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Élményterápia
sANsz I Atíz éve működőChance program olyan nehezen keze|hető
és viselkedészavaros magyar gyerekeknek nyújt gyógyulási lehetőséget Srí Lankán,
akiken a hagyományos pszichoterápia és a gyermekvédelem sem tudott.segíteni.

askuti Pál 2005-ben érkezett SríLan-
kára, közvetlenül az után' hogy a

cunami földig rombolta az ország

délrirészét. A Magyar Baptista Szeretetszol.
gálat Alapítvánnyal felépítették a Help Falut,

ahol szüleiket elvesztett gyerekek és gyer.

mekeiket elvesztett szülők leltek új otthon-

ra és családra' Amikor az építkezés elkez-
dődött, vaskuti kivitte magával a szigetor-

szágba egy drogos páciensét, akit évek óta
prőbá|t leszoktatni a heroinról - addig si-
kertelenül' A beteg részt vett az építkezés-
ben, ós lejött aszerrőI, azóta is tiszta, csalá-
dot alapított és dolgozik' ,,Akkor arra gon-

doltam, hogy talán más típusú problémákkal

küzdő pácienseimnek is segíthetne egy eh-

hez hasonló tapaszta|at, és elkezdtem kivin-
ni magammal gyerekeket SríLankára, elein-

te egyénileg, később kisebb csoportokban''
_ mondja a több mint harminc évepraktízá-
ló pszichológus.

trlŰxöolx
Több pszichológussal karöltve dolgoztaki az

élményterápiának nevezett programot' amely-

nek lényege, hogy a megszokott környezet-

bőItörténő kiszakítás, a kultúrsokk, a páci-

enst érő rengeteg éImény s az ezzel párltu-

zamosan zaj|ő intenzív pszichoterápia kom-

binációja gyors és tartós gyógyulást képes

előidézni, A Chance-ban eddig harminckét,

||_23 éves páciens vett rószt, akikjavarészt
szerhaszná|atÍal, depresszióval és magatar-

tászavarokkal küzdöttek A program műkö-
désének tíz éve a|att eddig egy gyerek volt,
akinél nem mííködött aterápía, őthazakel-
lett küldeni, mert saját bevallása szerint sem

akart változni. és nem működött együtt a pszi-

chológussal. ,,Ide a legnehezebb esetekjön-
nek, olyan gyerekek, akikkel sem a hagyo-

mányos pszichoterápia' sem a gyermekvé.

delem nem tudott mit kezdeni. Most is van

olyan gyerek velünk, aki már 4-5 pszicholó.
gust megjárt, javulást mégsem értek el ná-

1a''. mondja Vaskuti Pál'
A Srí Lanka-i éIményterápiának helyet

adó épületegyüttes az ország déli részén,
Kahawa faluban található, néhány százmé-
ÍeÍÍe az óceántóI. A két épületben összesen

nyolc szoba van, a legtöbbhöz saját fürdő-
szoba tartozik. Az udvaron feszített víztük.

30 rtcyelő zotsl:.

rű medence, pingpongasztal és röplabda-
pálya nyújt sportolási lehetőséget. A köze-
li városok és falvak számtalan kikapcsoló-
dási lehetőséget kínálnak, a csopoÍt a prog-

ram hetei alatt gyakorlatil'ag az egész déIt

országtésztbejárja' Kilenc éven át egyszer-

re legfeljebb két gyereket hozott ki magá-

val Vaskuti, ezekben az években a pszicho.
terápiát is ő végezte. Kiscsoportos terápiát,
mint amilyen a mostani is' másfél éve szer-

veznek, ilyenkor legfeljebb hat gyerek vesz
részt a programban. Az egyéni teÍápíátÍnár
nem minden alkalommal Vaskuti végzi, erre

a célra a mostani turnusban felvett egy pszi-
chológust, akinek a munkáját mentorok se-
gítik' Minden gyereknek van egy pártfogó-
ja, aki024 őrábanvtgyáz rá és felkészíti a
terápiára. A gyerekek nagy része magánta-

nuló' ők délelőtt tanórákon vesznek részt,

a mostani a negyedik turnusa. ,,Mentorként
a 1egfontosabb feladatunk, hogy olyan é1-

ményekbe és helyzetekbe sodorjuk a gyeÍe-

keket, arnelyekbő1 aztán a pszichológus tud

dolgozni. Azon túl, hogyjátszunk, kirándu-
lunk és sportolunk velük, az együttélés mi-
att egy rejtett példamutatás is történik' ezért

fontos, hogy a mentor felelősségteljes, nyi.
tott és gyerekközpontú személyiség legyen''

