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НА РОЗ ДУМ
З По лац ка і На ва-
по лац ка па ча ла ся 
рэс пуб лі кан ская ак-
цыя «Ты дзень без 
абор таў», у рам ках 
якой у ме ды цын скіх 
уста но вах не бу дуць 
пра во дзіц ца ма ні пу-
ля цыі па пе ра ры ван-
ні ця жар нас ці. Гэ та 
не ты чыц ца тых сі-
ту а цый, ка лі пра цэ-
ду ра не аб ход на па 
ме ды цын скіх па ка-
зан нях.

— Та кія ак цыі бу дуць 
пра хо дзіць па ўсёй рэс-
пуб лі цы — га во рыць га-
лоў ны аку шэр-гі не ко-
лаг Мі ніс тэр ства ахо вы 
зда роўя Свят ла на СА-
РО КА. Па вод ле яе слоў, 
Ві цеб ская воб ласць для 
стар ту ак цыі вы бра на 
не вы пад ко ва. Спра ва 
ў тым, што за апош нія 
га ды там на ра дзі ла ся 
больш дзе так і зні зі ла ся 
смя рот насць. У воб лас ці 
ак тыў на пра во дзіц ца ра-
бо та з сем' я мі па пра фі-
лак ты цы не жа да най ця-
жар нас ці, а жан чы нам, 
якія не га то вы да на ра-
джэн ня дзі ця ці, аказ ва-
юць псі ха ла гіч ную да па-
мо гу. У вы ні ку да 20% 
жан чын, якія збі ра лі ся 
зра біць аборт, вы ра шы-
лі збе раг чы жыц цё сва ім 
ма лым.

У гэ тыя дні ар га-
ні за ва ны трэ нін гі для 
аку шэ раў-гі не ко ла гаў, 
май стар-кла сы для на-
ву чан ня ва лан цё раў 
пра па ган дзе моц ных 
сем' яў і пра фі лак ты цы 
роз ных за леж нас цяў. 
Са стар ша клас ні ка мі, 
пра цоў най мо лад дзю, 
сту дэн та мі пра вод зяц ца 
тэ ма тыч ныя схо ды. Так-
са ма на ву лі цах Ві цеб-
ска і По лац ка раз да юць 
бук ле ты ў аба ро ну ся-
мей ных каш тоў нас цяў. 
Га ра джа не змо гуць на-
ве даць лі та ра тур на-му-
зыч ную гас цёў ню, у якой 
возь муць удзел пісь мен-
ні кі, мас та кі, кам па зі та-
ры і твор чыя ка лек ты вы 
рэ гі ё на.

— Я ўпэў не ны, што 
та кія ак цыі — гэ та дзейс-
ная ме ра па пра фі лак-
ты цы абор таў і аба ро не 
ся мей ных каш тоў нас цяў, 
— ска заў на мес нік стар-
шы ні Па ста ян най ка мі-
сіі па ахо ве зда роўя, 
фі зіч най куль ту ры, ся-
мей най і ма ла дзёж най 
па лі ты цы Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Ва дзім ДЗЕ-
ВЯ ТОЎ СКІ. — Не здар-
ма ў ак цыі за дзей ні ча на 
шмат мо ла дзі, бо ка лі 
ма ла ды ча ла век па ве-
рыць і пра нік нец ца тым, 
што сям'я — гэ та вя лі кая 
каш тоў насць, што дзі ця 
— гэ та бу ду чы ня, пра цяг 
жыц ця, то аба вяз ко ва 
бу дзе вы нік. 

Гэ тая ак цыя — толь-
кі па ча так. Ра бо та бу дзе 
пра цяг вац ца па ўсёй 
Бе ла ру сі. Ар га ні за та-
ра мі ме ра пры ем ства 
вы сту пі лі Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя Бе ла ру сі, 
Бе ла рус кая пра ва слаў-
ная царк ва, арг ка мі тэт 
Рэс пуб лі кан скай ду хоў-
на-асвет ніц кай пра гра-
мы «Сям'я — Яд нан не 
— Ай чы на».

