
A Nagy Utazás, avagy élményteráPia Srí Lankán
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Vaskuti Pál: A Chance Program tinédzser
gyerekeket neve[ő családok problémáínak
rendezéséveI foglakozik. Egyéni igények-
hez mérten, ambu[áns, napközbeni, iltetve
egy távoli országban élményterápiás ettá-
tást is biztosítva.

#! A (hance Prograryhcz k.tocsolóJo
fl elnenyterip:a *klsor rrtiza.-sa' ilgy.
* bek{ittitt p:li*h*l*giai k*;g|óst
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Mi úgy nevezzÜk, hogy a ,,Nagy Utazás!,, Az
étményterápia több hetes vagy hónapos,
pszichológusokat, szükség esetén pedagó-
gust Vagy más segítő szakembert bevonó
utaZás.

M*{yik az a t*voli crszi*g, ahova
r:ost il.yex *t*&;:t sr*rvernak?

]elenteg Sri Lankára szervezünk ilyen te-
rápiás utakat. A fiatatoknak itt [ehetősé-
gük van arra, hogy önmaguk megismerése
me[[ett felfedezzenek egy távoti és lenyű-
göző országot, annak kÜlönleges kultúráját,
az ott élők szokásait, gondolkodásmódját'

|{ogyan xa'llik egy ilyen ,,álmrlrryte-
rápia,'?

Még az utazás előtt a szütőkkel való itthoni
beszéLgetésseI kezdődik a terápia' A szü-
lőknek is elmondom, hogy itt nem a szoká-
sos értetemben Vett utazásí élményekrőt
lesz szó. Az élményterápia intenzív sze.
métyiségfejlesztő hatása akkor érvényesüt,
ha megfeIelően előkészített diagnosztí-
kán, áLlapotfelmérésen és terápiás terven
alapu[, ha naPonta biztosítjuk a pszichote-
rápiás foglalkozásokat, a személyre szabott
programokat, s leülÚnk megbeszélni, tuda-
tosítani a tapasztalatokat, e[őretépéseket.

$ Hasonlrt ez azokhoz a katonai jel-
f iegtl gyerektáborokhoz' ahoi visel
* k*désterápia fr:iylk, ahol a viselke-

dési s:abiil.y*khor kell a gy*rekekne*
alkaima:kodr':iuk?

Nem' egyáltalán nem hasontít egymáshoz
a kettő.
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A Katonai jellegű, viselkedésterápiára épÜtő
gyerektáboroknak semmi közük az Étmény-
terápiához, hiszen az etőbbinét a kütső kény-
szer a lényeg. Az általam alkatmazott ét-
ményterápiás módszer célja az, hogy a fiatat
otyan ú-j helyzetekkel találkozzon, ahot ki-
próbáthatja magát. A tényeg, hogy a szabá-
tyok betsővé váljanak, a helyes viselkedés
saját belső késztetésbőt a[akutjon ki. Az
utazás során szerzett étményeket, benyo-
másokat, az egzotikus országban megfogal-
mazott kérdéseket a szakemberek napi szin-
ten segítenek fe[dolgozni és értelmezni.
A cét, hogy a fiatal az utazás után haza-
térve, ne térjen vissza a régi szokásokhoz, vi-
setkedésformákhoz. Ez merőben más, mint
az említett katonai módszer.

srí L**}<ián. *t *í:l:énvta:.ápi*vai vé-
g*t is *r x k*zel$s?

Nem' dehogy. Természetesen a gyerekket
és a családdal a Magyarországra történő
Visszatérés után is dolgozni ke[[. Minden
esetben utógondozás, további terápía egé-
szíti ki a Sri Lankán elkezdett étményte-
rá píát.

p$ntcsán inilyerr kar*aknak szól
*: ez é[m*ny{en;*pi;ás m*ds:*r7

Elsősorban 12 és 20 év közotti fiatalok re.
habitítációjáVal fogtakozunk.
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r,!ityen jeIi'agi! pr*bíórn*!ck*l fardul-
nak Ür,lőkh*z e rsai*d*k, a *aiilsk?

Az okok és a motiváció széLes skálán mo.
zog, de áttalában magatartási, vagy iskolai
béi[[eszkedési zava1 antiszociátis (deviáns)
személyiségfejtődés,,,rossz társaságba,' ke.
veredés, drog vagy másfajta függőség, ít-
letve va[amiféle bűncselekménybe keve.
redés, vagy éppen az áldozattá vátás átt a
háttérben.

p
* Mi*rt éppe* sr"! i.*nkaf

Sok évveI ezelőtt egy nonprofit projektet
Vezettem Sri Lankán, közismertebb nevén a
HELP falut, így ismeretségekre, helyisme-
retre és barátokra leltem ezen a mesés szi-
geten. AZ általunk kidolgozott étményte-
rápia koncepciója egyébként is az, hogy
minél távotabbi helyre és a megszokottót
ettérő kuttúrájú he[yre vigyük a fiata[o-
kat, így Sri Lanka kézenfekvő vá[asztás vo[t.
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NyiLván sokan em[ékeznek, hogy 2004
decemberében IndonézÍa közeLeben egy
erős víz alatti foldrengést követően Cunami,
azaz szökőár alakult ki. Ez Azsia détketeti
és déli részén, va[amint AÍrika keLeti ré-
szén jelentős károkat okozott' Több mint
kétszázezer ember megha|t. Ebben Sri Lanka
is érintett vo[t, ahol a magyarok adomá-
nyaibói több segélyszervezet is igyekezett
segíten i'