- mondja Hárs Anna. Minden gyerek vé-
gez önkéntes munkát, az előző turnusokban
pékségben' áryaházban és elefántrezervá-
tumban dolgoztak. A mostani csoport kö-
zösen kívü1-be1ü1 kifestett eey csa|ádiházat
a Help Faluban.

TlszTA lDő
Az együttélésnek szigorú szabályai vannak,
amelyeket minden gyereknek és felnőttnek
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amelyeket a mentorok tartanak, délután pe-

dig minden gyerek a saját pártfogójával tölti
az időti kirándulnak, sportolnak, együtt fel-
fedezik a környéket. ,,A mentorok nem szak-

emberek, náluk nem a szaktudás számít,ha-
nem az egyéniség. Közel nyolcszázanjelent-
keztek mentornak az elmúlt években, és né-

hány kivételtől eltekintve sikeresen válasz-
tottuk ki, hogy az adott gyerek számáraki a

legmegfelelőbb' Ha kiderül, hogy mégsem

passzolnak össze' akkor mentort cserélünk,
és új párosítással folyik a munka tovább'' _

mondja Vaskuti Pál.
Hárs Anna először a tavaly őszi csopof!

ban vett részt a programban mentorként, eZ

be kell tartani' A csoport együtt étkezik'
közösen végz|k a házimunkát' és idónként
együtt vagy ki-ki a maga mentorával főz.
Az egyik legfőbb irányelv a Vaskuti által
Tiszta időnek nevezett szabály, ez az őszin-
te' egyenes és nyí1t kommunikációt követe.
li meg. A gyerekek hetente legalább két al.
kalommal vesznek részt egyént pszichote-

rápián, vaIamint minden este csoporttelá-
piazaj|ik, amelven az egész csapat jelen van.

Itt jobban megismerik egymást, s a napköz-
tren felmerült feszültségeket is ekkor beszé.
lik meg' Az eg1'üttélés másik nagy előnye,

hogy a gyerek nem tudja megkerülni a pszi-

chológust: a napi csoport' és minimum he-
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ti két alkalomma| az egyéni terápia kötele-

ző, apsztchológus felé irányuló maximális

blza|mat pedig a közösen eltöltött idő és az

együttélés garantálja.

Ez utóbbi nagyban segíti a szakember mun-

káját, aki a gyerekek hétköznapokban muta-

tott viselkedését, reakcióit is meg tudja figyel.

ni. ,,Ennek a terítpiának az az egyíklegna-
gyobb előnye, hogy a problémát nem elhoz-

zahozzám a szülő vagy a gyerek, amiből ne-

kem következt etnikel'I az előzményekre s az

okokra, hanem itt a saját szememmel látom,

hogy bizonyos elakadások vagy nehézségek

milyen ingerek vagy helyzetek hatásáraala-

kulnak ki, és azt hogyan próbálja megoldani a

gyerek. Az egyt-itté|és miatt gyakorlatilag ab.

ban a pillanatban tudunk foglalkozni a prob-

lómával' amikor felmerül, és ennek látjuk az

okát is - a hagyományos pszichoterápián erre

nincs lehetőség'' _ mondjaDickmann Roland,

a Chance program pszichológusa'

A tizenhárom éves Zoltán azért jött Srí
Lankára, hogy megszűnjenek a heves dühki-

törései, amivel évek óta küZd' hogy megsza-

baduljon marihuánafüggőségétőL, valamint

rendezni akarja a kapcsolatot az apjával. Az
elmúlt hat év.alatt három pszichológusnál is
járt, de egyik sem tudott segíteni rajta. ,,Az
elmúlt négy hétben, amiőta az élményterápia

tart, folyamatosan érzem magamon a javu.

lást. Eddig soha semmilyenközösségbe nem

tudtam beilleszkedni, itt viszont nagyonjó a

csapat, elfogadnak, és én is kedvelem a töb-

bieket. Ennek okát az otthontól való távol-

ságban látom s abban, hogy nagyon jó pszi-

chológusokkal és mentorokkal dolgozunk

együtt a probléma megoldásán. Annyi é1-

mény ér itt, hogy nincs időm a függőségem.

mel foglalkozni'' _ mondja Zoltán.