На тал ля 
ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Яў ген АЛЕЙ НІК, кам па зі тар, 
прад зю сар (гурт «Аў ра»):

— Як толь кі мы з Юляй па жа ні лі-
ся, ад ра зу ку пі лі ма ёй ма ме асоб ную 
ква тэ ру. Але да вя сел ля мы су стра ка-
лі ся 5 га доў і, на ту раль на, за ста ва лі ся 
на ча ваць то ў мя не, то ў яе... Ка лі-
ні ка лі, без умоў на, ад чу ваў ся пэў ны 
дыс кам форт.

А вось мой бліз кі ся бар з жон кай 
жыў у баць коў да та го ча су, па куль 
яго сы ну, май му хрэс ні ку Ма ка ру, не 
споў ніў ся год. І та ды мы па гля дзе лі на 
сі ту а цыю з ін ша га бо ку і зра зу ме лі, што 
на яў насць сва бод ных ба бу лі ных рук — 
вя лі кі плюс. Та му я пры трым лі ва ю ся 
мер ка ван ня, што ра ман тыч ны «цу кер-
ка ва-бу кет ны» пе ры яд трэ ба пра вес ці 

да лё ка ад баць коў, а вось пас ля з'яў-
лен ня на свет спад чын ні каў — па жыць 
ра зам або по бач з дзя ду ля мі і ба бу ля мі. 
У тым лі ку для та го, каб лепш зра зу-
мець сут насць баць коў ска га кло па ту. 
Я пе ра ка на ны: да та го ча су, па куль у 
ча ла ве ка ня ма дзя цей, ён сам за ста-
ец ца дзі цем і не ра зу мее, што зна чыць 
нес ці ад каз насць за ін шых. Ні я кія ко ці кі 
і са бач кі гэ та га ўяў лен ня не да юць. А 
вось пас ля на ра джэн ня дзя цей мно гае 
ста но віц ца зра зу ме ла, і тыя бяс кон цыя 
«над зень шап ку» і «трэ ба ес ці суп», 
што так раз драж ня лі нас у дзя цін стве, 
ус пры ма юц ца зу сім па-ін ша му.

Аса біс та я са сва ёй ма май зна хо-
джу ся ў зго дзе і ла дзе, ка лі мы жы вём 
па асоб ку — та ды ў нас прос та ідэа ль-
ная сям'я! Але вар та за стац ца на дзень-
дру гі, як па чы на ец ца су тык нен не ха рак-
та раў: «Я сам», «Я са ма» (а мы абое 
Цяль цы, і пер шым ні хто не са сту піць). 
Але ў той жа час мы схіт ры лі: ма ма жы-
ве ў зо не кро ка вай да ступ нас ці, лі та-
раль на ў ад ным два ры з на мі, так што 

ў лю бы мо мант, ка лі спат рэ біц ца, мы 
змо жам прый сці ад но ад на му на да па-
мо гу. Што да це шчы, яна так са ма мя не 
па ня дзе лях на блі ны не клі ча, а я не 
на прош ва ю ся, але ста сун кі ў нас роў-
ныя і па важ лі выя, мы за га дзя ўсе гэ тыя 
мо ман ты аб мер ка ва лі з жон кай.

Воль га КЛІ МЕН КА, хат няя гас па-
ды ня (Мінск):

— Мой муж пры трым лі ва ец ца мер-
ка ван ня «Чым больш ад лег ласць, тым 
мац ней лю боў», та му мы не вель мі 
час та бы ва ем у яго баць коў на Брэст-
чы не. А вось з ма і мі, па куль бу да ва лі 
ўлас нае жыл лё, да вя ло ся па жыць не-
каль кі га доў. І ве да е це, што мы абод-
ва зра зу ме лі? Гэ та вы дат ная шко ла 
жыц ця, лепш за сту дэнц кія ін тэр на ты 
і тэ ле шоу кштал ту «Апош ні ге рой»! 
Бо там, па вя лі кім ра хун ку, по бач з 
та бой — чу жыя лю дзі, і сяб ра ваць 
з імі не аба вяз ко ва — мож на прос та 
за хоў ваць нейт ра лі тэт. А тут лю дзі 
бліз кія, і да іх «пру са коў» да вя дзец ца 
ста віц ца з ува гай.

