5

23 ліпеня 2014 г.
 Лішняя вага

ІДЗІ ПАГУЛЯЙ!
Дзеці з лішняй вагой — гэта праблема не лішняга піражка або цукеркі. Усё
значна складаней. Задайце сабе пытанні кшталту: «Як я правёў мінулыя
выхадныя з дзецьмі? Як даўно я разлічваў каларыйнасць страў, якія гатуюцца для сям'і? Ці разважаў я над сумяшчальнасцю ўжытых прадуктаў?
Ці імкнуся я захаваць падчас гатавання вітаміны? Што я ведаю пра важныя
для развіцця і росту дзіцяці мінералы?».
Дзеці не ў стане пакуль ацаніць уздзеянне на нервовую сістэму шматгадзіннага прагляду тэлевізара, прааналізаваць шкоду для падстраўнікавай
залозы ад ужывання «Кока-колы» ці «Спрайту», усвядоміць, чаму не карысна цэлы дзень валяцца ў ложку з навушнікамі ў вушах? Так што адказваць
за ўсё гэта павінны дарослыя.

Выпуск
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 Доктар адкажа

ХЕЛІКАБАКТАР ВЫЗНАЧАЕЦЦА
І ПА КРЫВІ
«Раскажыце, калі ласка, пра
выяўленне такой бактэрыі, як
хелікабактар пілары, па аналізе крыві. У якіх выпадках можна звяртацца да такога метаду
абследавання?
Вікторыя Бойка, г. Мінск».
За гадчы ца 1-га тэ ра пеўтычнага аддзялення 11-й гарадской паліклінікі г. Мінска
Ірына УЛАСІК:
— Правільная дыягнос тыка
Helіcobacter pylorі — неабходная
мера на шляху да папраўкі. Сучасныя метады дыягностыкі дазваляюць выявіць мікраарганізм
з дапамогай двух неінвазіўных
метадаў абследавання.
Першы метад — дыхальны
ўрэ азны тэст. Да зва ляе вызначыць заселенасць слізістай
абалонкі страўніка гэтымі бактэрыямі. Дыхальны аналіз на
Helіcobacter pylorі — аптымаль-

ны для кантролю эфектыўнасці
праведзенай тэрапіі. Праводзяць
да сле да ван не на шча: бя руць
пробы паветра, якое выдыхаецца. Потым пацыент ужывае лёгкі
сняданак (сок, малако і інш.) і разам з ім тэставы субстрат. Далей
на працягу гадзіны з інтэрвалам
15 хвілін бяруцца чатыры пробы
паветра, якое выдыхае пацыент.
Тэст праводзіцца з дапамогай
мас-спектрометра, які вызначае
ў паветры стабілізаваны ізатоп.
Пры выкарыстанні дыхальнага ўрэазнага тэста непраўдзівы
вынік можна атрымаць у 4-10
працэнтах выпадкаў. Памылкова адмоўныя вынікі магчымыя ў
пацыентаў, якія прымалі перад
даследаваннем антысакраторныя і вісмутзмяшчальныя прэпараты, з-за чаго рэкамендуецца звяртацца да такога метаду
даследавання не раней як праз

месяц пасля ўжывання гэтых
прэпаратаў.
Другі метад — імуналагічны
(аналіз вянознай крыві). Заснаваны
на выяўленні ў хворых, інфіцыраваных Helіcobacter pylorі, спецыфічных
антыцелаў, якія можна выявіць у сываратцы крыві праз 3-4 тыдні пасля
інфіцыравання. Дастаткова высокі
тытр антыцелаў захоўваецца нават
у перыядзе клінічнай рэмісіі захворвання. Адмоўным тэст становіцца
пасля паспяховага антыбактэрыяльнага лячэння, што дазваляе выкарыстоўваць метад для кантролю
эфектыўнасці такой тэрапіі. Варта
толькі ўлічваць, што антыцелы да
розных антыгенаў бактэрыі могуць
прысутнічаць у крыві на працягу
года пасля антыхелікабактарнага
лячэння, а таму звярнуцца да гэтага
метаду рэкамендуецца не раней як
праз год.



хоць бы адзін з бацькоў мае лішнюю вагу); дзеці, схільныя «заядаць» свае перажыванні, стрэс.

