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Εισαγωγή   
Η Γνωσιακή Θεραπεία Βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα (ΓΘΒΕ) 
(Mindfulness-Based Cognitive Therapy-MBCT) διαμορφώθηκε 
από τους Zindel Segal, Mark Williams και John Teasdale [1] [2] 
με τη  μορφή ενός ομαδικού προγράμματος πρόληψης της κατα-
θλιπτικής υποτροπής. Συνδυάζει τη συστηματική εκπαίδευση στην 
ενσυνειδητότητα, αξιοποιώντας το μοντέλο διαχείρισης του άγχους 
του John Kabat – Zinn [3], με στοιχεία της γνωσιακής – συμπερι-
φοριστικής ψυχοθεραπείας [1] [2]. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
άτομα που στο παρελθόν νόσησαν από κατάθλιψη και κύριος στό-
χος του είναι να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τα προφυλάξουν 
από μια ενδεχόμενη υποτροπή [1] [4].
Στο σύνολό του το πρόγραμμα στοχεύει σε εκείνες τις ψυχολογικές 
διεργασίες που εμπλέκονται και δημιουργούν ευαλωτότητα στην 
καταθλιπτική υποτροπή. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσω [2] [4]:
• Συνειδητής ρύθμισης της προσοχής κατά τρόπο που διευκολύνει 
την επίγνωση της εμπειρίας (σκέψεις, συναισθήματα, σωματικές 
αισθήσεις) όπως εξελίσσεται στο παρόν – μεταγνωσιακή επεξερ-
γασία και επίγνωση  
• Ανάπτυξης ενός διαφορετικού τρόπου σχετίζεσθαι με τις σκέ-

ψεις, τα συναισθήματα και τις σωματικές αισθήσεις, που χαρακτη-
ρίζεται από την ενσυνείδητη αναγνώριση και αποδοχή ακόμα και 
αυτών που είναι μη επιθυμητών, έναντι της ταύτισης και της υποχώ-
ρησης σε αυτόματες, επίκτητες συνήθειες και αντιδράσεις σε γνω-
στικό, συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο 
• Απόκτησης της ικανότητας επιλογής της πιο κατάλληλης από-
κρισης σε δυσάρεστες και δύσκολες σκέψεις, συναισθήματα και 
καταστάσεις. 

2. Ενσυνειδητότητα και διεργασίες γένεσης και διατήρησης της 
ψυχοπαθολογίας 
Στη ΓΘΒΕ η ενσυνειδητότητα  ορίζεται ως «η επίγνωση που προ-
κύπτει από την εμπρόθετη εστίαση της προσοχής στο παρόν, χωρίς 
άσκηση κριτικής ή αξιολόγησης σε ό,τι συμβαίνει  σε επίπεδο υπο-
κειμενικής εμπειρίας» [5]. 
Στον ορισμό αυτό  δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην: 
• επίγνωση και τη
• μη κριτική αποδοχή της τρέχουσας εμπειρίας.
Αυτά τα δύο στοιχεία που απαρτίζουν την έννοια της ενσυνειδητό-
τητας βρίσκονται στον αντίποδα των διεργασιών που ευθύνονται 

Γνωσιακή Θεραπεία Βασισμένη στην Ενσυνειδητό-
τητα (Mindfulness-based Cognitive Therapy-MBCT): 
Παρουσίαση ενός ομαδικού προγράμματος για την 
πρόληψη της υποτροπιάζουσας κατάθλιψης

Φωτεινή Λέκκα 
Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς 

Αλληλογραφία: Φωτεινή Λέκκα, Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς, 
 Λάκωνος 19 και Λάμψα, 115 24, Αθήνα, e-mail: flekka@psych.uoa.gr

 

Περίληψη
Η Γνωσιακή Θεραπεία βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα αναπτύχθηκε από τους Segal, Williams και Teasdale (2002, 2013) με 
στόχο την πρόληψη της υποτροπιάζουσας κατάθλιψης και αποτελεί συνδυασμό του γνωσιακού συμπεριφοριστικού μοντέλου 
με τη συστηματική εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα. Σύμφωνα με τους εμπνευστές του μοντέλου, η καταθλιπτική υποτροπή 
οφείλεται στη γνωστική αντιδραστικότητα (cognitive reactivity), δηλαδή την επανενεργοποίηση αρνητικών μοτίβων σκέψης, η 
οποία είναι δυνατόν να πυροδοτηθεί ακόμα και από ανεπαίσθητα ή δυσδιάκριτα ερεθίσματα, σε συνδυασμό με δυσλειτουργικές 
στρατηγικές αυτορρύθμισης. Η παρέμβαση που έχει τη μορφή ενός ομαδικού προγράμματος 8 εβδομάδων έχει στόχο την καλ-
λιέργεια επίγνωσης, έτσι ώστε να γίνονται έγκαιρα αντιληπτές διακυμάνσεις της διάθεσης που είναι δυνατόν να πυροδοτήσουν 
τη γνωστική αντιδραστικότητα, την καλλιέργεια μεταγνωσιακής επίγνωσης και την ενίσχυση της ενσυνείδητης φροντίδας του 
εαυτού για την πρόληψη της καταθλιπτικής υποτροπής. Στο άρθρο παρουσιάζεται η δομή του προγράμματος και τα ερευνητικά 
δεδομένα για την αποτελεσματικότητά του. 
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για τη γένεση και τη διαιώνιση της παθολογίας,  οι οποίες είναι  [3] 
[6] [7] [8] [9]):
• Μηρυκασμός και ανησυχία 
• Δυσλειτουργικές στρατηγικές αυτορρύθμισης (τάση αποφυγής ή 
καταστολής δυσάρεστων εμπειριών, σκέψεων και αρνητικών συ-
ναισθημάτων ή υπερεμπλοκή και προσκόλληση σε θετικές εμπειρί-
ες και συναισθήματα).  
Ειδικότερα, η ενσυνείδητη επίγνωση είναι μια έννοια αλληλέν-
δετη με την αυτορρύθμιση της προσοχής[8] και αναφέρεται στην 
καθαρή παρατήρηση των φαινομένων της συνείδησης (σκέψεις, 
αισθήσεις, συναισθήματα) όπως αναδύονται και εξελίσσονται στο 
παρόν, χωρίς γνωστική επεξήγηση και επεξεργασία. Για να επι-
τευχθεί αυτορρύθμιση της προσοχής απαιτείται τόσο η ικανότητα 
σταθεροποίησης της προσοχής στην υποκειμενική εμπειρία, όσο 
και η ικανότητα εμπρόθετης μετακίνησής της στις διαφορετικές 
διαστάσεις της. 
Όταν η προσοχή ρυθμίζεται με τον τρόπο αυτό, περιορίζεται ο χώ-
ρος που απομένει διαθέσιμος για την ανάπτυξη των αλλεπάλληλων 
αλληλουχιών σκέψεων που οδηγούν στο μηρυκασμό και την ανη-
συχία. Όπως έχει αποδειχτεί, ο υπερβολικός νοητικός προσανα-
τολισμός προς το παρελθόν (μηρυκασμός) ή προς το μέλλον (ανη-
συχία) συσχετίζεται με την εκδήλωση παθολογίας και ειδικότερα 
κατάθλιψης και άγχους αντίστοιχα[9]. 
Η ρύθμιση της προσοχής επιτυγχάνεται μέσω της συστηματικής 
εκπαίδευσης στον εξής κύκλο επίγνωσης, ο οποίος και περιλαμ-
βάνεται στις επίσημες πρακτικές ενσυνειδητότητας:  εστίαση της 
προσοχής → σταθεροποίηση του νου στο παρόν → περιπλάνηση 
του νου → αναγνώριση της περιπλάνησης του νου → επιστροφή του 
νου στο παρόν [2] [4]. 
Ό κύκλος αυτός επαναλαμβάνεται αδιάκοπα στη διάρκεια της 
πρακτικής.

