві лы  ��

СХА ВА ЛІ КУ ПАЛЬ НІК — І МОЖ НА ТАЎ СЦЕЦЬ?

Лі лія АХРЭМ ЧЫК больш зна ё мая на шым 
чы та чам у якас ці псі хо ла га. Але яна зай-
ма ец ца кан суль та ван нем жан чын не толь кі 
па праб ле мах уза е ма ад но сін з про ці лег-
лым по лам. Лі лія — трэ нер кам па ніі ЕРАM 
Sуstеms, трэ нер Між на род на га цэнт ра коў-
чын гу і трэ нін гу, кі раў нік і аў тар пра ек та 
«Шко ла кі раў ні коў коў чын гу», мае вя лі кі 

во пыт па пад бо ры пер са на лу. 

ДЗЕ ЛА ВЫ СТЫЛЬ: КО ЛЕР МАЕ ЗНА ЧЭН НЕ!

Сы на мы на зва лi Ан то нам. У го нар май го баць кi i му жа ва га 
пра дзе да. Уся рад ня друж на аб вi на ва цi ла нас у лег ка дум нас-
цi: маў ляў, ця пер адзiн з iх — дзед аль бо ўнук — за хва рэе 
не на жарт... Праз ней кi час, ка лi мы ўжо не ве да лi, да якiх 
ура чоў звяр тац ца, я згад ва ла ў тым лi ку i тыя раз мо вы. Але 
са праўд ныя пры чы ны ўся го, што з на мi ад бы ло ся, без умоў на 
ж, бы лi iн шыя. I зболь ша га (як гэ та ба чыц ца мне ця пер) — 
зу сiм не ме ды цын скiя.


