Людина – це надзвичайно цікаве створіння. Кожен з нас є особистістю з
неповторною зовнішністю та особливим характером.

Але ще цікавішим

і

дійсно не схожим на інші є внутрішній світ людини – її душа. Часто
трапляється, що душі ці не розуміють та ображають одна одну, і тоді одна з них
знаходиться в безвиході й здатна на найбільш необдумані кроки : вбивства або
самогубства. Саме тоді на допомогу повинен приходити так званий
«супергерой ХХІ століття» - психолог, який може витягнути людину з глибокої
депресії і повернути її до звичного життя…
Привіт усім! Мене звати Катруся і навчаюся я в 11 класі Велюнського НВК і
найпопулярнішим питанням, яке мені багато хто ставить є те, ким я бачу себе у
майбутньому. Тоді в моїй голові з’являється багато відповідей, які своїми
«плюсами» та «мінусами» перекривають одна одну, але десь далеко в душі я
завжди мріяла бути психологом. На мою думку, психолог повинен бачити
людину наскрізь

і читати її думки, тільки тоді він буде справжнім

професіоналом. Бачення людини, зокрема, полягає у тому, щоб розуміти її
характер та проблему, з якою вона звернулася. Головне в такий момент – це
вміти вислухати пацієнта, хоча краще сказати навіть друга, адже саме завдяки
дружнім відносинам між людьми встановлюється «контакт», під час якого
виникає довіра до психолога, який, у свою чергу, повинен допомогти. У чому ж
полягає робота психолога? Я вважаю, що у «налагодженні» душ людей.
Психологи – це душевні хірурги, що кожного дня проводять складні «операції»,
від яких залежить безліч життів. На початку «операції» вони вселяють надію на
краще, на те, що все пройде успішно. Далі «лікарі» вивчають хворобу, через яку
руйнується життя людини і визначають шляхи її вирішення, після чого
відбувається саме «операційне втручання», а потім людина стає знову здоровою і
продовжує жити далі. У майбутньому психологи – це хороші друзі, які дають
дієві та ефективні життєві поради. Вони більше не будуть працювати в тісних
кабінетах, а гулятимуть з пацієнтами на свіжому повітрі, питимуть каву в
кав»ярнях з ними. Саме такими мають бути прийоми психолога, адже атмосфера
відіграє велику роль. Сам спеціаліст повинен бути одягненим по-простому , адже
діловий стиль також може нагнітати людину і та відчуватиме себе некомфортно.

І найголовніше: потрібно любити свою роботу, адже яким би хорошим
спеціалістом ви не були, без любові до обраної справи не можна досягти нічого.
«

Професія лікаря — це подвиг, вона вимагає самовідданості, чистоти душі і

чистоти помислів,» - казав А. Чехов. Розуміти думки, бачити внутрішній світ
людини здатні лише особливі люди, які приносять у світ мир, добро та тепло.
Психолог – це лікар нашої свідомості й підсвідомості та й бути ним непросто,
але я ніколи не шукала простих шляхів, і саме через це в майбутньому бачу
себе психологом.