 
Σχήμα 1: Κύκλος επίγνωσης μέσω του οποίου ρυθμίζεται η εστίαση της προ-
σοχής 

Μέσω αυτής της πολύ απλής διαδικασίας αναδεικνύεται και ανα-
γνωρίζεται τόσο η διεργασία όσο και τα μοτίβα με τα οποία λει-
τουργεί ο νους. Συγκεκριμένα, μόλις η προσοχή σταθεροποιηθεί σε 
ένα επιλεγμένο ερέθισμα, είναι σχετικά άμεση η διαπίστωση του 
πόσο εύκολα και γρήγορα αποσπάται από σκέψεις, εικόνες ανα-
μνήσεις, ήχους κ.λπ. [2] [4] 
Αυτή η βιωματική γνώση αποτελεί τη βάση από την οποία καλλι-
εργείται, βαθμιαία, η επίγνωση συγκεκριμένων μοτίβων σκέψεων, 

η οποία και οδηγεί σε αποστασιοποίηση από το περιεχόμενο τους: 
οι δυσλειτουργικές σκέψεις αντιμετωπίζονται απλώς ως σκέψεις, 
δηλαδή περισσότερο ως φαινόμενα του νου παρά ως γεγονότα ή 
ως δεδομένα που αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα, αναγνω-
ρίζεται ο ρόλος τους στη διατήρηση του προβλήματος και σταδιακά 
αποσυνδέονται από το αρνητικό συναισθηματικό φορτίο τους [2] 
[10] .
Ωστόσο, αντίθετα από την παραδοσιακή γνωσιακή θεραπεία που 
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση της εγκυρότητας και την 
αλλαγή του περιεχομένου των σκέψεων και την ανάπτυξη εναλλα-
κτικών, η ΓΘΒΕ πρωτίστως στοχεύει στην αλλαγή του τρόπου που 
το άτομο αντιλαμβάνεται και σχετίζεται με τις σκέψεις και με τα 
συναισθήματά του [11]. 
Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσα από ένα ειδικό προσανατολισμό 
και προσέγγιση της εμπειρίας (το δεύτερο συστατικό στοιχείο της 
ενσυνειδητότητας), που χαρακτηρίζεται από περιέργεια, δεκτι-
κότητα και αποδοχή. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην αποδοχή είναι 
σημαντικό να τονιστεί ότι δεν ισοδυναμεί με παθητικότητα ή με 
παραίτηση, αλλά αφορά περισσότερο στην ικανότητα πλήρους βί-
ωσης της εμπειρίας, χωρίς προσφυγή στα άκρα είτε της υπερβολι-
κής ενασχόλησης με αυτή είτε της καταστολής της [2]. Έτσι, με τον 
τρόπο αυτό, αντιμετωπίζονται οι  δυσλειτουργικές στρατηγικές επί-
λυσης προβλημάτων και συναισθηματικής αυτορρύθμισης, όπως: η 
τάση αποφυγής συγκεκριμένων εμπειριών ή υπερεμπλοκής σε αυ-
τές, η καταπίεση ή η απώθηση των σκέψεων και των συναισθημά-
των κ.λπ. [12], οι οποίες συνδέονται με το μηχανισμό εγκαθίδρυσης 
των περισσότερων, αν όχι όλων των συναισθηματικών διαταραχών 
[8][9] [13].
Έτσι, η ενσυνειδητότητα χαρακτηρίζεται τόσο από την ικανότητα 
εστίασης και εμπρόθετης μετακίνησης της προσοχής σε συγκεκρι-
μένες όψεις της εμπειρίας, όσο και από την ποιότητα της προσοχής 
που δίνεται σε αυτές. 
Η συστηματική εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα ενεργοποιεί 
τρεις μηχανισμούς αλλαγής, καθώς το άτομο μαθαίνει[14] [15] : 
• Αυτό που ο νους επεξεργάζεται – το περιεχόμενο: Η εκπαίδευ-
ση στην ενσυνειδητότητα περιλαμβάνει ενδυνάμωση της προσοχής, 
έτσι ώστε να μπορεί να  αξιοποιηθεί πιο αποτελεσματικά. Στις πρα-
κτικές χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα ερεθίσματα, όπως η ανα-
πνοή ή οι σωματικές αισθήσεις, προκειμένου να εκπαιδευτεί ο νους 
στη συγκέντρωση. Ταυτόχρονα, γίνεται αντιληπτό το περιεχόμενο 
όλων όσων κυκλοφορούν στο επίπεδο της συνείδησης (σκέψεις, ει-
κόνες, αναμνήσεις, συναισθήματα, παρορμήσεις για δράση), χωρίς 
προσκόλληση ή εγκλωβισμό σε αυτά, καθώς ο νους έχει εκπαιδευ-
τεί να απαγκιστρώνεται, να επιστρέφει στο παρόν και να συγκε-
ντρώνεται σε αυτό. 
• Πώς ο νους επεξεργάζεται – η διεργασία: Η εκπαίδευση στην 
ενσυνειδητότητα αποκαλύπτει την τάση του νου να κολλάει σε συ-
γκεκριμένα μοτίβα σκέψεων – συναισθημάτων – αντιδράσεων ή να 
διασπάται και να κατακερματίζεται ακολουθώντας αλληλουχίες 
συλλογισμών που οδηγούν σε καθοδικά σπιράλ προς το παρελθόν 
ή προς το μέλλον, απομακρύνοντας το άτομο από την τρέχουσα 
εμπειρία του. Η εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα καλλιεργεί τα 
χαρακτηριστικά της περιέργειας, του ενδιαφέροντος, της υπομο-
νής και της δεκτικότητας σε όλες τις εμπειρίες. Με τον τρόπο αυτό, 
όλες οι εμπειρίες, δυσάρεστες, ευχάριστες ή ουδέτερες, προσεγγί-
ζονται και γίνονται αντικείμενο ενσυνείδητης επεξεργασίας. Έτσι, 
τους επιτρέπεται να είναι παρούσες και να εξελιχθούν στο δικό 
τους χρόνο, αντί να αντιμετωπίζονται με αποφυγή ή προσκόλληση 
του νου σε αυτές, οδηγώντας σε παράτασή τους. 
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• Η θέση από την οποία ο νους παρατηρεί - η προοπτική: Η πρα-
κτική στην ενσυνειδητότητα επιφέρει αλλαγές στον τρόπο με τον 
οποίο γίνονται αντιληπτά τα διάφορα φαινόμενα της εμπειρίας 
(σκέψεις, σωματικές αισθήσεις, συναισθήματα, παρορμήσεις). Γί-
νεται συνειδητό ότι τα συναισθήματα και οι σωματικές αισθήσεις 
μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, είναι εφήμερα φαινόμε-
να, ότι οι σκέψεις είναι απλώς σκέψεις και όχι πιστές αναπαραστά-
σεις της πραγματικότητας, ενώ, επιπλέον, ότι η συμπεριφορά δεν 
είναι αναγκαίο να ακολουθεί το περιεχόμενο των σκέψεων, αλλά 
αντίθετα μπορεί να είναι σύμφωνη με τις σημαντικές προσωπικές 
αξίες. 

