Психолог майбутнього
Кожна людина хоча б раз у житті замислювалася над тим, що на неї чекає в
майбутньому .
Я належу до тих людей, для яких майбутнє визначено уже давно, бо
найбільше в житті люблю допомагати і підтримувати людей . І професію оберу
таку, яка буде пов’язана з цим захопленням. Чи принесе вона мені матеріальні
блага – не знаю. Але впевнена, «лікуючи людські душі » я буду щасливою. Бо
немає більшої втіхи, ніж найти своє призначення:
Убити власне «я», життя віддати
Єдиній справі, до якої ти
Призначений Творцем …(Генріх Ібсен ).
Часто шлях сенсу буття, пошук істини стає тернистим.
Сувора дійсність, невпевненість у майбутньому, породжують песимістичні
настрої. Я думаю, що доля людини у її руках. А допоможе їй у цьому «казкар
здоров´я » - психолог .
Навіщо потрібен психолог ? Одностайної відповіді на це питання не варто
шукати. Як на мене, - це хороша можливість придбати цінний досвід роботи з
дорослими та дітьми. Прокласти місточок доброти,

людяності, щирості

у

стосунках.
Професію психолога можна порівняти з професією пожежника . Але
особливістю цієї професії є те, що психолог «гасить вогонь » людського гніву,
непорозуміння,

впертості, самолюбства.

Шукає вихід із найзаплутаніших

лабіринтів людських почувань.
Я люблю спостерігати

за людьми . По – моєму, спостережливість і

уважність до оточуючих, вміння зрозуміти і дати цінну пораду
фундамент

на основі якого варто будувати

будинок

- це той

розуміння, тепла,

підтримки . Але, які слова підтримки варто сказати матері, яка чекає свого сина з
АТО ? Єдина надія і підтримка для неї – це Молитва і дзвінок від сина. Як

зарадити материнському стражданню, нестерпному пекучому болю, втраті віри
і надії ? Тільки любов´ю і лагідним словом …
Теплий літній ранок … На лавочці в парку сидять двоє немолодих людей :
- Знову ціни на комуналку підняли …
- А пенсія яка ? Маю 35 років вислуги …
- А молоді хлопці , то гинуть …
А поруч на шикарному авто проїжджає випещений молодик . Вдома на
нього чекає заплакана дружина і крихітка донечка . А він покохав іншу і не
може без неї жити . Як же навчити його бачити красу людських стосунків .
Знайти правильні слова підтримки, дати таку пораду, після якої він зрозуміє, що
він втрачає. І вони уже ніколи не будуть думати про розлучення …
У метро я недавно побачила такий напис : «Виходу нема » . Але вихід, як
на мене, є завжди – це сучасна психологія , яка допоможе досягти бажаної мети .
Незабаром доросле життя розкриє нам свої обійми. А я обов’язково залишу
свій слід на землі. Винайду новий спосіб, щоб допомогти людям у скрутну
хвилину, бо в цьому призначення людини:
Бо ти на землі людина
І жити спішити треба,
Гляди, не проспи.

