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ЯК СТАЦЬ 
РА ЗУМ НЕЙ ШЫМ?
5 ПРОС ТЫХ ПРА ВІ ЛАЎ

Каб мозг быў 
у доб рай фор ме, 
яму, як і мыш цам, 
па трэб ны 
трэ ні роў кі і пэў ныя 
ўмо вы. Чым час цей 
і раз на стай ней 
ча ла век 
вы ка рыс тоў вае 
свой мозг, 
тым больш кем лі вым 
ён ста но віц ца. 
І на ад ва рот: 
не на гру жа ю чы 
мозг у да стат ко вай 
ме ры, ча ла век па ці ху 
ту пее. На ву коў цы 
пра па ну юць вы кон ваць 
5 прос тых пра ві лаў, якія да па мо гуць 
пад трым лі ваць мозг у то ну се і стаць больш па спя хо вым 
ча ла ве кам.

1. Менш гля дзі це тэ ле ві зар
Спра ва ў тым, што пры пра гля дзе тэ ле ві за ра мозг пра цуе да во лі 

вя ла: ён за над та за ня ты пры няц цем вя лі кай плы ні ін фар ма цыі, каб 
па спя ваць яшчэ і апра цоў ваць яе з кры тыч на га пунк ту гле джан ня. 
Ра зу мо выя здоль нас ці не раз ві ва юц ца.

Больш за тое, уз дзей ні ча ю чы на пад свя до масць, тэ ле ба чан не 
мо жа на вяз ваць вам пэў ныя дум кі ці ідэі. Бо, як ка заў адзін сум на 
вя до мы дзе яч, «шмат ра зоў паў то ра ная хлус ня ра на ці поз на ста но-
віц ца праў дай».

2. Зай май це ся спор там ці фіт не сам
Бу дзе па мыл кай ду маць, што час, вы дат ка ва ны на спорт, лепш 

бы вы ка рыс таць для ін тэ ле кту аль ных прак ты ка ван няў.
Гэ та не так. Як ка жуць су час ні кі, «ад но дру го му не трэ цяе». У 

зда ро вым це ле, як вя до ма, зда ро вы дух. Фі зіч ныя на груз кі не толь кі 
вы зва ля юць на час га ла ву ад ліш ніх роз ду маў, да ючы моз гу пе ра-
д ыш ку, але і па ляп ша юць кро ва зва рот і та кім чы нам за бяс печ ва-
юць мозг кіс ла ро дам, што прос та не аб ход на для яго нар маль на га 
функ цы я на ван ня.

3. Чы тай це кла сі ку
Вя до ма ж, су час ны мі вост ра сю жэт ны мі ці лю боў ны мі ра ма на мі 

мож на за чы тац ца так, што не ада рвеш ся. На жаль, гэ та ма ла ка рыс ны 
для на ша га моз га за ня так. Іх чы тан не ў чымсь ці па доб на на пра гляд 
тэ ле ві за ра, а сю жэ ты ма юць да во лі ад да ле нае да чы нен не да рэ ча-
іс нас ці. Кла січ ная ж лі та ра ту ра сты му люе маз га вую дзей насць ку ды 
больш ін тэн сіў на. Чы тан не та кой кні гі не толь кі пры му шае за ду мац ца, 
але мо жа на ват пе ра вяр нуць ва ша ўспры ман не жыц ця.

4. Не спі це да абе ду
На род ная муд расць «Хто ра на ўстае, та му Бог дае» не хлу сіць. 

Доб ры сон — гэ та вель мі важ ны склад нік зда ро ва га ар га ніз ма і ак-
тыў на га моз га. Та му ні ў якім ра зе не грэ буй це ім. Каб ар га нізм, у тым 
лі ку і мозг, ад па чыў, спаць трэ ба па 7—8 га дзін у су ткі, але знач на 
больш — не вар та. Не да сы пан не пры во дзіць да па вы ша най стам ляль-
нас ці, а пе ра сы пан не — да мля вас ці і дрэн най кан цэнт ра цыі.

5. Зра бі це паў зу
Су час ны свет вель мі ак тыў ны і час та па тра буе ад нас хут ка га вы-

ра шэн ня мно гіх пы тан няў. Ча сам на ват не за ста ец ца ча су на тое, каб 
прос та аб ду маць свае дзе ян ні. Мы вы кон ва ем пра цу аў та ма тыч на, а 
зна чыць, не са мым ап ты маль ным спо са бам; мозг не за дзей ні ча ны, 
губ ля ец ца каш тоў ны час. Прос та зра бі це паў зу, пра гу ляй це ся не-
каль кі хві лін, дай це моз гу па пра ца ваць у спа кой ным тэм пе і знай сці 
больш пра віль нае і якас нае ра шэн не.
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А на огул, што ж гэ та та кое — па ка-
ран не дзі ця ці?