3. Θεωρητικό υπόβαθρο της ΓΘΒΕ για την καταθλιπτική υποτροπή
Η ΓΘΒΕ βασίζεται στη γνωσιακή θεωρία για την καταθλιπτική 
υποτροπή. Όπως υποστήριξε ο Beck[16], οι άνθρωποι που βρίσκο-
νται σε κίνδυνο για εμφάνιση κατάθλιψης έχουν αποκτήσει αρνητι-
κές πεποιθήσεις και ένα αρνητικό τρόπο επεξεργασίας των πληρο-
φοριών που, όταν πυροδοτείται, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 
την εκδήλωση καταθλιπτικού επεισοδίου.
Σύμφωνα με τους εμπνευστές του μοντέλου από τη στιγμή της εκ-
δήλωσης ενός καταθλιπτικού επεισοδίου, δημιουργείται μια ισχυ-
ρή σύνδεση μεταξύ αυτής της εμπειρίας και των σκέψεων που τη 
συνοδεύουν [2] [17] .  
Λόγω αυτής της σύνδεσης, οι σκέψεις είναι δυνατόν να επανε-
νεργοποιούνται σχετικά εύκολα ακόμα και από ήπια αισθήματα 
δυσφορίας ή δυσδιάκριτα αρνητικά ερεθίσματα, τα οποία μπορεί 
και να μην δικαιολογούν την έναρξη ενός πλήρους καταθλιπτικού 
επεισοδίου. Άπαξ και ενεργοποιηθούν, αυξάνεται ο κίνδυνος κλι-
μάκωσής τους μέσω του μηρυκασμού. Ως συνέπεια, η ήπια συναι-
σθηματική δυσφορία επιδεινώνεται και προκειμένου το άτομο να 
διαχειριστεί την κατάσταση, ενεργοποιεί δυσλειτουργικές συμπε-
ριφορές και στρατηγικές αυτορρύθμισης (π.χ. απόσυρση, αυξημέ-
νη κατανάλωση φαγητού, περιορισμός δραστηριοτήτων κ.λπ.) αυ-
ξάνοντας την πιθανότητα εκδήλωσης ενός πλήρους καταθλιπτικού 
επεισοδίου [2][17]. 
Ειδικότερα, η θεωρία της ΓΘΒΕ υποστηρίζει ότι η ενεργοποίηση 
αυτού του αρνητικού μοτίβου μπορεί να συμβεί ακόμα και από αρ-
κετά δυσδιάκριτα ή ανεπαίσθητα ερεθίσματα, καθώς το άτομο που 
είχε στο παρελθόν ένα επεισόδιο κατάθλιψης, γίνεται ευαίσθητο 
ακόμα και σε μια φυσιολογική και παροδική αίσθηση θλίψης ή μια 
παρεισφρητική εικόνα, σκέψη ή ανάμνηση. Η ενεργοποίηση γίνε-
ται τόσο πιο γρήγορα και αυτόματα, όσο αυξάνει ο αριθμός των 
προηγούμενων καταθλιπτικών επεισοδίων.   
Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως γνωστική αντιδραστικότητα 
(cognitive reactivity) και σύμφωνα με πειραματικά δεδομένα είναι 
ιδιαιτέρως χαρακτηριστική στα άτομα με μεγαλύτερη ευαλωτότητα 
για την εκδήλωση κατάθλιψης, ενώ επίσης αποτελεί προγνωστικό 
παράγοντα της καταθλιπτικής υποτροπής [18] [19].
Πιο ειδικά, η γνωστική αντιδραστικότητα διαθέτει τα εξής χαρα-
κτηριστικά [2]. Πρώτον, βασίζεται σε μια συνεχή και αδιάκοπη 
παρακολούθηση των ασυμφωνιών. Το άτομο διαρκώς παρακο-
λουθεί το τι συμβαίνει μέσα του, συγκρίνοντάς το με ένα ιδανικό 
στάνταρντ σχετικά με το πώς πιστεύει ότι θα έπρεπε να είναι τα 
πράγματα. Δεύτερον, αυτή η σύγκριση γίνεται άμεσα και αυτόμα-
τα, δίνοντας την εντύπωση ότι βρίσκεται πέρα από την επίγνωση 
και το συνειδητό έλεγχο. Τέλος, η αδιάκοπη παρατήρηση και η 
σύγκριση δεσμεύουν πολλά αποθέματα προσοχής, καθιστώντας 
πολύ δύσκολη την έξοδο από αυτή τη διεργασία. Έτσι, οι αρνη-
τικές σκέψεις γρήγορα κλιμακώνονται σε σοβαρότερες σκέψεις 

περί ανεπάρκειας και αναξιότητας, και επιπλέον, δεδομένης της 
εστιασμένης προσοχής σε αυτές, θεωρούνται σωστές και έγκυρες 
αναπαραστάσεις της πραγματικότητας. 
 

