
Для іх са мае 
га лоў нае — сме-
ла па гля дзець 
са мім са бе ў 
во чы, на ву чыц-
ца на кі роў ваць 

свае не звы чай ныя та лен ты і 
моц ную энер гію, якая ча сам 
б'е це раз край, у кан струк-
тыў нае і ства раль нае рэ чы-
шча. На ро джа ныя ў гэ ты 
дзень рэд ка за дум ва юц ца 
пра тое, ку ды яны імк нуц ца. 
Яны жы вуць «на гра ні», ім 
важ на ўмець аба ра няць ся-
бе. Гэ тым лю дзям па жа да-
на на ву чыц ца па ва жаць тых, 
хто по бач, і імк нуц ца па збя-
гаць ка рыс лі вых ма ты ваў ва 
ўза е ма ад но сі нах з імі. На ро-
джа ныя 9 ліс та па да ні ко лі не 
па він ны агляд вац ца на зад, а 
ўвесь час ру хац ца на пе рад і 
ўга ру, як ма га вы шэй.

Гэ тыя лю дзі 
ўвесь час су ты-
ка юц ца з са мы-
мі сур' ёз ны мі 
зме на мі як у са-
бе са міх, так і ў 

тых лю дзях або прад ме тах, 
з які мі яны пра цу юць. Тым 
з іх, хто ра зу мее важ насць 
гра мад ска га жыц ця і доб ра 
раз бі ра ец ца ў лю дзях, звы-
чай на спа да рож ні чае вя лі кі 
пос пех. Ча сам яны су ты ка-
юц ца з не ра зу мен нем ін-
шых лю дзей з-за за над та 
кры тыч на га скла ду ро зу му і 
на дзі ва моц най на ту ры. Для 
та го, каб на пра ця гу доў гіх 
га доў ужыц ца по бач з на-
ро джа ны мі 10 ліс та па да, іх 
сяб рам і род ным не аб ход-
на ад чу ваць не ве ра год ную 
пры хіль насць і да вер да іх.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 8.29 17.18 8.49
Вi цебск — 8.23 17.02 8.39
Ма гi лёў — 8.19 17.08 8.49
Го мель — 8.10 17.10 9.00
Гродна — 8.43 17.34 8.51
Брэст    — 8.38 17.40 9.02

Iмянiны
Пр. Ганны, Марыі, Аляксея, Андрэя, 
Віктара, Івана, Мікалая.
К. Анастасіі, Ніны, Марціна, Мацея, 
Тодара, Эміля, Яна.

Месяц
Апошняя квадра 14 лістапада. 
Месяц у сузор’і Рака. 
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— Ал ка голь моц на ўплы вае на агрэ-
сіў насць ма ёй жон кі.

— Дык яна ў ця бе п'е?
— Не, п'ю я. І чым больш я п'я ны, тым 

мац ней яна мя не б'е!

Пы тан не ру бам.
Ка лі ўжо ў па лі клі ні ках для тых, ка му 

«толь кі спы таць», з'я віц ца асоб нае акно?!

Дзе ці — квет кі жыц ця :)
На та ша (два з па ло вай га ды):
— Та та, не ха дзі на пра цу, за стань ся 

з на мі.
— На та ша, ка лі та та не бу дзе ха дзіць 

на пра цу, нам не бу дзе ча го ес ці.
— Ага. Та та ўсё з'есць.

1909 год — 105 га доў та му на ра дзіў ся (г. 
Мінск) Ге ор гій Ула дзі мі ра віч За бор скі, 

бе ла рус кі ар хі тэк тар, ака дэ мік Ра сій скай ака дэ міі 
ар хі тэк ту ры і бу даў ні чых на вук (1995), за слу жа ны 
бу даў нік Бе ла ру сі (1961), на род ны ар хі тэк тар СССР 
(1981). У 1939 го дзе скон чыў Ле нін град скую ака-
дэ мію мас тац тваў. У 1952-1964 гг. вы кла даў у БПІ. 
Пра ца ваў у ін сты ту тах «Бел дзярж пра ект», «Мінск-
пра ект». Асноў ныя ра бо ты ў Мін ску: кор пус пе да га-
гіч на га ін сты ту та, кі на тэ атр «Пі я нер», Дзяр жаў ны 
тэ атр ля лек Бе ла ру сі і ін шыя. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі СССР (1971). Па мёр у 1999 го дзе.