Я не ка жу аб ме рах фі зіч на га ўздзе-
ян ня на дзі ця: з гэ тым усё зра зу ме ла і 
та кія ме ры па ка ран ня не трэ ба да пус-
каць ні ў якім ра зе. Але ж ёсць ін шыя 
спо са бы...

Ка лі баць кі ста вяць дзі ця ў ку ток — 
гэ та, вя до ма ж, па ка ран не. Аль бо ка лі 
не пус ка юць гу ляць з сяб ра мі, па кі да-
юць без са лод ка га, не раз маў ля юць з 
ім па не каль кі га дзін — гэ та ўсё ме ры 
па ка ран ня. І яны, вя до ма ж, ней кім чы-
нам уз дзей ні ча юць на дзі ця...

Вось толь кі што пры но сіць гэ тае 
ўздзе ян не: ка рысць аль бо шко ду?

Ка лі баць кі ста вяць сваё дзі ця ў 
ку ток аль бо па кі да юць без абя ца ных 
ра ней ла сун каў, яны на ват не за дум-
ва юц ца, што ў гэ ты час тво рыц ца ў 
ду шы ма лень ка га ча ла веч ка. Бо ён 
жа яшчэ ма ла за дум ва ец ца над сва і мі 
дзе ян ня мі і ў па ка ран ні (спра вяд лі вым 
з пунк ту гле джан ня баць коў) мо жа 
ўба чыць толь кі гвалт і не спра вяд лі-
васць да сва ёй ма лень кай асо бы з 
бо ку са мых род ных і бліз кіх яму лю-
дзей. І гэ та, вя до ма ж, па да рве да вер 
і шчы рыя ўза е ма ад но сі ны, якія заў сё-
ды па він ны іс на ваць па між баць ка мі 
і дзець мі...

Дык што, ад мя ніць па ка ран ні на-
огул?

Ве да е це, гэ та быў бы най леп шы ва-
ры янт. Але, на жаль, у жыц ці ўся ля кае 
бы вае. І дзе ці, якім усё да зва ля ец ца, у 
бу ду чым мо гуць да ста віць шмат кло-
па таў баць кам, ды і не толь кі. Та му 
па ка ран ні бы лі, ёсць і бу дуць. Вось 
толь кі пры мя няць іх трэ ба пра віль на 
і як ма га ра дзей.

Па ка ран не для дзі ця ці азна чае, 
што ім па ру ша ны ней кія пра ві лы, якія 
па ру шаць нель га. Але, перш чым ка-
раць дзі ця за па ру шэн ні тых ці ін шых 
пра ві лаў, не аб ход на ўпэў ніц ца ў тым, 
што яму аб гэ тых са мых пра ві лах вя-
до ма. Бо ка лі дзі ця не ве дае, што тое 
ці ін шае ра біць нель га, дык ці мож на 
ка раць за ня ве дан не?

А яшчэ баць кі па він ны быць пас ля-
доў ны мі. Бо ка лі ўчо ра за ней кі пра сту-
пак дзі ця па ка ра лі, а сён ня ён зра біў 
тое ж са мае і ўсё сыш ло з рук (прос та 
ў баць коў учо ра быў кеп скі на строй, 
а сён ня ён знач на леп шы), то ка рыс ці 

ад та ко га па ка ран ня не бу дзе ні я кай. 
А вось шко да бу дзе, і вя лі кая, бо дзі ця 
эле мен тар на за блы та ец ца ва ўлас най 
ацэн цы сва іх па во дзін...

Вель мі важ на, каб па ка ран не бы-
ло «пра пар цы я наль ным» пра ступ ку, 
і не трэ ба зры ваць на дзі ця ці ўлас нае 
раз драж нен не, злосць аль бо эле мен-
тар ную стом ле насць. І ні ў якім ра зе 
нель га зне ва жаць дзі ця, здзе ка вац ца 
аль бо на смі хац ца з яго. Ма лень кі ча-
ла ве чак па ві нен доб ра ра зу мець, што 
баць кі лі чаць дрэн ным не яго са мо га, 
а толь кі яго кеп скі ўчы нак...