Σχήμα 2: Καταθλιπτική υποτροπή σύμφωνα με τη Γνωσιακή Θεραπεία βασι-
σμένη στην Ενσυνειδητότητα
 
Η ΓΘΒΕ έχει αποδειχτεί ότι μειώνει τη γνωστική αντιδραστικότη-
τα, καθώς μέσω της συστηματικής εξάσκησης στην ενσυνειδητότητα 
γίνεται όλο και πιο έγκαιρα αντιληπτό πότε και που περιπλανιέται 
ο νους, καθιστώντας πιο εύκολη την επιστροφή του στο παρόν [2] 
[20] [21]. Ακριβώς αυτό το είδος μεταγνωστικής επίγνωσης, όπου 
οι περιπλανήσεις του νου γίνονται αντιληπτές απλώς ως γεγονός 
στη συνείδηση και όχι ως κάτι που χρήζει περαιτέρω αναμασήμα-
τος και σκέψης, διευκολύνει την απεμπλοκή από το μηρυκασμό και 
προάγει την ικανότητα έγκαιρης αποστασιοποίησης, έτσι ώστε να 
προληφθεί η κλιμάκωση του καθοδικού σπιράλ σκέψεων που συν-
δέονται με την κατάθλιψη σε περιόδους δυνητικής υποτροπής [2]. 
Ταυτόχρονα, μέσω της συστηματικής πρακτικής, καλλιεργείται η 
στάση της αποδοχής και της δεκτικότητας. Έτσι, επιτρέπεται σε 
κάθε εμπειρία να είναι παρούσα, χωρίς να γίνεται αναγκαίο να 
πυροδοτηθούν αυτόματες, επίκτητες αντιδράσεις που καταλήγουν 
να την ανατροφοδοτούν, ενισχύοντας περαιτέρω τις σκέψεις που 
τη διαιωνίζουν. Τέλος, η επιστροφή στο παρόν ανοίγει το δρόμο 
προς πολλές άλλες επιλογές σχετικά με τον καταλληλότερο τρόπο 
διαχείρισης της κακής διάθεσης και αποτελεσματικότερης φροντί-
δας του εαυτού [2]. 
Συνοψίζοντας, επίκεντρο της παρέμβασης στη ΓΘΒΕ είναι η πρό-
ληψη της επανενεργοποίησης δυσλειτουργικών μοτίβων αρνητικής 
σκέψης που έχουν την τάση να ανατροφοδοτούνται και να διαιω-
νίζονται, οδηγώντας σε κλιμάκωση της αρνητικής διάθεσης και τε-
λικά σε καταθλιπτική υποτροπή[2]. Έτσι, οι συμμετέχοντες εκπαι-
δεύονται συστηματικά στην επίγνωση εκείνων των διεργασιών του 
νου που βρίσκονται στο υπόβαθρο της γένεσης και της διατήρησης 
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των δυσλειτουργικών μοτίβων σκέψης. Όι διεργασίες αυτές χαρα-
κτηρίζονται από [2]: 
• Ανεπίγνωση που οδηγεί σε αυτόματους τρόπους αντίδρασης στις 
εμπειρίες, έναντι της επίγνωσης και της συνειδητής απόκρισης στις 
εμπειρίες 
• Σχέση με τις εμπειρίες που διαμεσολαβείται από υπερβολική 
σκέψη, ανάλυση και γνωστική επεξεργασία 
• Μηρυκασμό και αναμάσημα σχετικά με το παρελθόν και το μέλ-
λον 
•Τάση αποφυγής, διαφυγής ή αποκλεισμού των δυσάρεστων 
εμπειριών ή προσκόλλησης στις θετικές 
• Διαρκής τάση σύγκρισης της εμπειρίας στο παρόν ως προς ένα 
στάνταρντ 
• Ταύτιση με το περιεχόμενο των σκέψεων ως πιστών αναπαρα-
στάσεων της πραγματικότητας 
• Τάση επίκρισης και έλλειψης συμπόνιας προς τον εαυτό
Όλοκληρώνοντας τη συστηματική εκπαίδευση στην ενσυνειδητό-
τητα το άτομο είναι σε θέση να απεμπλέκεται από καταθλιπτικο-
γόνες σκέψεις, οι οποίες ενεργοποιούνται από τη συναισθηματική 
δυσφορία που προκαλείται από εσωτερικά ή /και από εξωτερικά 
ερεθίσματα [11]. 