Паводле слоў урача ўльтрагукавой
дыягностыкі 3-й гарадской дзіцячай
клінічнай паліклінікі г. Мінска Веранікі
ПРАЛЕСКІ, бацькі доўгі час лічаць умерана лішнюю вагу дзіцяці прыкметай здароўя. І вядуць малое на прыём да ўрача
са скаргамі на што заўгодна — сэрцабіццё, галаўны боль, павышаную стамляльнасць, боль у жываце, але толькі не на
лішнюю вагу!
Сёння дзіцячыя эндакрынолагі выдатна спраўляюцца з праблемай лішняй вагі.
Але толькі пры адной умове — дзіця само
павінна хацець развітацца з непатрэбнымі кілаграмамі. Аднак і гэтага будзе
недастаткова, калі іншыя члены сям'і не
падтрымаюць падобны намер. Ні ў якім
разе нельга пакідаць дзіцяці магчымасць
для адступлення.

ПРЫЙШЛО
І З САБОЙ ПРЫВЯЛО
Па ру шэн не тлу шча ва га аб ме ну,
аслабленне імуннай сіс тэмы, развіццё
паталогіі з боку сэрца і сасудаў, парушэнне работы падстраўнікавай залозы
з рызыкай развіцця цукровага дыябету,
павелічэнне нагрузкі на пазваночнік і суставы, парушэнне постаці або скаліёз,
развіццё плоскаступнёвасці.
Дыягназ «атлусценне» дзіцяці выстаўляе група спецыялістаў — педыятр,
эндакрынолаг і неўролаг (часам і псіханеўролаг).

ШТО ПРЫВОДЗІЦЬ
ДА АТЛУСЦЕННЯ?

ЯКІМ БУДЗЕ ЛЯЧЭННЕ?
 Лячэбная фізкультура.
 Карэкцыя харчавання (з абавязко-

1. Празмернае, незбалансаванае харчаванне. Тлустага, мучнога, салодкага —
шмат, агародніны — мізер.
2. Адсутнасць рэжыму харчавання.
Харчаванне рэдкае, з акцэнтам на вячэрні час.
3. Маларухомы лад жыцця.
У групе рызыкі — дзеці з масай цела
пры нараджэнні звыш 4 кг; дзеці на штучным кармленні (менавіта яны ва ўзросце
да 1 года даюць празмерную прыбаўку ў
вазе); дзеці, якія мала рухаюцца або маюць спадчынную схільнасць, недастатковую здольнасць спальваць тлушчы (калі

вым падтрыманнем бялку, неабходнага
для росту і развіцця).
 Фізіятэрапія (водныя працэдуры,
загартоўванне).
Лячэбнае галаданне, хуткія тэмпы зніжэння вагі не прымяняюцца.
Менш за 20 працэнтаў дзяцей ва
ўзросце ад 3 да 7 гадоў маюць дадатковую фізічную нагрузку ў выглядзе заняткаў у спартыўных секцыях. Дзеці з
лішняй вагой не робяць ранішнюю гімнастыку (і нават проста размінку), яны
не ведаюць, што такое загартоўванне,
а гульні і практыкаванні на вуліцы зда-

раюцца ў іх жыцці рэдка.
Што і казаць, большасць
нашых сем'яў не практыкуе сямейны спорт і аздараўлен чую фіз культу ру.
Фізічная пасіўнасць толькі спрыяе зніжэнню самаацэнкі, замкнёнасці. І пастаянна знаходзіцца апраўданне для сваёй
пасіўнасці. Дзіця ляжыць на канапе з булачкай, глядзіць тэлевізар, а бабуля яшчэ
і патурае гэтаму: «Ты ўсё роўна ў нас
самы прыгожы, самы разумны».
Калі вы з ліку бацькоў, што думаюць,
то як мага хутчэй сплануеце візіт да эндакрынолага.
Аднак і да таго візіту, і апрача яго неабходна забяспечыць дзіцяці знаходжанне
на свежым паветры. Толькі пры дастатковым і рэгулярным паступленні кіслароду
тлушчы акісляюцца і ўтылізуюцца. Так
што хоць бы ў самым звычайным тэмпе
неабходна гуляць 2 гадзіны штодня!