1918 год — за кон чы ла ся Пер шая су свет ная 
вай на. «Той, хто па чы нае вай ну, сам 

трап ляе ў свае сет кі». Гэ тыя сло вы пра па доб на га 
Іа а на Да мас кі на вель мі дак лад на ха рак та ры зу-
юць еў ра пей скія на ро ды, якія па ча лі ў 1914 го дзе 
жах лі вую бой ню, якая доў жы ла ся 4 га ды. Ва ен нае 
су праць ста ян не па між «Ан тан тай» і «Тра іс тым 
са юзам» на бы ло не ба ча ныя ра ней маш та бы. У 
ва ен ны кан флікт бы ло ўцяг ну та 38 дзяр жаў — 
больш за па ло ву кра ін, якія іс на ва лі ў па чат ку ХХ 
ста год дзя. На ступ ствы Пер шай су свет най вай ны 
бы лі ка та стра фіч ны мі. Пад час ва ен ных дзе ян няў 
за гі ну лі 10 міль ё наў ча ла век, 3 міль ё ны за ста лі ся 
ін ва лі да мі. Коль касць ах вяр ся род мір на га на сель-
ніц тва да гэ та га ча су не вя до мая.

1929 год — 85 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка 
Ма лыя Лу кі, ця пер Ба ра на віц кі ра ён) Ле-

а нід Мі хай ла віч Су шчэ ня, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не 
заа ло гіі, член-ка рэс пан дэнт (1972), ака дэ мік НАН 
Бе ла ру сі (1980), ака дэ мік АН СССР (1990), Ра сій-
скай АН (1991), док тар бія ла гіч ных на вук (1970), 
пра фе сар (1980), за меж ны член Поль скай АН, Лі-

тоў скай АН, за слу-
жа ны дзе яч на ву кі 
Бе ла ру сі. У 1953 го-
дзе скон чыў БДУ. З 
1956-га — асіс тэнт 
ка фед ры ў БДУ, з 
1959-га — на ву ко вы 
су пра цоў нік Се ва сто-
паль скай бія ла гіч най 
стан цыі АН СССР, з 
1964 го да — за гад-
чык ад дзе ла Ін сты ту-
та бія ло гіі паў днё вых 
мо раў АН УССР. Быў 
за гад чы кам ад дзе ла 

заа ло гіі і па ра зі та ло гіі АН Бе ла ру сі, ды рэк та рам Ін-
сты ту та заа ло гіі АН Бе ла ру сі (з 1995 г. — га на ро вы 
ды рэк тар Ін сты ту та). З 1997 го да — са вет нік Прэ зі-
ды у ма НАН Бе ла ру сі. У 1992-1998 гг. — стар шы ня 
ка мі тэ та па Дзяр жаў ных прэ мі ях Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь у га лі не на ву кі і тэх ні кі. Аў тар больш як 180 
на ву ко вых прац па пер ша снай і дру гас най пра дук цыі 
ва да ёмаў, эка ла гіч най фі зі я ло гіі, хар ча ван ні, ды хан-
ні, рос це і ба лан се энер гіі вод ных бес па зва ноч ных, 
ахо ве пры ро ды і на ва коль на га ася род дзя.

Ула дзі мір КА РАТ КЕ ВІЧ, пісь мен нік, па эт, 
дра ма тург:

«Аба пі рай ся на цвёр дых, сум лен ных, 
хай не па кор лі ва-са ма стой ных, 
але не пад куп ных».
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У са ка ві ку на ступ на га го да ў аг ра га рад ку За лес се 
Смар гон ска га ра ё на мяр ку ец ца пра вес ці між на род-
ны фес ты валь са ма дзей ных бат ле еч ных тэ ат раў.

Пра па но ва ар га ні за ваць гэ тую ім прэ зу, пры мер ка ваў шы яе да 
між на род на га Дня ля леч ных тэ ат раў, пра гу ча ла за «круг лым ста-
лом» на тэ му «Ро ля мяс цо вай гіс то рыі, куль ту ры і са ма быт на га бат-
ле еч на га мас тац тва ў раз віц ці сель скіх тэ ры то рый», які прай шоў у 
За лес сі па іні цы я ты ве мяс цо ва га даб ра чын на га фон ду «Паў ноч ныя 
Афі ны».