4. Δομή 
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 8 συνεδρίες. Στις 
συνεδρίες 1 έως 4 οι συμμετέχοντες διδάσκονται βασικά στοιχεία 
της ενσυνειδητότητας. Αρχικά, αποκτούν επίγνωση του γεγονότος 
ότι όλοι οι άνθρωποι δίνουμε πολύ λίγη προσοχή στα πράγματα 
που συμβαίνουν την καθημερινότητά μας. Στη συνέχεια, μαθαίνουν 
να αναγνωρίζουν το πόσο γρήγορα ο νους περιπλανιέται και μετα-
κινείται από το ένα θέμα στο άλλο. Αφού έχουν παρατηρήσει τις 
περιπλανήσεις του νου, μαθαίνουν πώς να επιστρέφουν την προσο-
χή τους πίσω σε ένα συγκεκριμένο και μοναδικό σημείο εστίασης, 
ξεκινώντας από το σώμα και την αναπνοή. Τέλος, αποκτούν επί-
γνωση του τρόπου που αυτή η περιπλάνηση του νου είναι δυνατόν 
να οδηγεί σε κλιμάκωση αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων, 
ακόμα και χωρίς να το συνειδητοποιούν ότι αυτό συμβαίνει [2][4]. 
Η επίγνωση αυτών των βασικών στοιχείων είναι απαραίτητη προ-
κειμένου να μπορέσουν σταδιακά να αποκτήσουν την ικανότητα 
να προσέχουν ακόμα και τις ανεπαίσθητες μεταβολές και τις μετα-
πτώσεις της διάθεσης  που τους καθιστούν ευάλωτους στην κατα-
θλιπτική υποτροπή, προχωρώντας τελικά στην κατάλληλη αντιμε-
τώπισή τους. 
Η κατάλληλη αντιμετώπιση των αλλαγών και των μεταπτώσεων της 
διάθεσης αποτελεί το κυρίως θέμα στη δεύτερη φάση του προγράμ-
ματος, δηλαδή τις συνεδρίες 5 έως 8. Όποτε ένα αρνητικό συναί-
σθημα ή σκέψη γίνονται αντιληπτά, οι συμμετέχοντες εξασκούνται 
στο να του δίνουν τον απαραίτητο χώρο και χρόνο να είναι απλώς 
εκεί, έτσι ώστε να το διερευνήσουν με επίγνωση και να λάβουν τις 
καταλληλότερες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο απόκρισής τους 
σε αυτό [2][4].  
Βαθμιαία, αλλά συστηματικά, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται 
να: (1) συγκεντρώνονται στον εαυτό τους, (2) αναγνωρίζουν τι 
συμβαίνει και ποια είναι η εμπειρία τους, πριν (3) διευρύνουν την 
επίγνωσή τους και λάβουν τις καταλληλότερες αποφάσεις για τη 
διαχείρισή της. 

5. Συνεδρίες προγράμματος ΓΘΒΕ 
5.1. Προκριματική συνέντευξη αξιολόγησης 
Πριν από την έναρξη της ομάδας πραγματοποιείται μια ατομική 

συνάντηση με κάθε υποψήφιο με στόχο την αξιολόγηση (ιστορικό, 
προηγούμενες απόπειρες αυτοκτονίας, τρέχουσα αντικαταθλιπτι-
κή αγωγή)  και την επεξήγηση ζητημάτων και αποριών που αφο-
ρούν στην ομάδα και τους στόχους της [2]. 
Στη συνέχεια, ο συντονιστής συνδέει και εξηγεί το σκεπτικό και 
τους στόχους της ομάδας κατά τρόπο που να σχετίζεται με την 
προσωπική ιστορία του ατόμου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δι-
ερεύνηση του προσωπικού προφίλ σε σχέση με την καταθλιπτική 
υποτροπή, στο οποίο κεντρικό ρόλο παίζει η γνωστική αντιδραστι-
κότητα σε περιόδους κακής διάθεσής. Δεδομένου ότι ο παράγοντας 
αυτός θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την ενεργοποίηση επίκτη-
των αυτόματων μοτίβων αντίδρασης στην κακή διάθεση, που, τε-
λικά, οδηγούν στην καταθλιπτική υποτροπή, ο συντονιστής τονίζει  
τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρισής της και της συστηματικής 
πρακτικής προκειμένου να καλλιεργηθούν νέοι τρόποι απόκρισης 
στην κακή διάθεση. Στόχος της πρώτης συνάντησης αξιολόγησης 
είναι να φτάσει το άτομο πλήρως προετοιμασμένο να συμμετάσχει 
βιωματικά στην πρώτη συνεδρία. 
Στόχοι της συνέντευξης προκριματικής αξιολόγησης είναι να [2][4]: 
1. Γίνουν γνωστοί για κάθε συμμετέχοντα οι παράγοντες που συν-
δέονται με την έναρξη και τη διατήρηση της κατάθλιψης. 
2. Δοθούν κάποιες εξηγήσεις σχετικά με το υπόβαθρο της ΓΘΒΕ.
3. Εξηγηθεί η σημαντικότητα της δέσμευσης για τη δουλειά στο 
σπίτι μεταξύ των συνεδριών.
4. Αποφασιστεί αν ένα άτομο θα βοηθηθεί τη δεδομένη χρονική 
στιγμή από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Σε γενικές γραμμές, 
δεν είναι κατάλληλα για συμμετοχή στο πρόγραμμα άτομα που (α) 
είναι αυτοκτονικά και δεν λαμβάνουν κάποιου άλλου είδους ψυχο-
λογική υποστήριξη, (β) κάνουν κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτικών, 
ή (γ) κρίνεται από τα ίδια ή από τον συντονιστή ότι η συγκεκριμέ-
νη προσέγγιση τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν είναι κατάλληλη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της ζωής τους, π.χ. υπερβολικά 
φορτωμένο καθημερινό πρόγραμμα που δεν αφήνει περιθώριο για 
καθημερινή πρακτική κ.λπ. 

