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това сме ние младите психолози!
ИДЕЯТА ЗА СПИСАНИЕТО 
ВЪЗНИКНА СПОНТАННО. В 
КЛУБА ОБСЪЖДАХМЕ КАК ДА 
ПОПУЛЯРИЗИРАМЕ 
ДЕЙНОСТТА СИ. НЯКОЙ 
ПРЕДЛОЖИ ДА СЪБЕРЕМ 
ВСИЧКИ СВОИ МАТЕРИАЛИ НА 
ЕДНО МЯСТО. РЕШИХМЕ, ЧЕ 
НАЙ- ДОБРИЯТ НАЧИН Е ТОВА 
ДА СЕ СЛУЧИ Е ПОД ФОРМАТА 
НА СПИСАНИЕ. 

В ТОЗИ БРОЙ СПИСАНИЕТО ЩЕ БЪДЕ 
РАЗДЕЛЕНО НА СЛЕДНИТЕ РУБРИКИ: 

Ÿ„ ЗАПОЗНАЙ СЕ С НАС", 
Ÿ„ДЕЙНОСТ НА КЛУБА" , 
Ÿ„ ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ" 
Ÿ„ ТВОРЧЕСКА ЗОНА “



Катя

краси

Как започнах да посещавам клуба?

Какво ново научих там?

Защо си заслужава да посещаваш клуба?

Кати: Срещнахме Здравко ( ръководителя на 
клуба) пред младежкия център.  Той ни покани на 
една от дискусиите и ние приехме.

Кати: Научих, че света може да се погледне от 
много  ъгли и всяка гледна точка е правилна.

Кати:  Защото хората са много приятни. Намираш 
сродни души и се забавляваш, научавайки нови 
неща. У човек се пробужда желанието да търси 
отговори на различни въпроси.

Краси:  Току що бях открил възможностите, които 
се предлагат от младежкия център, когато 
Здравко ми сподели своята идея за създаването 
на ,,Клуб на психолога''. Тази част от науката 
представляваше интерес за мен отдавна, така че 
не се поколебах да взема участие. 

Краси:  Краси: Научих доста нови за мен неща 
свързани с психологията като: видовете 
темперамент, поведение на тълпите, 
конформизъм, психоанализа и др.

Краси: Заслужава си да се посещава този клуб, 
защото досега сме нямали скучна сесия (а едва 
ли и ще имаме), заради постоянните 
запознанства с нови и приятни хора, заради 
новите неща, които имаме възможност да 
научим, а и да приложим. 

Краси: Това което ме накара да 
продължа да посещавам занятията 
бяха новите приятели, с които се 
запознах и приятната забавна 
обстановка, която се получи 
благодарение на тях в последствие.

Какво ме накара да остана?
Кати: Забавното представяне на 
темите, игрите, хората там и 
работата в екип.



Посещаваме детски 
домове. Рисуваме, 
пеем,танцуваме и 
играем с децата. 
Винаги сме 
посрещани с много 
топлота . Тръгваме си 
заредени с 
положителна 
енергия.  

Любовта е чувство, което е занимавало творците от всички 
векове. Търсим отговори на сложните въпроси, които 

предизвиква у човека и в нашия клуб.„ “Психологията е наука за отношенията между хората. Тя се 
занимава с вътрешния свят на човека, като цели да обясни 

негово душевно състояния и да му помогне да излезе от 
ситуацията, в която е изпаднал. Представяме ви няколко 

интересни факти свързани с нея.



Когато сме съсредоточени силно 
върху дадена задача или 
проблем, мозъкът ни напълно 
блокира за ставащото наоколо, 
дори ако то се случва пред очите 
ни. Това се нарича селективно 
внимание.

?

Познаването на психологията прави живота по-труден, а прилагането и – по-лесно.

Жeнитe ce чyвcтвaт oбичaни, 
ĸoгaтo oбщyвaт лицe в лицe cъc 

cвoя пapтньop, a мъжeтe, нaпpoтив, 
изпитвaт eмoциoнaлнa близocт в 
ĸoмyниĸaциятa, ĸoгaтo paбoтят, 
игpaят, или гoвopят, нo  ceдят дo 

пapтньopa cи.

Стилът на музиката, която слушаш, влияе на цялостното ти възприятие за света.

Когато харчиш пари, за да зарадваш другите, се чувстваш по-щастлив, отколкото 
ако ги изхарчиш за себе си.

Около 66 дни са необходими, за да се изгради нов навик.

Средно жената плаче между 30-60 пъти годишно, докато при мъжете този брой е само 6.

10% от конфликтите се дължат на разлика в мненията, 
а 90% са породени от неприемливи 

за другата страна интонация и тон на говорене.

Невъзможността да контролираме негативните мисли 
може да бъде симптом на депресия.



Творческа зона
С тази рубрика ще завършват и останалите наши  броеве. Тук ще публикуваме 
различни произведения на хора от клуба. Ще можете да видите рисунки, фотографии и 
да прочетете есета, разкази, пиеси и стихотворения. Откриваме рубриката със 
стиховотрението на едно момиче, което реши да се скрие под псевдонима падаща 
звезда. Пожелаваме на нашите читатели да открият това, което ги вдъхновява и да не 
се отказват от него.

Феите ми вече не летят
забравила съм как кръжат 
над мен
дълбоко в тишината спят
замръзнали в скреж студен.

Цветята спряха да ми пеят
май разбрали са,че аз 
пораствам
без приказките вече ще 
живея
принцът ми без мен ще 
странства.

Тъжните звезди шептят над 
самотното небе
„Вижте я, изгрява като 
слънце,
малкото пораснало дете."
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