A HELP faLu ötlete az volt, hogy építeni
kellene egy otyan fatut, amely mindhárom

8eneráció ',árván naradt', tag1ainak rrene-
dcke1 álpitprpt p< fci|Ádó<i Iphptő<áoat

nyú1t: árván maradt gyerekek, gyereküket
Vesztett szÜlők és egész csatádjukat elvesz-
tett nagyszülők is bekö|tözhettek, atakítot-
tak új családokat. AZ ötletet az adományo-
zók jóvottábót a BaPtista Szeretetszo[gáLat
égisze aLatt sikerült megva[ósítanom.

2006-ban adtuk át a fa[ut' én a projekt
megvalósításának két éve alatt beleszeret-
tem Sri Lankába, azóta is másodík ottho-
nomként tekintek erre a he[yre. EgyedüLáLtó
.- j-L.||^r ^ |':'.''^-.. . heIvipk é|prrit-oz cBlldJrdL, d NUril)cacL, d.._-r._. _-,,..-
musa, a hagyományok, az eltérő kultúra és

még soro[hatnám, de ezt igazábÓ[ az érti'
aki tegatább egyszer e[látogat ide.
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Sri Lanka egy eimondhatatlanuI sokszínű
^-.-:- n^-+,,^:l L^ll^-lorslag. Porrugar, norran0 es angoL gyar-
mat is volt, mindenkitő[ átvettek valamit.
A buddhizmus és a l.induizmus;s nagy
hatássaL van az emberekre de ná|rlárr' a
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'nuszlin' vaLamint a keresztény vaIlás is

mindernapos és elfogadott' Az európai
mértékhez képest nagyon szegények itt az
emberek, a csa[ádok mégis mindent meg'
tesZnek a gyerekekért' A gyerekek jeLentik
az egész csaLád jovőjét, mivet n jncs kiépütve
móo az ct,rónai órtoIamha^ \,ó+. t4r.a.I.

lombiztosítási- és nyugdí1rendszer, Ezért az
egymást köVetó generációk tartjék et egy-
mást.

Igen' így van' Kü[önös és íelejtheiet[en Lát-

vány, amikor az igen szegény családok gye-
rekei is reggelenként hófehér, maku[átLan
angoL egyenruháikban mennek az isko[ába.
Az ilyen es ehhez hason[ó etmenyek nagy
hatást tudnak gyakorolni a Magyarország-
ról ideérkező fiatalokra' Nagy feladat, kihí-
vás az európai gondoIkodás számára a

kasztrendsZer megértése' elfogadása is'
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Egy Sri Lanka-í élményterápia költsége
mindig az egyéni helyzeten, igényen a[apu[,
nincs tételesen beárazva. Természetesen
befo[yásolja az árat a kinn tartózkodás
hossza és az is, hogy hány gyerekekke| va.
gyunk kint egyszerre' Látni IeLl, hogy a rend-
szerváltás óta felnőtt egy generáció, akik kö-
zÜl számosan már beleszÜlettek az anyagi
jómódba _ és a családi-környezeti ártalmak
más formában, mint a szegénységben étők-
nél, de ná|uk is megje[enhetnek' Ezek a csa-
ládok diszkréciót kérve hordják különböző
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pszichológusokhoz, gyermekpszichíáterek-
hez a gyerekÜket, mindent megadnának
egy esetleges deviáns |.arrie. negelőzesert'
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Pontosan. Ha a család érzékeli a problé-
mát, ha kettően aggódik a gyerekért, akkor
nem az é[ményterápía árát nézi' KÜlön fel-
adat azonban a gyerekek együttműködését
mepnverni Fz psethen is az őszinte szem-'' 'ö''J ''''''

benézes a tegcéLravezetőbb. Nagyon Íon-
tos, hogy a gyerek érezze, áLLapotábó[ van
kiút, és azt is, hogy né[küle nincs megoldás.
Természetesen nem csodát ígérek, hanem
sorsfordító éiményeket.
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A hitetes, é|ő kapcsoLat a szÜlőkkeL és a
gyerekekkel elejét veszi az ilyenfajta kérdé-
seknek. Egyébként pedig azt gondolom,
hogy a szemeLyes mÚltam is garanciát je-
lent' 30 éve vagyok a szakmában' tapasz-
talataim és eredményei.n etísmertek' egész
életemben nehezen kezelhető gyerekekkel
és csa|ádjaikkaI fog{aIkoztam. Szerencsés-
nek mondhatom magam, hogy olyan
mesterem Vo[t, mint Popper Péter és Varga
loLtan, akrk meltett a SOTE l. sz. Cyermek-
ktinikáján do[goztam. Később több gyer-
rnekotthonna|. voItam az igaZgatoja' sőt'
lehetőségem volt egy új fővárosi otthon
létesítésére is a 90-es évek végén.

Dr. Kiss Anna
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