5.2. Συνεδρία 1: Επίγνωση και αυτόματος πιλότος 
Η συνεδρία ξεκινά με μια σύντομης διάρκειας άσκηση γνωριμίας 
και ακολουθεί η συζήτηση διαδικαστικών θεμάτων και της τήρησης 
της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου. 
 Το θέμα της πρώτης συνεδρίας είναι οι δύο διαφορετικές κατα-
στάσεις λειτουργίας του νου που συνδέονται με την ανεπίγνωση 
και την επίγνωση. Η πρώτη  ονομάζεται κατάσταση της αυτόματης 
δράσης (“doing mode”) και για να γίνει κατανοητή παραλληλίζε-
ται με τη λειτουργία του αυτόματου πιλότου (“auto pilot”), ενώ η 
δεύτερη ονομάζεται κατάσταση της ενσυνείδητης ύπαρξης (“being 
mode”)  που συνδέεται με την ενσυνειδητότητα [2].  
Η κατάσταση της αυτόματης δράσης (“doing mode”) είναι κατάλ-
ληλη για την επίλυση προβλημάτων  και την επίτευξη στόχων (π.χ. 
πώς να επιλυθεί ένα πρόβλημα μαθηματικών, πώς να κατασκευα-
στεί ένα σπίτι κ.λπ.). Είναι στοχοκατευθυνόμενη και για το λόγο 
αυτό διαρκώς αναζητά και παρατηρεί ασυμφωνίες μεταξύ του πώς 
είναι τα πράγματα και του πώς θα έπρεπε να είναι, τις οποίες ενερ-
γοποιείται για να επιλύσει άμεσα. Επίσης, μπορεί να κινείται αστα-
μάτητα μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος προκειμένου 
να βρεθεί η επιθυμητή λύση. Είναι ευνόητο ότι αυτή η κατάσταση 
λειτουργίας του νου είναι απαραίτητη για την επίλυση πρακτικών 
προβλημάτων. Ωστόσο, όταν εφαρμόζεται σε εσωτερικές, συναι-
σθηματικές δυσκολίες, του τύπου: «Πώς σκέφτομαι και πώς θα 
έπρεπε να σκέφτομαι», «Πώς νιώθω και πώς θα έπρεπε να νιώ-
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θω», τότε είναι πιθανό να εγκλωβίσει το άτομο στο μηρυκασμό και 
σε δυσλειτουργικές στρατηγικές με στόχο να απαλλαχτεί γρήγορα 
από τις δυσάρεστες σκέψεις και τα συναισθήματα [2].  
Στην περίπτωση αυτή είναι καταλληλότερη η κατάσταση της ενσυ-
νείδητης ύπαρξης (“being mode”), η οποία επιτρέπει στις σκέψεις 
και τα συναισθήματα, ακόμα και τα ανεπιθύμητα ή τα δυσάρεστα 
να είναι παρόντα, χωρίς τη βιαστική πίεση να αλλάξουν ή να κα-
τασταλούν. Ό νους εστιάζει στην άμεση αντιληπτική εμπειρία στο 
παρόν, χωρίς να δίνει καμία έμφαση στην όποια ασυμφωνία και 
χωρίς να έχει κανένα στόχο. Έτσι, η εμπειρία, στο δικό της χρόνο, 
καταλαμβάνει κάποιο χώρο στη συνείδηση και μετά μπορεί απλώς 
να εξασθενήσει, χωρίς την καταβολή κάποιας ενέργειας ή προσπά-
θειας[2].     
Από την πρώτη συνεδρία, οι συμμετέχοντες κατανοούν βιωματι-
κά αυτές τις δύο καταστάσεις λειτουργίας του νου και καθ’όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος εξασκούνται στην ικανότητα να μπο-
ρούν να αναγνωρίζουν έγκαιρα σε ποια από τις δύο βρίσκονται με 
στόχο να μπορούν συνειδητά να επιλεγούν την καταλληλότερη[2].     
Στην κατάσταση του αυτόματου πιλότου γίνεται εύκολο να παρα-
συρθεί ο νους στα αυτόματα μοτίβα μηρυκαστικής σκέψης που 
αυξάνουν την ευαλωτότητα στην κατάθλιψη. Στην κατάσταση αυ-
τόματης λειτουργίας γίνεται επίσης πιο εύκολο να χάνει κανείς 
κομμάτια ολόκληρα από την καθημερινότητα του. Έτσι, στην πρώ-
τη συνεδρία οι συμμετέχοντες εισάγονται στην έννοια της επίγνω-
σης, η οποία καλλιεργείται μέσω της εμπρόθετης εστίασης της προ-
σοχής στην εμπειρία. Η έξοδος από τον αυτόματο πιλότο ξεκινά 
μέσω της πρακτικής στην εμπρόθετη και ενσυνείδητη εστίαση της 
προσοχής: στην εμπειρία της κατανάλωσης τροφής («άσκηση της 
σταφίδας»), στις σωματικές αισθήσεις (η πρακτική της σάρωσης 
του σώματος) και σε διάφορες εμπειρίες της καθημερινής ζωής [2] .
Στην κατανάλωση φαγητού με ενσυνειδητότητα («άσκηση της 
σταφίδας»), ο συντονιστής μοιράζει στους συμμετέχοντες από μια 
σταφίδα την οποία και τοποθετεί στην παλάμη τους με την οδηγία 
απλώς να την παρατηρήσουν, σαν να είναι η πρώτη φορά που βλέ-
πουν ένα τέτοιο αντικείμενο. Στα επόμενα 10 λεπτά ο συντονιστής 
τους καθοδηγεί να διερευνήσουν τη σταφίδα, αξιοποιώντας όλες 
τις αισθήσεις τους: να την παρατηρήσουν (όραση), να την περι-
στρέψουν ανάμεσα στα δάχτυλα (αφή), να την οσμιστούν (οσμή), 
να την μετακινήσουν αργά και με επίγνωση προς τη γλώσσα (ανα-
γνώριση της πρόθεσης για συνειδητή συμπεριφορά έναντι της αυ-
τόματης τάσης απλώς να βάλουν τροφή στο στόμα), να την τοποθε-
τήσουν στη γλώσσα χωρίς να τη μασήσουν, ώστε να αντιληφθούν 
τις σωματικές αλλαγές και τις αισθήσεις που προκαλούνται (π.χ. 
σιελόρροια) και στη συνέχεια με πρόθεση να λάβουν την απόφαση 
να τη δαγκώσουν, παρατηρώντας και πάλι με προσοχή τι συμβαίνει 
στο νου (τι σκέψεις ή εικόνες δημιουργούνται) και στο σώμα. Όι 
οδηγίες προσκαλούν τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν με 
επίγνωση όλη την πορεία της τροφής από τη μάσηση μέχρι την κα-
τάποση, αλλά και τι ενδεχομένως συμβαίνει μετά[2] .
Η συζήτηση που ακολουθεί μετά την άσκηση αποκαλύπτει πόσο δι-
αφορετική είναι η εμπειρία της κατανάλωσης φαγητού με επίγνω-
ση από το συνήθη τρόπο που οι συμμετέχοντες τρώνε (βιαστικά, 
χωρίς επίγνωση), αλλά και τις συνέπειες μεταξύ των δύο καταστά-
σεων. Η κατανάλωση φαγητού με επίγνωση αυξάνει την ευχαρί-
στηση και την ικανοποίηση από την εμπειρία, ενώ επίσης αποσυν-
δέει την εμπειρία από την ποσότητα. Η κατανάλωση τροφής χωρίς 
επίγνωση μπορεί να καθυστερεί την ευχαρίστηση και κάνει τους 
ανθρώπους ευάλωτους στην ενεργοποίηση αυτόματων μοτίβων 
συμπεριφοράς, βάσει των οποίων ενδέχεται να καταναλώνουν με-