,,Azéttvagyokitt, hogy kijöjjek a mély de.

presszióból, megszabaduljak a párkapcsolat-

függőségemtől és elinduljak a felnőtté vá|ás

úqán, ami eddig nem sikerült. A felnőttek sze-

rint a viselkedésem olyan, mint egy három-

A TERÁPIA MENETE
I A program három szakaszbó| á||: az
előkészítés Magyarországon történik' ek.
kor fe|mérik a beteg ál|apotát, megá||a-
pÍtják a diagnózist, és összeá||ítják a sze-
mé|yre szabott programot. A második
rész maga az 1-3 hónapos Srí Lanka-i tar-
tózkodás, míg a befejező szakasz a csa-
|ádterápia, ami néhány gyerek esetében
már a szigetországban e|kezdődik, hozzá.
juk kijönnek a szü|eik, és egy intenzív ke.
ze|és keretében próbá|ják megoIdani a családban feImerÜ|t konfliktusokat.

Magyarországra Visszatérve is fo|ytatódik a csa|ádterápia, ennek hossza

és intenzitása a prob|éma je||eqétő| függ.o

:Elefántr9ze.vátumban1'.Az egzotikus helyszínt meg ke11 tudni fizetni .:.

éves gyereké'' _ mondja a 18 óves Áhos' ó
három éve kezdett el pszichológushoz járni,

de nem tudtak segíteni rajta' Elmondása sze-

rint amióta itt van, sokkal nyugodtabbnak érzi

magát, toleránsabb lett, és nem zuhan olyan
gyakran magába, mint elótte. ,,Sokkal köny-

nyebben viselem az éIet dolgait, a mentorom

könnyen ki tud rángatni a szobámbóI,amiez-

előtt elképzelhetetlen lett volna' A távolság

és a megváltozott környezet lehetőséget ad

végiggondolni a dolgaimat, most már képes

vagyok kívülről látni magamat és az ottho-

ni életemet.. _ IeszihozzáÁ]mo,.

ALAPíTVÁNY
Vaskuti szerint egy pszichológus átlagosan

az esetei negyedében tud javulást elérni. A
Chance program sikerrátája ennéljóval ma.

gasabb: 75_80 százalékban eredményes, ezt

az éImény teúpíát kisérő utánkövetés iga-

zoI1a. A legnagyobb sikernek az Asperger-

szindrómával (az autizmus egy enyhébb |or-

mája) diagnosztizált gyerekeknél elért ered-

ményt tartja, akikről aterápia végóre kide-

rült, hogy nincs szó Aspergerről, csak súlyos

szorongásról. ,,A szorongásuk napról napra

oldódott, a program végén pedig teljesen más

emberként mentek haza, mint ahogy kijöt-

tek'' - mondja Vaskuti' Távlati céljai között

szerepel, hogy egyszerre két turnus is tudjon

működni Kahawán' valamint ki akarja ter-

jeszteni a programot külf<ildre is: a külhon-

ban éIő magyarok és külföldiek számára is

elérhetővé szeretné tenni a terápiát.

A programban való részvétel nem olcsó, kö-

rülbelül napi harmincezer forint, ebben ben-

ne van a 24 órás felügyelet, a szállás, a na-

pi háromszori étkezés, a pszichoterápia, va-

lamint a kirándulások és a sportprogramok

egy része is. A mostani csoportban részt vesz

egy gyerek' akinek a szülei nem tudták volna

kifizetni a programot, viszont sikerült támo-

gatőt szerezni számáta, így ő is esélyt kap a

gyógyulásra. Egy hálás szülő, akinek maga-

tartás-zavaros gyereke az egyik tavalyi tur-

nus során meggyógyult, kezdeményezte egy

alapítvány |éttehozását, amely jelenleg be-

1egyzés alatt áll, így ajövőben elképzelhe-

tő, hogy olyan gyerekek is részt vehetnek az

élményterápián, akiknek a szülei nem tud-

ják áIlni a költségeket.

GÁL ÉVA LAURA, Srí Lanka
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