ФІЗІЧНЫЯ
ПРАКТЫКАВАННІ
ДЛЯ РЭГУЛЯРНАГА
ВЫКАНАННЯ
Паўтараць 6-8 разоў. Асаблівая ўвага — выдыху. Яго трэба рабіць у момант
максімальнага напружання.
1. Сесці на падлогу, ногі выцягнуць
наперад, рукі перад сабой у «замку».
«Крочым» у становішчы седзячы наперад-назад і ўправа-ўлева.
2. Сесці на падлогу, ногі выцягнуць
наперад, рукамі абаперціся аб падлогу
за спінай. На выдыху выгнуцца наверх,
адарваць сцёгны ад падлогі. Вярнуцца
назад і выдыхнуць.
3. Легчы на спіну, рукі ўздоўж тулава.
Зрабіць традыцыйны «веласіпед»: круціць нагамі, нібыта едзеш на веласіпедзе.
Дыханне вольнае.
4. Сесці на падлогу. Рукамі крануць
пальцы ног, затым легчы на спіну з рукамі за галавой. На выдыху вярнуцца ў
зыходнае становішча.

 Антыстрэс

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Белагропромбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Наименование статьи

Символ

2

3

АКТИВЫ
Денежные средства
Драгоценные металлы и драгоценные камни
Средства в Национальном банке
Средства в банках
Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные финансовые активы
Долгосрочные финансовые вложения
Основные средства и нематериальные активы
Имущество, предназначенное для продажи
Отложенные налоговые активы
Прочие активы
ИТОГО активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства Национального банка
Средства банков
Средства клиентов
Ценные бумаги, выпущенные банком
Производные финансовые обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
ВСЕГО обязательства
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный фонд
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонды переоценки статей баланса
Накопленная прибыль
ВСЕГО собственный капитал
ИТОГО обязательства и собственный капитал

Пункт
примечаний
4

2014 год

2013 год

5

6

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
11

867 741
7 254
4 460 918
1 687 921
10 218 300
49 915 004
788 289
2 364 737
247
541 780
70 852 191

797 431
8 095
4 212 254
629 280
5 963 588
43 741 299
701 816
1 774 266
573 893
58 401 922

1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
120

3 332 505
8 333 128
41 818 922
5 652 292
936
403 780
59 541 563

526 110
7 614 172
32 009 215
7 562 132
722 387
48 434 016

1211
1212
1213
1214
1215
121
12

6 803 635
934 879
1 413 121
2 158 993
11 310 628
70 852 191

6 603 635
506 659
1 151 839
1 705 773
9 967 906
58 401 922

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь – июнь 2014 года
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Белагропромбанк»
(в миллионах белорусских рублей)
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование статьи

Символ

2

3
2011
2012
201
2021
2022
202

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы
Чистый доход по операциям с драгоценными
203
металлами и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям с ценными бумагами
204
Чистый доход по операциям с иностранной валютой
205
Чистый доход по операциям с производными
206
финансовыми инструментами
Чистые отчисления в резервы
207
Прочие доходы
208
Операционные расходы
209
Прочие расходы
210
Прибыль (убыток) до налогообложения
211
Расход (доход) по налогу на прибыль
212
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
2
Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях
Базовая прибыль на простую акцию
22
Разводненная прибыль на простую акцию
23

Пункт
примечаний
4

2014 год

2013 год

5
4 699 920
3 667 513
1 032 407
517 985
106 697
411 288

6
4 915 191
3 522 257
1 392 934
488 843
112 571
376 272

146

478

(6 095)
238 278

8 931
131 739

(1 634)

(3 254)

187 030
432 990
985 935
128 439
805 976
138 918
667 058

426 371
298 475
840 183
127 865
811 156
233 512
577 644

-

-

И.о. Председателя Правления

Н.П.Шевцова

Главный бухгалтер

М.А.Шаповалова

Дата подписания «14» июля 2014 г.
http://belapb.by/rus/about/bank-activity/indexes/individualnaya-otchetnost-po-nacionalnym-standartam/
quarterly-reporting/date_july/

время работы Контакт-Центра Банка
8.00–20.00 – рабочие дни
8.00–18.00 – выходные и праздничные дни

Звонок со стационарного телефона, с мобильного телефона (life:),
velcom, MTC) – по тарифам операторов связи.
Консультации оказываются бесплатно.

www.belapb.by
Лицензия на осуществление банковской деятельности №2 от 26 мая 2014 года, выдана Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100693551.