γάλες ποσότητες τροφής χωρίς να τις χρειάζονται ή κάτω από την 
επήρεια κάποιου έντονου ή δυσάρεστου συναισθήματος [2] .    
Ακολουθεί η πρακτική της σάρωσης του σώματος, η οποία είναι η 
τυπική πρακτική ενσυνειδητότητας που δίνεται ως άσκηση για το 
σπίτι την πρώτη, αλλά και τη δεύτερη εβδομάδα. Στόχος αυτής της 
πρακτικής είναι η καλλιέργεια της ικανότητας των συμμετεχόντων 
να εστιάζουν πολύ συγκεκριμένα και στενά την προσοχή τους σε 
ένα σημείο του σώματός τους για μια συνεχή χρονική περίοδο και 
στη συνέχεια να απεμπλέκουν συνειδητά την προσοχή τους από το 
σημείο αυτό και να τη μετακινούν σε ένα επόμενο. Έτσι, χρησιμο-
ποιώντας το σώμα και τα διάφορά μέρη του ως σημείο εστίασης, 
πραγματοποιείται η συστηματική εξάσκηση της προσοχής στις εξής 
συνειδητές κινήσεις [2][4]: 
 

Σχήμα 3: Συνειδητή εμπλοκή, διατήρηση και απεμπλοκή της προσοχής κατά 
την πρακτική της σάρωσης του σώματος

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής, ο συντονιστής καλεί τους συμ-
μετέχοντες να επιστρέφουν σταθερά την προσοχή πίσω στο σημείο 
του σώματος που υποδεικνύον οι οδηγίες, μόλις αντιληφθούν ότι ο 
νους τους περιπλανήθηκε. Η πρόθεση είναι να ενισχυθεί η σταδια-
κή καλλιέργεια επίγνωσης και αναγνώρισης του πως είναι η εμπει-
ρία στο παρόν, όπως ακριβώς είναι, ανεξάρτητα από το είδος της, 
ενώ υπάρχει ένα σταθερό σημείο επιστροφής στο εδώ και το τώρα 
(το σώμα) [2][4].
Όπως και μετά από την «άσκηση της σταφίδας», ακολουθεί συ-
ζήτηση που διευκολύνει την ανάδειξη του κεντρικού θέματος της 
πρώτης συνεδρίας: Η έλλειψη επίγνωσης των σωματικών αισθήσε-
ων προκαλεί απώλεια της επαφής με το παρόν και την εμπειρία, 
οδηγώντας σε παράβλεψη πολύτιμων προειδοποιητικών σημαδιών 
που δείχνουν ότι κάτι ενδεχομένως αλλάζει στη διάθεση. Έτσι γί-
νεται ευκολότερη η ενεργοποίηση αυτόματων επίκτητων μοτίβων 
σκέψης και συμπεριφοράς. Κεντρικά θέματα προς διερεύνηση εί-
ναι: η παρατήρηση των σωματικών αισθήσεων, η παρατήρηση των 
μοτίβων σκέψεων που αναδύονται και της περιπλάνησης του νου 
στη διάρκεια της πρακτικής, η συνειδητοποίηση της τάσης του νου 
να κρίνει και να αξιολογεί την εμπειρία, αλλά και η συνεχής ανα-
γνώριση των διαφορών μεταξύ των καταστάσεων επίγνωσης και 
ανεπίγνωσης [2]. 

5.3. Συνεδρία 2: Ζώντας τη ζωή μέσα από τις σκέψεις 
Η συνεδρία 2 ξεκινά με την πρακτική της σάρωσης του σώματος 
και ακολουθεί συζήτηση με στόχο τη διερεύνηση της εμπειρίας. 
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Κεντρικής σημασίας παρατήρηση, τόσο από την ίδια την πρακτική, 
όσο και από τις ασκήσεις για το σπίτι, είναι η αυτόνομη λειτουργία 
του νου: η ευκολία με την οποία είναι δυνατόν να αποσπαστεί η 
προσοχή από ένα συνειδητά επιλεγμένο σημείο εστίασης και να 
περιπλανηθεί οπουδήποτε αλλού. Όι συμμετέχοντες ενθαρρύνο-
νται να αρχίσουν να παρατηρούν τον τρόπο σκέψης τους, τι είδους 
κρίσεις και αξιολογήσεις κάνουν για τις εμπειρίες τους, τι είδους 
συναισθήματα βιώνουν στη διάρκεια της πρακτικής. Κεντρικό 
θέμα της συνεδρίας αυτής είναι η διαφορά μεταξύ της «γνώσης» 
για τις εμπειρίες έμμεσα, μέσω των σκέψεων που εύκολα είναι 
δυνατόν να οδηγήσουν στο μηρυκασμό και την ανησυχία και της 
ενσυνειδητότητας του σώματος που προσφέρει ένα άλλο τρόπο 
διερεύνησης της εμπειρίας χωρίς τη μεσολάβηση της σκέψης. Βι-
ωματικά γίνεται αντιληπτό ότι η εμπειρία, ακόμα και η δυσάρεστη, 
μπορεί να προσεγγιστεί μέσω των σωματικών εκδηλώσεών της και 
αυτό προσφέρει την ευκαιρία άμεσης σύνδεσης μαζί της, χωρίς τη 
διαμεσολάβηση της σκέψης [2][4]. 
Ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της συνεδρίας αφιερώνεται στην 
ανασκόπηση της πρακτικής για το σπίτι και στο πως μπορούν να 
υποστηριχθούν οι συμμετέχοντες στην καθημερινή προσπάθειά 
τους. Πολλά ζητήματα μπορεί να προκύψουν προς συζήτηση, όπως: 
δυσάρεστα συναισθήματα (ματαίωση, θυμός, εκνευρισμός, ανυπο-
μονησία) νύστα, βαρεμάρα, έλλειψη χρόνου, αναβλητικότητα, επί-
κριση προς τον εαυτό για την αναβλητικότητα. Μέσω της διερεύ-
νησης, ο συντονιστής βοηθά τους συμμετέχοντες να επιτρέψουν σε 
αυτές τις εμπειρίες να είναι παρούσες, έτσι ώστε να διαπιστώσουν 
πως αυτές οι εμπειρίες μπορεί να συνδέονται με γενικότερα μοτίβα 
σκέψης – συναισθήματος – συμπεριφοράς που χαρακτηρίζουν τη 
ζωή τους. Για παράδειγμα, το μοτίβο της αναβλητικότητας και των 
ενοχών ή της αυτομομφής που  ακολουθούν. Ό συντονιστής επιση-
μαίνει ότι αυτές οι πρακτικές είναι σαν ένα είδος εργαστηρίου ή 
μικρογραφία της ζωής, που επιτρέπουν την ανακάλυψη και τη διε-
ρεύνηση γενικότερων αυτόματων επίκτητων μοτίβων σε γνωστικό, 
συναισθηματικό και συμπεριφορικό επίπεδο [2]. 
Από τη συνεδρία αυτή και στο εξής, οι συμμετέχοντες καλούνται να 
τηρούν ημερολόγια καταγραφής της καθημερινής πρακτικής τους. 
Στη συνεδρία αυτή εισάγεται και η πρώτη γνωσιακή άσκηση, που 
επεξηγεί το μοντέλο ABC. Πρόκειται για ένα σενάριο με τίτλο 
«Περπατώ στο δρόμο» στο οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να 
φανταστούν ότι, ενώ περπατούν, βλέπουν στο απέναντι πεζοδρό-
μιο έναν άνθρωπο που γνωρίζουν πολύ καλά, και ενώ τον χαιρε-
τούν, εκείνος δεν ανταποκρίνεται στο χαιρετισμό τους. Το σενά-
ριο αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να αναδυθούν ποικίλες 
σκέψεις, συναισθήματα, σωματικές αισθήσεις και συμπεριφορικές 
αντιδράσεις. 
Όι απαντήσεις των συμμετεχόντων καταγράφονται στον πίνακα 
και μετά από συζήτηση αναδεικνύονται τα κύρια συμπεράσματα, 
όπως: η ύπαρξη πολλών διαφορετικών ερμηνειών για την ίδια κα-
τάσταση, καθώς και πολλών διαφορετικών αντιδράσεων που κα-
θορίζονται από την υποκειμενική ερμηνεία. Η άσκηση δείχνει την 
αλυσιδωτή σύνδεση μεταξύ σκέψεων και αντιδράσεων, την οποία 
ο συντονιστής μπορεί να διευρύνει στην περίπτωση της κατάθλι-
ψης. Τέλος, η συνεδρία επίσης περιλαμβάνεται μία σύντομη, αλλά 
βασική πρακτική: την ενσυνειδητότητα της αναπνοής [2][4]. Στην 
πρακτική αυτή η οδηγία είναι να παρατηρείται με επίγνωση η κί-
νηση της αναπνοής καθ’ όλη τη διαδρομή της μέσα και έξω από το 
σώμα, αλλά και οι μεταβαλλόμενες αισθήσεις που τη συνοδεύουν. 
Όταν ο νους περιπλανιέται, οι συμμετέχοντες καλούνται να ανα-
γνωρίζουν ότι αυτό συνέβη, να δίνουν απλώς ένα προσδιορισμό 

