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Психолог родом з Волині лікує Західну
Європу
Уродженець волинської глибинки Ростислав Прокоп’юк перетворився на
знаного в Чехії психоаналітика. До нього за допомогою їдуть з усієї Західної
Європи, - пише журнал «Кореспондент».
Ходімо зі мною, але не чекайте дива від мене. Я навчу вас бути дивом - так пофілософськи вітає відвідувачів свого сайту Ростислав Прокоп’юк, 52-річний чеський
психолог, походженням з української глибинки - села Вербичне Волинської області. Вже
20 років він живе і працює в Празі, допомагаючи людям позбуватися різних
залежностей, і перш за все - тютюнової.
Маючи за плечима психологічний факультет київського вузу і практику роботи на
телефоні довіри для молоді в Україні, Прокоп’юк зумів не просто знайти свою нішу в
конкурентній на Заході сфері, але і завоювати репутацію одного з найкращих психологів
у Чехії.
Серед його клієнтів весь цвіт Баррандів - району проживання кіношної богеми країни,
своєрідного чеського Голлівуду. На всесвітньо відомій кіностудії, розташованої тут,
було знято багато голлівудських стрічок, зокрема, Місія нездійсненна, Хроніки Нарнії і
Чужий проти Хижака.
У результаті ім'я українця виявилося в знаменитій швейцарській енциклопедії Who Is
Who, яка впродовж 30 років щорічно друкує біографії світових знаменитостей.
Прокоп’юк потрапив на сторінки збірки у 2006 році як представник Чехії, причому з
уродженців України він опинився в ньому єдиним.
За 20 років «шаман зі східної Європи», як охрестила його західна преса, допоміг кинути
палити більш ніж 1 тисячі чоловік. Сьогодні записатися на прийом до Прокоп’юка
непросто: крім Чехії його чекають клієнти в Австрії, Німеччині та Швейцарії.
Все дитинство Прокоп’юк мріяв про акторську кар'єру, але провалив іспити до
театрального. У розпачі він інтуїтивно подав документи на психологію в Київський
педінститут імені Драгоманова.
Доля ніби сама підштовхувала його до майбутньої професії. Будучи абітурієнтом, він
розвантажував машину зі склом для педінституту, одне скло впало йому на ногу і сильно
пошкодило її. Загладжуючи свою провину перед юнаком, інститут зарахував Прокоп’юка
поза конкурсом.
http://www.vip.volyn.ua/print/11724

1/3

5.4.2011

Психолог родом з Волині лікує Захід…

Як дотепно зауважує психолог про такий свій старт, знання - це ще не все: важливо
вміти вловити знаки провидіння і використовувати їх на шляху до успіху.
У Чехії Прокоп’юк теж виявився, на перший погляд, випадково. Менеджери тамтешньої
приватної клініки в крихітному містечку Табор підшукували фахівця із залежностей і
абсолютно випадково «зловили» обласне радіо Галичини, де у своїй авторській
програмі розповідав про власний метод біокодирування в той час вже дипломований
психолог Прокоп’юк. Він зацікавив чехів в якості кандидата.
Пробний контракт з українцем був укладений всього на тиждень, потім на місяць і на рік.
Відпрацювавши, він повертався в Україну. Ці гастролі, що тривали п'ять років,
розділяла з чоловіком його дружина.
Хоча витрати на проживання та переїзди брала на себе клініка, на руки за свої
консультації Прокоп’юк отримував не надто багато - 80 чеських крон за годину, причому
третину цієї суми брав перекладач, оскільки психолог зовсім не знав мови. Суми, що
залишилася «вистачало хіба що на обід, тому перший час доводилося туго».
Але практика, а значить, і реклама власної методики в різних містах Чехії зіграли свою
роль: через рік у Прокоп’юка «почалася своя серйозна кар'єра».
Сьогодні один сеанс позбавлення від куріння від українсько-чеського психолога коштує
вже не 80, а 3 тисячі крон (трохи більше $ 150). При цьому триває він не більше 15
хвилин. «По суті, щоб кинути, вам потрібен час, який іде у вас на те, щоб викурити дві
сигарети», - запевняє Прокоп’юк.
Він дає гарантію: якщо після консультації протягом року у пацієнта виникне бажання
взяти сигарету, він проведе повторне кодування безкоштовно. За його
спостереженнями, вдруге до нього звертаються не більше 10% клієнтів.
Перше, що робить психолог, починаючи сеанс, - бере клієнта за руку і просить
розповісти про себе щось хороше. Каже, що саме це прохання вводить більшість в
ступор: «Їм простіше розповісти поганее». Метод Прокоп’юка допомагає клієнтам
усвідомити, що «нормальні люди не курять», - і вони відмовляються від шкідливої
звички.
Інший практикований хід психолог називає «реальністю через минуле»: за допомогою
ланцюжка питань він повертає пацієнта в ті роки, коли той ще не курив, найчастіше в
шкільну пору.
За словами лікаря, перший досвід куріння у більшості виявляється негативним.
Закурюючи в такому стані сигарету, попередньо «заряджену» Прокоп’юком негативною
енергією прямо під час сеансу, людина відчуває всі неприємні відчуття першого разу.
Багатьох починає нудити, у деяких починається блювота. Потім психолог знову
повертає людину в нинішній стан, але тяги до тютюну в неї вже немає.
Про країну, яка подарувала йому успіх, Прокоп’юк говорить тепло: «Моя Чехія». Там, за
його словами, він відчуває себе не тільки більш затребуваним, а й більш соціально
захищеним. «Починаючи від медичного страхування і закінчуючи державною
підтримкою», - уточнює лікар.
Цю підтримку психолог зумів відчути, наприклад, коли взяв кредит на квартиру в
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п'ятиповерховому будинку недалеко від центру чеської столиці на 15 років під 4%
річних. «В Україні про такі умови поки що можна тільки мріяти», - шкодує психоаналітик.
При цьому Прокоп’юк навіть не є чеським підданим. З патріотизму, який культивується
в його родині, він зберіг українське громадянство.
При цьому повертатися ні на рідну Волинь, ні взагалі в Україну чеська зірка не
збирається. «Я не знаю, чи має поняття «психолог» в Україну якийсь зміст, - з сумом
говорить Прокоп’юк. - І хто знає, скільки ще років [воно] буде не потрібне».
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Користувач федор (гість) каже:
«Моя Чехія- позор бедолаге
відповісти
Суспільство
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