Не трэ ба кі дац ца і ў ін шую край-
насць: спа чат ку пры зна чыць па ка ран-
не, а по тым, ус ту па ю чы жа лас на му 
пла чу дзі ця ці, гэ тае ж па ка ран не ад мя-
ніць. Дзе ці та кое вель мі хут ка схоп лі-
ва юць і па чы на юць ра зу мець, як ся бе 
па во дзіць у па доб най сі ту а цыі. Кры ху 
слёз, жа лас лі вы вы гляд — і мож на сва-
воль ні чаць коль кі ду ша па жа дае, не 
ба ю чы ся на ступ стваў.

І, вя до ма ж, па ка ран не па він на быць 
свое ча со вым, як ка жуць, «па га ра чых 
сля дах», інакш дзі ця мо жа па спець за-
быц ца аб сва ім пра ступ ку і шчы ра не 
бу дзе ра зу мець, за што ж гэ та баць кі 
яго ка ра юць. Яшчэ важ на, каб па ка-
ран не за ней кі кан крэт ны пра сту пак 
азна ча ла, што баць кі з гэ тым пра ступ-
кам ужо ра за бра лі ся кан чат ко ва, і не 
трэ ба праз ней кі час пас ля па ка ран ня 
зноў ку і зноў ку на па мі наць дзі ця ці аб 
яго «ра ней шых гра хах», што дня па-
пра каць гэ тым.

Паў та раю, усё вы шэй пе ра лі ча нае 
ад но сіц ца да па ка ран няў, якія не пра-
ду гледж ва юць фі зіч на га ўздзе ян ня на 
дзя цей. Бо та кія ві ды па ка ран ня на-
огул не па він ны пры мя няц ца ні ў якім 
вы пад ку!

Але ж ці ўсе баць кі з гэ тым згод-
ны?

Да рос лае жыц цё ня прос тае, і ў ім 
заў сё ды пры сут ні ча юць ней кія праб-
ле мы, стрэ сы, не за да во ле насць сва ім 
жыц цё вым ста но ві шчам. І тут улас нае 
дзі ця мо жа стаць «каз лом ад пу шчэн-
ня». Яно заў сё ды пад ру кой, яно ма-
лень кае і без аба рон нае. І на ім так 
лёг ка зры ваць улас нае раз драж нен-
не і злосць. Ча сам да стат ко ва са ма га 
бяс крыўд на га кап ры зу аль бо не па-
слух мя нас ці з бо ку ма лень ка га ча ла-
веч ка, каб баць ка аль бо ма ці згу бі лі 
над са бой уся ля кі кант роль і...

Так, уда рыць дзі ця ці ку ды пра сцей, 
чым цярп лі ва па га ва рыць з ім, па спра-
ба ваць рас тлу ма чыць, што ж ён толь кі 
што зра біў не так і ча му гэ та га ра біць 
не трэ ба бы ло. Але ж для та ко га пад-
ра бяз на га тлу ма чэн ня па трэб на вя лі-
кае цяр пен не, а яшчэ — час... А дзе 
ж яго ўзяць, гэ ты час, ка лі пры хо дзіш 
з ра бо ты стом ле ны, ды і до ма ця бе 
ча кае шмат ня вы ра ша ных праб лем і 
пы тан няў.

А по тым мы здзіў ля ем ся, ча му так 
шмат злос ці і агрэ сіў нас ці ў не ка то рых 
су час ных дзе цях. А яна, гэ тая дзі ця чая 
агрэ сіў насць — прос та за ка на мер ны 
ад каз на агрэ сіў насць да рос лую...

Тыя, ка го ў дзя цін стве час та і 
моц на бі лі, ні ко лі не да ру юць гэ та га 
сва ім крыў дзі це лям. І на ўсё жыц цё 
за ста нец ца ў іх ду шах псі ха ла гіч ная 
траў ма, якая по тым бу дзе вель мі пе-
ра шка джаць ім у да рос лым жыц ці. І 
вель мі час та та кія, да рос лыя ўжо лю-
дзі свя до ма бу дуць зры ва юць злосць 
і крыў ду за ўсе свае дзі ця чыя слё зы і 
па ку ты на ўлас ных дзе цях. І так бу дзе 
доў жыц ца і доў жыц ца лан цуг зла, ад 
яко га мы, лю дзі, ні як не мо жам кан чат-
ко ва ад мо віц ца.