У цэнт ры дыс ку сіі, у якой удзель ні ча лі кі раў ні кі і рэ жы сё ры бат ле-
еч ных тэ ат раў За лес ка га до ма куль ту ры, Мір ска га пра фе сій на-тэх-
ніч на га ка ле джа, Смар гон ска га цэнт ра твор час ці дзя цей і мо ла дзі, 
му зей ныя і біб лі я тэч ныя ра бот ні кі, кі раў ні кі мяс цо вых ор га наў ула-
ды, бы лі пы тан ні па пу ля ры за цыі ўні каль най бе ла рус кай тра ды цыі 
гля дзець бат лей ку, ін тэ гра цыі гэ та га ста ра жыт на га мас тац тва ў 
су час ныя ўмо вы, перш за ўсё ў ра бо це з дзець мі. Ідэя пра вя дзен ня 
між на род на га фес ты ва лю бат ле еч ных тэ ат раў бы ла го ра ча пад тры-
ма на і ў блі жэй шы час рас пач нец ца яго пад рых тоў ка. Ён мо жа стаць 
цу доў ным па да рун кам не толь кі ама та рам гэ та га мас тац тва, але і да 
250-год дзя зна ка мі та га жы ха ра За лес ся, аў та ра сла ву та га па ла нэ за 
«Раз ві тан не з Ра дзі май» Мі ха ла Кле а фа са Агін ска га.

Фес ты ва лю бат ле еч ных тэ ат раў бу дзе ака за на ар га ні за цый ная 
і тэх ніч ная пад трым ка, пад крэс лі ла член праў лен ня фон ду «Паў-
ноч ныя Афі ны», кі раў нік пра ек та «Са ма быт ныя тра ды цыі для 
па вы шэн ня якас ці жыц ця на вёс цы» Га лі на МА ЦЮ ШЭН КА.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

Ад пра дзе даў...Ад пра дзе даў...  ��

ГЛЯ ДЗЕЦЬ 
БАТ ЛЕЙ КУ!

На род ны тэ атр «Бат лей ка» За лес ка га до ма куль ту ры. 
Па ста ноў ка «Пра баб ку Еў ку, ку паль ска га дзед ку і па па раць-квет ку».

Зра біць ма кі яж, ма ні кюр і ма саж, 
па зна ё міц ца з на він ка мі дэ ка ра тыў най, 
ля чэб най і дзі ця чай кас ме ты кі, аца ніць 

мод ныя тэн дэн цыі ў муж чын скіх 
і жа но чых стрыж ках і пры чос ках, 

паў дзель ні чаць у шоу-па ка зах 
і май стар-кла сах, а так са ма на быць 

кас ме ты ку, бі жу тэ рыю і ак се су а ры — 
усё гэ та на вед ні кі вы ста вы здзяйс ня лі 

з ві да воч ным за да валь нен нем. Сваю 
пра дук цыю і па слу гі як пра фе сі я на лам 

у сфе ры пры га жос ці і зда роўя, так 
і заў зя тым мод ні кам, ды і на огул усім 

ах вот ным, прад ста ві лі больш 
за 100 кам па ній.

Пад час вы ста вы тра ды цый на 
ад быў ся VІІ Між на род ны фес ты валь 

пры га жос ці «Ру жа вят роў» і ка манд нае 
пер шын ства па цы руль ніц кім 

май стэр стве, дэ ка ра тыў ным ві за жы 
і па зног це вым сэр ві се 

«Ку бак Мін ска-2014».
Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

�

На свае во чыНа свае во чы  ��

Быць у трэн дзе
Спе цы я лі за ва ная 

вы ста ва ін дуст рыі 
пры га жос ці і зда роўя 

«Ін тэр стыль-2014» 
прай шла ў мі ну лыя 

вы хад ныя ў ста лі цы.

Фо
 та

 А
на

 то
 ля

 К
ЛЕ

 Ш
ЧУ

 КА
.

