Одного разу їхав потяг… Стояв густий туман… Раптово на колію вибіг
маленький собачка. Через погані погодні умови машиніст не помітив його, і лише
за декілька метрів почав гальмувати, але було вже надто пізно…
Стало тихо і було чути лише плач дитини, яка втратила найдорожчий
подарунок від бабусі. Після цього випадку дівчинка замкнулася в собі. Вона
думала про те, що вже ніхто не зможе замінити їй вірного друга. Батьки були
безпорадні. Вони дуже хвилювалися за свою дитину і не знали, що робити далі.
Добре знайомі їм люди порадили звернутися до дитячого психолога. Але навіщо?
Чи може він чимось допомогти? Сумніви закрадались в думки цих людей і не
давали спокою. Проте прийшов час, і сподівання не були марними. Дівчинка
одужала, повернулася до життя. На допомогу прийшли лікарі людських душ,
справжні фахівці своєї справи.
На мою думку, психологи – це мислителі життя, знавці людяності та вірні
помічники для тих людей, які потребують допомоги та моральної підтримки. Цією
справою повинні займатися лише ті особистості, які здатні проявляти любов та
розуміння, відчувати біль та страждання інших та допомагати їм.
Психолог – не лише важлива професія, це поклик серця. За психологамимайбутнє.
У сучасному суспільстві виникає дуже багато складних і непередбачуваних
ситуацій, а інколи вони бувають критичними, і саме через це люди втрачають віру,
впевненість у собі, або взагалі сенс життя. Особливо це почуття загострюється,
коли відсутня підтримка близьких, друзів, колег по роботі. Є три категорії людей:
оптимісти, песимісти і реалісти. Найбільшої підтримки психологів, на мою думку,
потребують песимісти, адже коли трапляється неприємність саме у цієї людини,
вона впадає у стан безнадійності і розгубленості, промовляючи на кожному кроці:
«О! Все пропало, все погано… і так завжди». Схожа ситуація може виникати і в
оптимістів, бо віра в краще майбутнє може призвести до раптового розчарування,
чи наявність стресу.
У сучасному житті між людьми дуже часто виникають конфлікти. Ці стресові
ситуації кожен сприймає по різному. Але більшість людей сильно потерпає від
душевних мук, страждає. У такому стані людині звичайно потрібна допомога.
Знайти добре слово, набратися терпіння і все вислухати, дати гарну пораду, - все

це може зробити лише мудрий знавець людської душі – психолог. Саме тому і
тепер, і в майбутньому буде актуальною ця непроста, але дуже цікава і всім
необхідна професія.
Отже, психологи допоможуть кожному розібратися у своїх помилках,
зрозуміти себе як особистість, усвідомити свою значимість у соціальному оточенні,
навчитися керувати своїми емоціями станом у будь-якій ситуації. За психологами –
наше майбутнє!