Ге надзь АЎ ЛА СЕН КА
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АВЕН. Вам не пе ра шко-
дзіць кро пель ка аван ту-
рыз му. Не трэ ба ўвесь час 
тры во жыц ца, што адзін ня-

пра віль ны крок пе ра крэс ліць усе на-
ма ган ні. Як раз гэ та мо жа быць крок 
у пра віль ным на прам ку — да но вых 
су стрэч, га ры зон таў і маг чы мас цяў. 
Хто шу кае — той зной дзе!

ЦЯ ЛЕЦ. На гэ тым тыд ні 
не трэ ба бу да ваць да лё ка 
іду чыя пла ны і кла па ціц ца 
пра бу ду чы ню. Жы ві це ад-

ным днём. Але ня хай ён бу дзе мак-
сі маль на на сы ча ным. На ва коль ныя 
мо гуць да па маг чы з рэа лі за цы яй 
твор ча га пра ек та. Да сяг нуць жа да-
на га ў фі нан са вых пы тан нях атры-
ма ец ца да кан ца тыд ня. Су бо та — 
уда лы дзень, каб па чаць ра монт або 
зра біць пе ра ста ноў ку.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Важ на вы-
свет ліць, што за ду ма лі на-
ва коль ныя. Ва шы пла ны і 
по гля ды на жыц цё мо гуць 

не су па сці. І хтось ці мо жа пе рай сці 
вам да ро гу. Так што за раз не час 
ад па чы ваць. Трэ ба да гнаць і пе ра-
гнаць кан ку рэн таў. Будзь це асця-
рож ныя: ня лёг ка стры маць эмо цыі. 
Вы мо жа це ства рыць бу ру ў шклян-
цы ва ды.

РАК. Ваш унут ра ны го лас 
бу дзе маў чаць, за мест та-
го, каб пад каз ваць вер ныя 

ра шэн ні. Так што да вя дзец ца звяр-
тац ца па па ра ду да ін шых лю дзей. 
Па спра буй це вы браць кам пе тэнт-
ных. У пят ні цу аб ста ві ны бу дуць 
мац ней за вас, так што зма гац ца 
не трэ ба — лепш да ве рыц ца хо ду 
па дзей. І ў вы хад ныя дні ўсё ўста не 
на свае мес цы.

ЛЕЎ. З лёг кас цю зной дзе-
це і вы пра ві це па мыл кі і не-
дак лад нас ці ін шых лю дзей. 
Толь кі не ча кай це, што яны 

ска жуць вам «дзя куй». Не ка то рыя мо-
гуць за та іць крыў ду. Так што дак лад на 
не вар та вы хва ляц ца сва і мі да сяг нен-
ня мі. Ня дзе ля мо жа ака зац ца днём 
не ча ка ных су стрэч. Вы мо жа це ўба-
чыц ца з ці ка вы мі людзь мі і з сяб ра мі, 
з які мі не ме лі зно сі ны сто га доў.

ДЗЕ ВА. Ты дзень абя цае ня-
ма ла вы дат ных маг чы мас-
цяў для твор ча га і асо бас-
на га раз віц ця і рос ту. Прос та 

не пра хо дзь це мі ма ці ка вых пра па ноў. 
Не бой це ся за няц ца тым, ча го ра ней 
не ра бі лі. Вы хут ка на ву чы це ся і да-
сяг ня це вы со кіх вы ні каў. Важ на не 
пра ва ка ваць кан флікт ныя сі ту а цыі. 
Асаб лі ва вя лі кая ры зы ка з кімсь ці 
па сва рыц ца ў аў то рак і ў су бо ту.

ША ЛІ. Не ча кай це но вых 
зна ём стваў і но вай ін фар-
ма цыі. Больш ка рыс на бу дзе 
са браць і пра ана лі за ваць 

ўжо вя до мыя звест кі і па гу та рыць з 
бліз кі мі людзь мі. Па спра буй це не ра-
біць не каль кі спраў ад на ча со ва і не 
бег чы ад ра зу за дву ма зай ца мі. Та ды 
вы змо жа це па спець мно гае і атры-
маць і па хва лу, і прэ мію.

СКАР ПІ ЁН. Мо жа це ад чуць 
стом ле насць і апа тыю. Не 
па ло хай це ся. Вам прос та 

трэ ба ад па чыць, і та ды ва ша не су ціш-
ная энер гія зноў пра явіць ся бе. Лю бую 
ака ліч насць вы змо жа це па вяр нуць на 
сваю ка рысць. Вы здо ле е це атры маць 
вы га ду лі та раль на з уся го. Толь кі не 
праяўляйце сціпласці, а пры цяг ні це 
ўва гу на ва коль ных да сва ёй пер со ны і 
та му аб' ёму ра бо ты, які вы ро бі це.