І хоць у су мес ным жыц ці з баць-
ка мі ха пае мі ну саў, але ёсць і без-
умоў ныя плю сы. Ад ста рэй ша га 
па ка лен ня, ка лі не па ле на вац ца, 
мож на да ве дац ца шмат ка рыс ных 
гас па дар чых сак рэ таў і ўро каў да-
маш няй эка но мі кі, зноў жа, су мес-
ныя пры бі ран не і ра монт, вы ез ды 
на да чу зблі жа юць. Але га лоў нае 
— ву чыш ся да маў ляц ца, пра сіць 
да па мо гі і аказ ваць яе са мо му, іс-
ці на кам пра міс, не скан да ліць па 
дро бя зях, што-коль ве чы пра ба чаць, 
а ў чымсь ці ін шым цвёр да ад стой-
ваць свае ін та рэ сы. Мно гім ма ла дым 
сем' ям, лі чу, бы ло б ка рыс на прай сці 
«вы пра ба ван не баць ка мі» яшчэ да 
штам па ў паш пар це і вя дзен ня су-
мес най гас па дар кі, каб у не ка то рых 
ка ро ны з га лоў зва лі лі ся, а дру гія, 
на ад ва рот, раз ву чы лі ся пры кід вац ца 
веч ны мі дзець мі і ўба чы лі ўлас ныя 
хі бы, як у люс тэр ку. Пры нам сі, нам 
пас ля гэ тых не каль кіх га доў ста ла 
знач на ляг чэй ужы ва цца ра зам.

Спорт мо жа быць пра сто рай для да сяг нен-
няў, па моч ні кам у ля чэн ні хва роб ці прос та ка-
рыс най звыч кай па жыц ці. Ан жэ ла Ге ут, шмат-
ра зо вая чэм пі ён ка све ту і Бе ла ру сі па паў эр ліф-
тын гу, а сён ня гас па ды ня і трэ нер фіт нес-клу ба, 
су мяс ці ла ўсе на зва ныя ва ры ян ты.

Прад мо вай да пе ра мог у паў эр ліф тын гу (сі ла-
вы від спор ту, пе ра адо лен не су пра ціў лен ня мак сі-
маль на цяж кай для спарт сме на ва гі. — Аўт.) бы лі 
за ня ткі баль ны мі тан ца мі і ў сек цыі па сам ба і дзю-
до. Пос пех спа да рож ні чаў усю ды: на ўсе са юз ным 
кон кур се баль ных тан цаў бы ло 4-е мес ца, на спа-
бор ніц твах па сам ба та кое ж — 5-е, але...

— Не як су стрэ ла пад час ад ной з па ез дак на спа-
бор ніц твы дзяў чы ну, якая ска за ла: «Усё ад да ла б, 
каб на ра дзіць». І вы ра шы ла для ся бе, што спа чат ку 
ста ну ма ці, а по тым ужо бу ду пра цяг ваць зай мац ца 
спар тыў най кар' е рай, — ус па мі нае Ан жэ ла.

Пе ра мо гі, ме да лі за ста лі ся ў пла нах, а па куль 
га лоў най мэ тай ста ла ма ця рын ства. Ві даць, гэ та 
быў пра віль ны вы бар, бо ме на ві та пас ля на ра-
джэн ня ма лень кай Тац ця ны ўзяў па ча так сён няш ні 
сцэ на рый. Дач ка, да рэ чы, ця пер так са ма фіт нес-
трэ нер, а ма ці ме на ві та яе, а не рэ кор ды лі чыць 
га лоў ным сва ім да сяг нен нем.

МА МА СА ШТАН ГАЙ
...З жа дан нем пры вес ці ся бе ў фор му яна пай-

шла ў трэ на жор ную за лу і... вы ціс ну ла штан гу ў 45 
кі ла гра маў. Ка лі тое за ўва жыў трэ нер, пра па на ваў 
узяць удзел у спа бор ніц твах па паў эр ліф тын гу. Без 
трэ ні ро вак і без пад рых тоў кі. (Што там пра ка ня і 
па ла ю чую ха ту?)