Па вод ле слоў га лоў на га па-
за штат на га эн да кры но ла га 
Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Алы ША-
ПЯЛЬ КЕ ВІЧ, у 45-50 га доў на-
спеў час за ду мац ца аб ры зы цы 
са цы яль на знач ных за хвор ван-
няў — кар дыя вас ку ляр ных, ан-
ка ла гіч ных, цук ро ва га дыя бе ту, 
астэ а па ро зу. Га лоў нае, ад дзя-
ліць па жа да нае ад на яў на га 
— свае ўяў лен ні аб зда ро вым 
ла дзе жыц ця ад та го, што ёсць 
на са мрэч. Да стат ко ва эле мен-
тар на га са ма агля ду: я строй-
ны? Мож на пад лі чыць і доб ра 
вя до мы ін дэкс ма сы це ла (ва га 
ў кг/рост у м2 ), хоць гэ та не так 
прын цы по ва, як, на прык лад, аб'-
ём та ліі. Ка лі тлу шча вая ткан ка 
на за па шва ец ца, га лоў ным чы-
нам, на жы ва це, зна чыць, ёсць 
сур' ёз ны фак тар раз віц ця за хва-
раль нас ці на цук ро вы дыя бет і 
кар дыя вас ку ляр ную па та ло гію, 
а так са ма заў час най гі бе лі, з імі 
звя за най.

У нор ме ў муж чын аб' ём 
та ліі не па ві нен пе ра вы шаць 
94 см, у жан чын — 80 см. Аб' ём 
та ліі ў муж чын звыш 102 см і ў 
жан чын звыш 88 см — па каз-
чык аб да мі наль на га атлус цен-
ня, якое пры во дзіць да раз віц ця 
гі пер лі пі дэ міі.

Для та го, каб па збег нуць 
та кіх не пры ем нас цяў, як па-
ве лі чэн не та ліі, ліш няя ва га і 
атлус цен не, не аб ход на мя няць 
лад жыц ця. Па каз чы кі аб ме ну 
лі пі даў па ляп ша юц ца пры аб-
ме жа ван ні на сы ча ных тлу шчаў 
і ха лес тэ ры ну, зні жэн ні ва гі, па-
ве лі чэн ні фі зіч най ак тыў нас ці, 
ад мо ве ад ку рэн ня.

Вар та на га даць асноў ныя 
прын цы пы пра віль на га хар-
ча ван ня:

— ужы ваць больш све жай 
га род ні ны і фрук таў, хлеб гру-
ба га па мо лу, зла кі, ма лоч ныя 
пра дук ты з ніз кай коль кас цю 

тлу шчу, ня тлус тыя га тун кі мя-
са, ры бу;

— пе ра ва га — мар ской ры-
бе з вя лі кай коль кас цю аме га-3 
по лі не на сы ча ных тлус тых кіс-
лот, якія ады гры ва юць важ ную 
ро лю ў пра фі лак ты цы атэ ра-
ск ле ро зу;

— коль касць тлу шчаў, уклю-
ча ю чы алеі, не па він на пе ра вы-
шаць 30% ад агуль най су тач най 
коль кас ці ка ло рый; пры чым на 
до лю на сы ча ных тлус тых кіс лот 
па він на пры па даць не больш за 
10% ад гэ тай коль кас ці.

Цук ро вы дыя бет 2 ты пу з'яў-
ля ец ца ад ным з са мых не бяс-
печ ных фак та раў ры зы кі атэ-
раск ле ро зу. Усё ад та го, што 
дыя бет вы клі кае па ру шэн не 
ўсіх ві даў аб ме ну рэ чы ваў (вуг-
ля вод на га, тлу шча ва га, бял ко-
ва га) і фар мі руе да дат ко выя 
спе цы фіч ныя змя нен ні — ін су лі-
на рэ зіс тэнт насць, гі пер глі ке мію, 
гі пер ін су лі не мію, па вы ша ную 
схіль насць да тром баў тва рэн ня, 
па ру шэн не функ цыі ўнут ра най 
сцен кі са су даў.

Іс нуе шмат до ка заў та го, што 
ге не тыч ная схіль насць ады гры-
вае важ ную ро лю ў раз віц ці 
дыя бе ту 1 і 2 ты пу. «За пуск» 
спад чын най схіль нас ці мо гуць 
за бяс пе чыць не спры яль ныя 
фак та ры на ва коль на га ася-
род дзя, не зда ро вы лад жыц ця, 
стрэ са выя сі ту а цыі і яшчэ шэ-
раг не вя до мых аген таў. Ры зы ка 
за хвор ван ня іс тот на ўзрас тае, 
ка лі не адзін, а больш сва я коў 
ме лі та кое за хвор ван не.