СТРА ЛЕЦ. Ця пер не леп шы 
мо мант, каб неш та мя няць. 
Не вар та экс пе ры мен та-

ваць са знеш нас цю. На гэ тым тыд ні 
рэ ка мен ду ец ца за хоў ваць вер насць 
са бе і свай му сты лю. У вы хад ныя 
за хо чац ца адзі но ты. Але, хут чэй 
за ўсё, да вя дзец ца іс ці ў гос ці ці на 
спат кан не.

КА ЗЯ РОГ. Змо жа це ўзняц-
ца па кар' ер най лес ві цы і 
па-но ва му вы бу да ваць свае 
ад но сі ны з на чаль ні ка мі або 

пад на ча ле ны мі. Па спра буй це цвя ро-
за гля дзець на свет і цвёр да ста яць 
на на гах. Не пад да вай це ся пад ма ну 
і не вер це не вы ка наль ным абя цан-
ням. І са мі не абя цай це ні ко му за ла-
тыя го ры.

ВА ДА ЛЕЙ. У па чат ку тыд ня 
пе рад ва мі па ста вяць ня ма-
ла пра фе сій ных за дач. Але 
ўжо да се ра ды вы іх па спя хо-

ва вы ра шы це. І змо жа це за няц ца аса-
біс тым жыц цём, твор час цю або ду хоў-
ны мі прак ты ка мі, якія кар ды наль на 
зме няць ва ша све та ўспры ман не. Вам 
мо жа па сту піць так са ма пры ваб ная 
пра па но ва аб зме не пра цы. У чац вер 
і пят ні цу пра ца ваць да вя дзец ца, хут-
чэй, не дзе ля гро шай, а з ці ка вас ці.

РЫ БЫ. Не вар та зма гац ца 
са сва і мі жа дан ня мі — трэ ба 
іх ажыц ця віць. Ка лі ста ві це 

пе рад са бой но выя мэ ты і за да чы, вы 
раз ві ва е це ся і ідзя це да пос пе ху. На 
гэ тым тыд ні ра ней за ду ма ныя пла-
ны рэа лі зу юц ца. У вас з'я вяц ца на-
дзей ныя парт нё ры, ін вес та ры, спон-
са ры. Так што вам не прый дзец ца 
ад клад ваць пры няц це ра шэн няў на 
по тым. Адзі нае ўмо ва — не смя ці це 
гра шы ма.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

Дзён нік на стаў ні каДзён нік на стаў ні ка  ��

ПА КА РАН НІ — АД МЯ НІЦЬ?

Мы здзіў ля ем ся, 
ча му так шмат злос ці 
і агрэ сіў нас ці ў не ка то рых 
су час ных дзе цях. А яна, 
гэ тая дзі ця чая агрэ сіў насць — 
прос та за ка на мер ны ад каз 
на агрэ сіў насць да рос лую...

У НА ВУШ НІ КАХ 
НА ПУ ЦІ — НІ КРО КУ!

На пя рэ дад ні па чат ку ву чэб на га го да Бе ла рус кая чы гун ка пра-
во дзіць дэ ка ду па пра фі лак ты цы дзі ця ча га траў ма тыз му «Дзе-
ці і бяс пе ка». Доў жыц ца яна бу дзе з 29 жніў ня па 7 ве рас ня.

Пад час дэ ка ды бу дуць пра во дзіц ца мэ та выя рэй ды па кант ро лі за 
пе ра соў ван нем дзя цей на аб' ек тах чы гу нач на га транс пар ту. Га лоў ная 
за да ча — па пя рэ дзіць зна хо джан не на на зва ных аб' ек тах ма ла лет ніх 
без су пра ва джэн ня да рос лых, не да пус ціць зна хо джан не не паў на-
лет ніх на чы гу нач ных пу цях у на вуш ні ках або пад час гу тар кі па ма-
біль ным тэ ле фо не. У ме ра пры ем стве бу дуць за дзей ні ча ны ра бот ні кі 
ар га ні за цый і ад асоб ле ных струк тур ных пад раз дзя лен няў Бе ла рус кай 
чы гун кі, су пра цоў ні кі ор га наў унут ра ных спраў на транс пар це.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