— Я па еха ла і вяр ну ла ся з ме да лём чэм пі я на ту 
Бе ла ру сі. Пас ля па ча ла на вед ваць трэ ні роў кі. Праз 
не каль кі га доў за ва я ва ла пер шае «се раб ро» на чэм-
пі я на це Еў ро пы. А там пай шлі спа бор ніц твы два ра зы 
ў год — чэм пі я на ты Еў ро пы, све ту. Плюс двой чы ў год 
вы сту па ла на Бе ла ру сі, дзе за ва я ва ла 60 ме да лёў.

З ча сам лю боў да спор ту пе ра рас ла ў жа дан не 
за сна ваць сваю спра ву.

— Бы ло шмат траў маў і праб лем са зда роў ем, 
і на трэ нер скую пра цу іс ці не ха це ла ся, — тлу ма-
чыць Ан жэ ла зме ну «кур су». — Пас ля чэм пі я на ту 
све ту вы ра шы ла за вяр шыць спар тыў ную кар' е ру. 
Па ча ла зай мац ца фіт не сам. Ве ды і прак ты ка ў гэ-
тай сфе ры бы лі.

Сён ня фіт нес-клуб іс нуе ўжо сё мы год, а сва іх 
клі ен таў Ан жэ ла ве дае не толь кі па іме ні — яна ў 
кур се, чым жы ве кож ны з іх.

МЭ ТЫ І МА РЫ
Ан жэ ла ад да ла трэ ні роў кам 17 га доў жыц ця, і 

сён ня пра цуе з 8 ра ні цы да 11 ве ча ра. На ват аб-
ста ля ва ла са бе ў клу бе па кой, дзе мож на за стац ца 
на ноч. На пы тан не, ча му жан чы ны вы бі ра юць та кі 
«не жа но чы» від спор ту, за зна чае:

— Ві даць, усё за ле жыць ад мэ ты. У мя не та кая 
бы ла — вый граць чэм пі я нат све ту. Для баль ных 
тан цаў я бы ла ма лень ка га рос ту, а на той час бы лі 
па пу ляр ны мі вы со кія ўдзель ні кі. На сам ба і дзю до 
амаль ад бі ла са бе ныр кі, зай ме ла праб ле мы са 
зда роў ем. Та ды я зай ма ла ся яшчэ штан гай, але 
толь кі на па чат ко вым уз роў ні. З улі кам праб лем з 
ныр ка мі мне на огул за ба ра ні лі цяж кае па ды маць. 
Па ча ла ка чаць прэс. І праз га доў дзе сяць па пра-
ві ла зда роўе — зда ра юц ца вы пад кі, ка лі ча ла век 
вы леч вае ся бе сам. Ура чы бы лі здзіў ле ны.

Вы хо дзіць, фор му ла «У зда ро вым це ле — зда-
ро вы дух» здоль ная дзей ні чаць і ў ад ва рот ным 
па рад ку, змя ня ю чы жыц цё. А да дай це сю ды ба я вы 
ха рак тар з дзя цін ства — та ды дак лад на бу дзе зра-
зу ме ла, чым аб умоў ле ны пос пе хі. Бо ка лі Ан жэ ла 
за дум ва ла неш та, то яе скла да на бы ло спы ніць: 
маг ла і на стра ху за лез ці, і бра тоў «па га няць». Сён-
ня яна ка жа, што не ад чу вае свай го ўзрос ту...

З якой мэ тай пры хо дзяць у фіт нес-клуб лю дзі — па 
зда роўе, за кам па нію ці прос та та му, што мод на?

— Га лоў ная пры чы на, на пэў на, кло пат пра ўлас-
нае зда роўе: праб ле мы са спі най, па ста вай. Пас ля 
пе ра ло маў пры хо дзі лі дзяў ча ты. Нех та хо ча па ху-
дзець і па леп шыць са ма ад чу ван не. Бы лі вы пад кі, 
ка лі ху дзе лі на 30 і на 49 кі ла гра маў, — дзе ліц ца 
трэ нер. — Я ма гу па знеш ніх пры кме тах зра зу мець, 
з чым прый шоў да нас ча ла век. І ўжо ад ра зу ве даю, 
як да па маг чы.