Чым неўроз адрозніваецца
ад іншых захворванняў?
Тым, што запускае яго заўсёды стрэс. Стрэс — гэта
неабавязкова нейкае велізарнае гора, цяжкія перажыванні і пакуты. Гэта
яшчэ і проста непрыемная
сітуацыя, якая доўгі час не
можа вырашыцца. Ці, скажам, шматгадовая напружаная праца.
Калі быць уважлівым да сябе,
то цяжка не заўважыць, што да цябе
завітаў стрэс:
— пачынаеш адчуваць пастаянную
стому;
— праблемы са сном (павярхоўны
сон, яркія сны, кашмары, складанасці
з засынаннем);
— ранняе (на 2-3 гадзіны раней) абуджэнне (гэты момант можа сведчыць
пра дэпрэсіўны кампанент неўрозу);
— адчуванне разбітасці пасля начнога сну (сведчанне таго, што нервовая
сістэма знясілена і арганізму патрабуецца дапамога);
— раздражняльнасць, змена эмоцый, рэзкія перапады настрою.
— Падобныя адчуванні ў розныя
перыяды ці ў пэўных сітуацыях перажываюць усе людзі, — кажа намеснік
галоўнага ўрача па арганізацыйнаметадычнай рабоце 3-й цэнтральнай
раённай клінічнай паліклінікі г. Мінска Ларыса ДЗЯНІСАВА. — Аднак
чым больш мы сабе гэтыя адчуванні
забараняем, тым глыбей яны ўкараняюцца ў нас. Таму вельмі важна не
проста валодаць сваімі пачуццямі, але і

ўмець даваць ім выхад. Парады кшталту «вазьмі сябе ў рукі», «ты гэта можаш» толькі раздражняюць.
На самой справе стрэсам кіраваць
можна. Для гэтага даўным-даўно распрацаваны спецыяльныя навукова абгрунтаваныя праграмы, якія тлумачаць,
як ствараецца, назапашваецца стрэс,
што пры гэтым адбываецца ў арганізме
і як гэтыя стрэсы перамагаць.
І не трэба ставіцца да гэтага скептычна. Вопыт выкарыстання падобных
праграм тысячы і тысячы разоў даказваў сваю эфектыўнасць. Словам, чытайце і паўтарайце:
1. Рэжым працы і адпачынку. Пад
працай варта разумець і вучобу, і хатнія
клопаты. У арганізме генетычна закладзены механізм сну і няспання. Акрамя
таго, свой уласны рытм мае кожны наш
орган. І з гэтым нельга не лічыцца.
2. Рацыянальнае харчаванне. Яго насычанасць спажыўнымі рэчывамі, жыццёва важнымі вітамінамі, мікраэлементамі і мінераламі. Вітаміны групы В —
аснова нармальнага функцыянавання
цэнтральнай нервовай сістэмы. Вітамі-

ны А, С, Е — выдатны антыстрэсавы
комплекс. Кальцый і магній дапамагаюць перажываць «штормы» і захоўваць раўнавагу. І г.д.
3. Злоўжываць нельга не толькі
алкаголем ці нікацінам, але і такімі прадуктамі, як шакалад і кава.
Апошнія, як і алкаголь, узрушваюць нервовую сіс тэму, шкодзяць
ёй. Акрамя таго, усё пералічанае
спрыяе развіццю залежнасці. А навошта нам лішнія залежнасці?
4. Памяркоўныя, рэгулярныя фізічныя нагрузкі. Арыентавацца трэба на ўнутраны камфорт. Нездарма адны бегаюць, другія прысядаюць, а трэція плаваюць. Можна хадзіць у сярэднім
тэмпе 3-4 разы на тыдні 40-60 хвілін.
Галоўнае, што любыя практыкаванні
стымулююць расход адрэналіну і запускаюць фізічны, цялесны механізм вывядзення з арганізма рэшткаў малочнай
кіслаты — наступстваў стрэсу, што назапашваецца ў нашых мышцах.
5. Рэлаксацыя. Зноў жа, аднаму дапамагае тут добрая кніга, другому —
цёплая ванна. Але многім людзям гэтага бывае недастаткова. А таму варта
пашукаць урача-псіхатэрапеў та. Такі
ўрач выкарыстоўвае спецыяльныя методыкі — аўтагенную трэніроўку, нейра мы шач ную рэлакса цыю, асно вы
ме ды та цыі, са ма гіп ноз, «глы бо кае
дыханне». Дапамагчы чалавеку авалодаць гэтымі методыкамі — значыць
навучыць яго розум і цела аўтаматычна
скідваць нервовае, эмацыйнае і фізічнае напружанне. А значыць — процістаяць стрэсам.



