
 
 
„Aki lemond a mesélésről, az lemond történeteiről, aki lemond történeteiről, az önmagáról mond le.” 

Odo Marquard 

A mesélés, a történetmondás, emberi életünk alapkövei, melyekből készül az az út, amin 

elindulhatunk a világba. Ki-ki a saját útján. Ha nem mesélünk, és nem osztjuk meg történeteinket 

egymással, nem lesz min elindulni, hová tartani.  

A mese gyermekeinknek, és nekünk felnőtteknek is szól, hiszen a történetekből 

kapunk képet a világról, valamint saját lelkünk működéséről. Ezek a képek 

másfajták, mint amit a különböző képernyők sugároznak a nap minden 

pillanatában felénk. A mesék képei a teremtő képzeletet, az alkotó fantáziát és a 

cselekvő erőt táplálják bennünk, a történetek, pedig útmutatást és mintát adnak 

arra, hogyan boldoguljunk az életben. Ha kellően sok mesét, történetet hallunk, 

megtaláljuk azt, amelyik rólunk, nekünk szól és segíteni tud akkor, amikor 

nehézségeink vannak. Megsegítenek abban is, hogy eljussunk saját, személyes 

történeteinkhez, azok megértéséhez és elmondásukhoz.  

Mikor, mit és hogyan meséljünk? Hogyan segít a meseterápia? Mi történik a mesecsoportokban? 

Hogyan segítenek a mesék az örökbefogadott gyermekeknek megérteni saját élettörténetüket? Mit 

kapunk mi, felnőttek a meséktől? 

Ehhez hasonló kérdésekről beszélgetünk majd a klubesten, és természetesen mesét is hallhattok 

majd! 

Az alkalom előtt és után, Dobos Orsolya a „Színes a Világ” képviseletében mesekönyveket árul! 

Magamról: 

Sárközi Tünde szociális munkás és meseterapeuta vagyok. Szociális munkás végzettségem 1997-ben 

szereztem a Wesley János Lelkészképző Főiskolán, ezóta dolgozom kisebb kihagyásokkal 

(gyermekeimmel itthon töltött idő) szociális munkásként hátrányos helyzetű 

családokkal, gyermekekkel. Egyéni és csoportos esetmunkát végeztem Családok, 

majd Gyermekek Átmeneti Otthonában, valamint a Menedék Egyesületnél. 

Harmadik gyermekemmel való otthonlét után kezdtem el dolgozni a Fővárosi 

TEGYESZ Örökbefogadási Szolgálatánál.  

Nem sokkal ezután csatlakoztam a Mózeskosár Egyesülethez.  

Meseterápiával 2009 óta foglalkozom, Boldizsár Ildikó „Metamorphoses” Módszerén keresztül, 

először saját élményeimben, majd e rendszeren belül végeztem meseterapeutaként.  

Mesecsoportokat gyermekek számára 2013 óta tartok.  

A Mózeskosár Egyesületnél 2016 elejétől végzek meseterápiás munkát gyermekekkel és szüleikkel az 

Aranyalma mesecsoportok keretein belül. Székely Zsuzsával, az élettörténeti munka tréning 

létrehozója és egyik vezetője vagyok, és egyre inkább látom, hogy a mesékkel való foglalkozás 

hogyan függ össze az élettörténet megértésével. Nagy örömöt okoz számomra, hogy ezt a két 

izgalmas területet összekapcsolhatom munkámban. 

https://hu-hu.facebook.com/szinesavilag/
http://szinesavilag.hu/mesekonyvek