Бы вае, га да мі лю дзі (на прык лад, з Брэс та) на 
вы хад ныя пры яз джа юць на трэ ні роў ку. Ёсць тыя, 
для ка го на пер шым пла не — мод ныя тэн дэн цыі: і 
та ды ўжо на зі ра ец ца па го ня за трэн да мі, ка зы ран-
не брэн да мі і ўсё ас тат няе. Але най перш збі ра юц ца 
лю дзі, якія з'яў ля юц ца пры хіль ні ка мі зда ро ва га ла-
ду жыц ця і шу ка юць сяб роў скую кам па нію. Нех та 
пры е дзе на га дзі ну ра ней да па чат ку трэ ні роў кі 
— па га во рыць з на мі, па пра цуе над са бой, яшчэ 
па га во рыць — лі чы, жыц цё ўда ло ся!

Але на ДРАП КО

�

«ВЫ ПРА БА ВАН НЕ БАЦЬ КА МІ»: 
ЖЫЦЬ РА ЗАМ ЦІ ПА АСОБ КУ?

Уз ро веньУз ро вень  �� ЯЕ ДА СЯГ НЕН НІ
Чэм пі ён ка све ту па паў эр ліф тын гу га лоў ным сва ім «рэ кор дам» лі чыць дач ку

«На сам ба і дзю до амаль ад бі ла са бе 
ныр кі, зай ме ла праб ле мы са зда роў ем. 
Та ды я зай ма ла ся яшчэ штан гай, 
але толь кі на па чат ко вым уз роў ні».

З ЧА ГО ПА ЧАЦЬ?
� Ка лі пры хо дзіць ча ла век з праб ле ма мі з сэр-

цам, трэ ба ўліч ваць, што яму ра біць нель га. Та кім 
клі ен там па ды дуць ды халь ныя прак ты ка ван ні, пі ла-
тэс, ёга. Мож на зай мац ца прак ты ка ван ня мі на вы-
цяг ван не, скан ды наў скай хадзь бой аль бо хадзь бой 
на да рож цы. Усё без пе ра на пру жан ня.
� Хо ча це па ху дзець і пры гэ тым стан зда роўя 

да зва ляе — звяр ні це ўва гу на аква а э ро бі ку аль бо 
стрып-плас ты ку. Тут на ват пы тан не ўзрос ту вель мі 
ад нос нае, бо мож на і ў 70 га доў даць фо ру мно гім 
ма ла дым.
� На пер шых трэ ні роў ках лепш не пе ра гру жай це 

свой ар га нізм. З ча сам са мі зра зу ме е це, які тэмп 
вам больш па ды хо дзіць.
� Бег вар та па чы наць з дзе ся ці хві лін і па вя ліч-

ваць час па ці ху, бо ідзе на груз ка на су ста вы і звяз кі. 
Ка лі ж ад ра зу па бе га е це на пра ця гу га дзі ны, то на 
на ступ ны дзень не вы клю ча на, што і ха дзіць не змо-
жа це. На огул па каз чык пра цяг лас ці трэ ні роў кі — ін-
ды ві ду аль ны. На прык лад, у пі ла тэ се і аква а э ро бі цы 
ўсё спа кой на пра хо дзіць, а ёсць ві ды трэ ні ро вак, 
якія бу ду юц ца на ды на мі цы прак ты ка ван няў, — там 
па чы наць трэ ба да стат ко ва аку рат на.
� Трэ ні ра вац ца ра ні цай аль бо ве ча рам — вы-

ключ на спра ва гус ту і бія ла гіч ных рыт маў. Што вам 
больш да спа до бы — тое і вы бі рай це.
� Дзе лепш зай мац ца — до ма ці ў за ле? Ан жэ ла 

ра іць: «Важ на спа чат ку на ву чыц ца пра віль на ра біць 
прак ты ка ван ні, а ка лі ўмен не бу дзе да ве дзе на да аў-
та ма тыз му, то спа кой на мож на трэ ні ра вац ца і до ма. 
Праў да, па ма іх на зі ран нях, для хат ніх трэ ні ро вак па-
трэ бен моц ны ха рак тар. У за ле спра цоў вае эфект спа-
бор ніц тва, а до ма ста міў ся і па кі нуў, аль бо неш та ўва гу 
ад цяг ну ла... Куп ля юць не ка то рыя бе га выя да рож кі, а 
тыя ста но вяц ца да ра гі мі ве шал ка мі для адзен ня».