 Новае ў дыягностыцы

ЁСЦЬ ПРОБА МАНТУ,
А ЁСЦЬ ДЫЯСКІНТЭСТ
Звыш 50-ці гадоў на варце дзіцячага здароўя стаіць туберкулінавая проба Манту. Яна дазваляе
вы зна чыць на яў насць ту беркулёзнай інфекцыі ў арганізме
дзіцяці — стан інфіцыраванасці.
Аднак вызначыць ступень рызыкі развіцця самога захворвання
не ўяўлялася магчымым. Цяпер з
гэтай задачай спраўляецца Дыяскінтэст — унутрыскураная проба
з выкарыстаннем туберкулёзнага
рэкамбінантнага (штучна створанага) алергена.
— Дыя скін тэст рас пра ца ва ны ў
НДІ фтызіяпульманалогіі Маскоўскай
медыцынскай акадэміі імя І.М. Сечанава, — тлумачыць загадчыца дзіцячага дыспансернага аддзялення
1-га гарадскога супрацьтуберкулёзнага дыспансера г. Мінска Марына
ЛЕЎЧАНКА. — У Расіі за час прымянення з 2009 года ён паказаў высокую
эфектыўнасць. У аснове тэста — вызна-
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5. Легчы на спіну, рукі ўздоўж тулава.
Паднімаць і апускаць прамыя ногі. Пасля 3-4 паўтораў апусціць ногі павольна.
Чым бліжэй ногі да падлогі, тым даўжэй
трымаць іх узнятымі.
6. Стаць на калені, рукамі абаперціся
на падлогу. Перанесці вагу цела на рукі,
на выдыху выпрастаць ногі, паглядзець
на свае калені.
7. Стаць на карачкі жыватом угору.
Павольна пахадзіць у такім становішчы
наперад-назад.
8. Легчы на жывот, рукі выцягнуць наперад. Падняць прамыя рукі і ногі ўгору
(на выдыху), затрымацца. Крыху пакачацца на жываце наперад-назад.
9. Стаць на карачкі жыватом уніз. Падняць на выдыху правую нагу і левую руку
паралельна падлозе. Пасля наадварот.
Можа спатрэбіцца нейкі час на асваенне
гэтага практыкавання.
10. Стаць на калені, выпрастаць рукі
перад сабой у «замку». Сесці на падлогу па
чарзе направа-налева, без дапамогі рук.
11. Легчы на спіну, рукі ўздоўж тулава. На выдыху ўзняць прамыя ногі, завесці за галаву, імкнучыся дакрануцца
да падлогі пальцамі. Павольна вярнуцца
ў зыходнае становішча.
12. Легчы на спіну. Пакласці на жывот лёгкі прадмет (можна мяккую цацку).
На выдыху — выпучыць жывот, падняць
прадмет, на выдыху ўцягнуць жывот,
апусціць прадмет.
Не варта баяцца, што дзіця перагрузіцца. Гэта разумныя фізічныя нагрузкі,
з якімі неабходна спраўляцца. Проста напачатку можна рабіць большыя інтэрвалы
паміж практыкаваннямі. Далей комплекс
трэба ўскладняць.
Надзейны спосаб захаваць здароўе
дзіцяці — усім членам яго сям'і трымацца
здаровага ладу. Усё ж такі дзеці капіруюць дарослых.

чэнне рэакцыі арганізма на спецыяльныя рэчывы, якія сустракаюцца толькі
ў актыўных мікробах узбуджальнікаў
туберкулёзу. Раствор для пастаноўкі
Дыяскінтэс та змяшчае толькі сінтэтычныя бялкі, вырашчаныя ў кішэчнай
палачцы. Прэпарат не таксічны, не выклікае алергічнай рэакцыі.
У нашай краіне правядзенне Дыяскінтэста пачалося ў маі.

КАМУ ПРЫЗНАЧАЮЦЬ?
 тым, хто пражывае ў ачагу туберкулёзнай інфекцыі;
 для дыягностыкі туберкулёзу (і
дзецям, і дарослым);
 у 15, 16 і 17 гадоў штогод.
Вынік проб ацэньваецца праз 72 гадзіны. Рэакцыя можа быць адмоўнай,
сумнеўнай і станоўчай. Дзеці з сумніўным і станоўчым вынікам у бліжэйшыя
два тыдні павінны прайсці кансультацыю ў фтызіятра. У такіх выпадках ёсць