Што ж не аб ход на для вы яў-
лен ня цук ро ва га дыя бе ту 2 ты пу 
на ран няй ста дыі? Ва ўзрос це 
пас ля 45 га доў вар та вы мя раць 
цу кар у кры ві 1 раз у тры га-
ды. Што га до вае да сле да ван не 
глі ке міі на шча не аб ход на ў лю-
бым уз рос це, ка лі ёсць пра мыя 
сва я кі з цук ро вым дыя бе там 2 
ты пу, атлус цен нем, ар тэ рыя-

льнай гі пер та ні яй, па ру шэн нем 
лі під на га са ста ву кры ві (пры па-
вы шэн ні ўзроў ню ха лес тэ ры ну 
або трыг лі цэ ры даў). Ды яг наз 
дыя бе ту вы стаў ля ец ца та ды, 
ка лі двой чы (на шча) уз ро вень 
глю ко зы ў кры ві — звыш 6,1 
ммоль/л.

Для па ста ноў кі ды яг на зу 
вы ка рыс тоў ва ец ца і вы мя рэн-
не глі кі ра ва на га ге маг ла бі ну. 
Ка лі двой чы гэ ты па каз чык пе-
ра вы шае 6,5%, то гэ та цук ро вы 
дыя бет 2 ты пу. Для вы зна чэн ня 
глі кі ра ва на га ге маг ла бі ну ажыц-
цяў ля ец ца асоб ны за бор кры-
ві (унут ры вен на або з паль ца). 
Маг чы мас ці для пра вя дзен ня 
та ко га аб сле да ван ня ма юць усе 
ста ліч ныя па лі клі ні кі, аб лас ныя 
эн да кры на ла гіч ныя дыс пан се-
ры. Та кі ана ліз вы кон ва ец ца не 
ў якас ці скры нін гу, а толь кі асо-
бам з вель мі вы со кай ры зы кай 
раз віц ця хва ро бы.

ДЫЯ БЕТ У ДЗЯ ЦЕЙ
— У апош нія га ды ад зна ча-

ец ца рост коль кас ці дзя цей з 
цук ро вым дыя бе там. Іх коль-
касць на сён ня — 1688, — ка жа 
га лоў ны па за штат ны дзі ця чы 
эн да кры но лаг Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Ан жэ лі ка СОН ЦА ВА. 
— Най больш рас паў сю джа ны 
ў дзя цей дыя бет 1 ты пу. Ка лі 
ра ней пік вы яў лен ня за хвор ван-
ня пры па даў на тых, ка му 11-14 
га доў, то ця пер гэ та 4-5 га доў. 
Цук ро вы дыя бет 1 ты пу вы яў ля-
ец ца, у ад роз нен не ад 2 ты пу, 
заў сё ды свое ча со ва. У апош нія 
га ды ў нас, як і ва ўсім све це, 
рас це коль касць дзя цей з ліш-
няй ва гой і атлус цен нем, ад нак 
іс тот на га рос ту дзя цей з цук ро-
вым дыя бе там 2 ты пу па куль не 
ад зна ча ец ца.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

СІНІ ВАМ 
ДА ТВАРУ!

Сачыце за здароўемСачыце за здароўем  ��

ЦУ КАР
У ПА РАД КУ?

Ня гле дзя чы на тое, што сіс тэ ма ран-
няй ды яг нос ты кі та ко га за хвор ван-
ня, як цук ро вы дыя бет, зна хо дзіц ца 
на доб рым уз роў ні, коль касць ня вы-
яў ле ных хво рых усё роў на скла дае 
да во лі знач ны пра цэнт. Та кая сі ту-
а цыя на зі ра ец ца ў мно гіх кра і нах. 
Пры чы на не толь кі ў спад чы ннай 
схіль нас ці. Яна ста не ві да воч най, 
ка лі кож ны сам ся бе спы тае: «Ча-

му я не з'яў ля ю ся на што га до вую 
дыс пан се ры за цыю і не ве даю свой 
уз ро вень глю ко зы ў кры ві?» Да рэ-
чы, япон скія да след чы кі ўста на ві лі 
цес ную су вязь па між дыс пан се ры-
за цы яй і эфек тыў нас цю ля чэн ня, а 
зна чыць, і пра цяг лас цю жыц ця. Та-
му не за бы вай це ся на та кі стан дарт 
вы зна чэн ня зда роўя, як уз ро вень 
глі ке міі.

