«Мій світ – це маленький
острівець болю, котрий
плаває в океані
байдужості»
З. Фрейд

Всеукраїнський день психолога відзначається 23 квітня.
Психологія ─ це прикладна й академічна наука, що вивчає
поведінку, психіку і психічні процеси людини. Наукова психологія
постійно розвивається.
Психологія ─ це наука про душу, але в матеріалістичному
розумінні з неї виключено дослідження самої душі. Психологія як
наука і не прагне зайняти духовну нішу людської культури. Її доля ─
це пошук закономірностей і особливостей виникнення, формування
і розвитку психічних процесів і психологічних станів людини,
властивостей його психіки та поведінкових характерів. Прагнення
людини підмінити властиву йому духовність психологічними
доктринами, як правило може привести його у глухий кут, проте
якщо не змішувати ці два поняття, то наука психологія може
виявитися вельми корисною. Психологія вносить значний внесок у
розвиток і життя сучасного суспільства.
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Твої погляди стануть ясними лише, коли ти можеш поглянути у
твоє серце. Хто дивиться назовні, мріє; хто дивиться всередину,
прокидається.
Карл Ґустав Юнг