вялікая верагоднасць таго, што дзіця
ўжо хварэе на туберкулёз або мае на
гэты момант вялікую рызыку захварэць
на яго. Фтызіятр вызначае неабходны
комплекс дыягнастычных і прафілактычных мерапрыемстваў у кожным канкрэтным выпадку.
Туберкулінавая проба Дыяскінтэст
прымяняецца ў спалучэнні з класічнай
туберкулінадыягностыкай (проба Манту). Комплексны падыход да выяўлення туберкулёзу ў дзяцей забяспечвае
своечасовасць дыягностыкі.
Сурацьпаказаннямі з'яўляюцца вострыя і хранічныя захворванні падчас абвастрэння.
P.S. У Беларусі захваральнасць на
туберкулёз сярод дзіцячага насельніцтва адна з самых нізкіх у Еўропе. Аднак
пагроза гэтага небяспечнага інфекцыйнага захворвання ў дзяцей узрастае —
туберкулёз стаў больш агрэсіўным, бо
з'явіліся формы, устойлівыя да лекаў.



Матэрыялы выпуску падрыхтава Святлана БАРЫСЕНКА.

ХТО ВЕРЫЦЬ
У ПРЫМХІ,
ТОЙ НА «КРУЧКУ»
Прымхі дзіўным чынам уваходзяць
у жыццё людзей і аказваюць моцнае ўздзеянне на прыняцце рашэнняў. Як бы смешна гэта ні гучала,
але некаторыя людзі вераць у прыкметы — у пустыя вёдры, чорных
катоў, якія перабягаюць дарогу, і
імкнуцца неяк знізіць верагоднасць
непрыемных наступстваў.
Калі хоць аднойчы прыкмета «спрацавала», то ўжо не важна, што ты,
па вялікім рахунку, дарослы чалавек, упэўнены ў сабе, з пэўнымі інтэлектуальнымі здольнасцямі. Ты
чарговы раз убачыў чорную кошку
і... плюеш праз левае плячо або чакаеш, пакуль нехта іншы пройдзе
перад табой і возьме на сябе ўдар
лёсу.
— Прымхі можна выявіць нават у самым сучасным грамадстве, — кажа псіхолаг Мінскага гарадскога клінічнага
псіхіятрычнага дыспансера Аляксандра ДУДАРАВА. — Гэтыя перакананні,
заснаваныя на страху перад невядомым
і спробе кантраляваць будучыню, выкарыстоўваюцца незалежна ад сацыяльнага і эканамічнага статусу грамадства,
ад полу і ўзросту чалавека. Рускае «суеверие» азначае веру ў нешта дарэмнае
(«всуе» — дарэмна, і «верье» — перакананне, вера). Прымхі — гэта ўяўленні,
якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне, з дапамогай якіх людзі шукаюць абароны, магчымасці кантраляваць падзеі,
знаходзіць кампрамісы.
Прымхі — гэта і наша жаданне зразумець незразумелае, невядомае. Такім
чынам людзі спрабуюць атрымаць уладу над вонкавым светам, кантраляваць
тое, што адбываецца. Тут жа трэба мець
на ўвазе і нашу абарону перад страхам
старэння, смерці, рэальнасці. Ілюзорныя
вераванні аслабляюць адчувальнасць
болю, звязанага са стратамі, адзінотай,
нераздзеленым каханнем, дэпрэсіяй, адсутнасцю сэнсу жыцця, непазбежнасцю
смерці. Вераванні падбадзёрваюць чалавека, не дазваляюць даведацца пра свае
пачуцці, думкі і жаданні.
Спецыялісты ўказваюць і на тое, што
забабоны з'яўляюцца механізмам псіхалагічнай абароны, самадапамогі для
людзей, якія перажываюць пастаянны
неспакой, з цяжкасцю пераносяць стан
няпэўнасці, маюць патрэбу ў псіхалагічным кантролі.
Прымхі выдатна спрыяюць маніпулятыўнаму ўздзеянню. Той, хто верыць
у забабоны, больш уразлівы і заўсёды
можа стаць для некага мішэнню. Чалавека трывожнага, палахлівага, які знаходзіцца ў нейкай складанай сітуацыі,
даволі прос та прымусіць паверыць у
нейкую звышсілу і тое, што яна можа
дапамагчы. Словам, гэта «кручок», на
які заўсёды можна зачапіць чалавека.
Каб не паддацца псіхалагічнаму ўздзеянню, неабходна адважыцца ўзяць на
сябе адказнасць за сваё жыццё, самастойна абдумваць і ўзважваць рашэнні,
крытычна ставіцца да любой сітуацыі.
Смеласць і рашучасць дазваляюць нам
жыць поўным, яркім жыццём, не баючыся
непазбежных падзей і не маючы часам
на гэта неабгрунтаваных прычын.