Ка лі ў 18-29 га доў ліш нюю ва гу 
ма юць 28-30% бе ла ру саў (пра цэнт 
ва га ец ца ў за леж нас ці ад рэ гі ё на), 
то ў 30-39 га доў — 45-49%, 
40-49 — 51-60%; атлус цен не ся род 
18-29-га до вых вы яў ля ец ца ў 2,5%, 
30-39-га до вых — у 6-8%, 
40-49 — у 14-19%.

�20 га доў та му коль касць лю дзей з ды яг-
на зам цук ро ва га дыя бе ту ва ўсім све це не пе-
ра вы ша ла 30 міль ё наў. Сён ня коль касць та кіх 
па цы ен таў скла дае 370 млн, а да 2025 го да іх 
коль касць вы рас це да 550 млн ча ла век.

�У на шай кра і не на дыс пан сер ным улі ку з 
цук ро вым дыя бе там зна хо дзяц ца амаль 255 ты-
сяч па цы ен таў (93 % з іх — з цук ро вым дыя бе-
там 2 ты пу, а ўся го іс нуе ча ты ры ты пы). Што год 
коль касць па цы ен таў з дыя бе там роз ных ты паў 
пры рас тае на 15-20 ты сяч ча ла век.

�Пад час рэс пуб лі кан скай ак цыі «Ран няе вы-
яў лен не і пра фі лак ты ка цук ро ва га дыя бе ту 2 
ты пу», пра ве дзе най у 2011 го дзе, у 15 % аб сле-
да ва ных бы ла вы яў ле на вы со кая і вель мі вы со-
кая ры зы ка раз віц ця за хвор ван ня ў блі жэй шыя 
10 га доў. Па доб ная тэн дэн цыя за хоў ва ец ца ва 

ўсім све це, што ўказ вае на важ насць пра фі лак-
тыч ных ме ра пры ем стваў.

�Функ цы я нуе 237 ста цы я нар ных і ам бу ла-
тор ных «Школ дыя бе ту».

�Экс пер ты Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда-
роўя ўказ ва юць на доб ры ўзро вень дыя бе та ла-
гіч най да па мо гі ў Бе ла ру сі і асаб лі ва вы лу ча юць 
рэс пуб лі кан скі рэ гістр «Цук ро вы дыя бет», у якім 
са бра ны звест кі амаль пра ўсіх на шых па цы ен таў, 
па стаў ле ных на ўлік ва ўра ча-эн да кры но ла га. Та кая 
тэх на ло гія спры яе па ляп шэн ню якас ці ля чэн ня. Аб 
тым, што ля чэн не са праў ды якас нае, свед чыць ад-
сут насць рос ту хра ніч ных ус клад нен няў дыя бе ту.

�Па цы ен ты бяс плат на за бяс печ ва юц ца ін су-
лі нам і цук раз ні жаль ны мі срод ка мі ў таб лет ках, 
глю ко мет ра мі і тэст-па лос ка мі (1-2 гру пы ін ва лід-
нас ці), са цы яль най да па мо гай (з 3 гру пай).

Асо бы, якія ўме ла 
ма ні пу лі ру ю чы ася-
род дзем, на кі роў ва-
юць свае на ма ган ні 
на тых лю дзей, прад-
ме ты або ві ды дзей-

нас ці, якія для іх асабліва важ ныя. 
На ро джа ны ў гэ ты дзень па сва ёй 
пры ро дзе — доб ры сем' я нін, аба-
рон ца хат ня га ача га, даб ра бы ту, 
вы дат ны зда быт чык. Але больш 
за ўсё гэ тыя лю дзі жа да юць быць 
га лоў ны мі ў цэнт ры лю бой ім прэ-
зы, хай на ват са май ма лень кай. 
Яны ва ло да юць фі зіч ным маг не-
тыз мам і доб ра ве да юць, як вы-
ка рыс тоў ваць сваю пры ваб насць. 
Яны здоль ныя ўтай ма ваць сваю 
энер гію і цярп лі ва ча каць. У іх ёсць 
схіль насць да за ду мен нас ці, якая 
ча сам вы лі ва ец ца ў бяз дзей насць 
і дэ прэ сію. Для да сяг нен ня мэ ты 
ім не аб ход на раз ві ваць сі лу во лі.