στην περιπλάνηση (π.χ. σκέψη, ανάμνηση, εικόνα, ονειροπόληση 
κ.ά.) χωρίς περαιτέρω εμπλοκή ή επεξεργασία και στη συνέχεια να 
επανακατευθύνουν την προσοχή τους και πάλι πίσω στην αναπνοή.   

5.4. Συνεδρία 3: Συγκεντρώνοντας τον κατακερματισμένο νου
Η συνεδρία ξεκινά με μια σύντομη πρακτική, στην οποία οι συμ-
μετέχοντες καλούνται να εστιάσουν την προσοχή τους σε ένα αντι-
κείμενο και να το διερευνήσουν με την όραση. Στόχος της άσκησης 
είναι η διαπίστωση του πόσο εύκολα ο νους επιθέτει στρώσεις σκέ-
ψεων, επεξηγήσεων και ερμηνειών πάνω στην άμεση αντιληπτική 
εμπειρία. Κεντρικό θέμα της συνεδρίας είναι επίγνωση του πόσο 
διασπασμένος και κατακερματισμένος είναι ο νους, ο οποίος στο 
υπόβαθρο δουλεύει ασταμάτητα για να ολοκληρώσει ανολοκλήρω-
τες υποθέσεις ή για επιτύχει μελλοντικούς στόχους. Στη συνεδρία 
αυτή, οι συμμετέχοντες διερευνούν ένα τρόπο απεμπλοκής από 
αυτή την τάση του νου, όπου η αναπνοή και το σώμα αποτελούν 
ένα διαρκώς παρόν σημείο εστίασης της προσοχής που συγκεντρώ-
νει και σταθεροποιεί το νου, επανασυνδέοντας τον με την παρούσα 
εμπειρία του [2][4]. 
Η κύρια πρακτική της συνεδρίας αυτής περιλαμβάνει ήπιες διατά-
σεις του σώματος σε όρθια θέση, που ακολουθούνται από ενσυνει-
δητότητα της αναπνοής σε καθιστή θέση.  
Επίσης, εισάγεται η πρακτική του διαστήματος 3 λεπτών για ανα-
πνοή, μία από τις σημαντικότερες του προγράμματος. Η πρακτική 
είναι επηρεασμένη από τη γνωσιακή θεραπεία, δεδομένου ότι εί-
ναι πολύ δομημένη, σαφής και επικεντρωμένη στο στόχο της γενί-
κευσης των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στη διάρκειά των 
συνεδριών στο ευρύτερο πλαίσιο των καταστάσεων της καθημε-
ρινής ζωής. Στην αρχή του προγράμματος η πρακτική επαναλαμ-
βάνεται τρεις φορές την ημέρα, και στη συνέχεια, επιπλέον, κάθε 
φορά που το άτομο νιώθει ότι τη χρειάζεται περισσότερο, π.χ. σε 
μια κατάσταση στρες. Μέχρι το τέλος του προγράμματος η πρακτι-
κή αυτή γίνεται το πρώτο βήμα από το οποίο ξεκινά η αντιμετώπιση 
των δυσκολιών και των προβλημάτων, καθώς αποτελεί μια παύση 
του αυτόματου τρόπου λειτουργίας, οδηγεί σε επανασύνδεση με το 
παρόν και ευνοεί την ενσυνείδητη λήψη αποφάσεων για δράση. 
Η πρακτική περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα: Στο πρώτο το άτο-
μο βγαίνει συνειδητά από την κατάσταση του αυτόματου πιλότου, 
ρωτώντας τον εαυτό του: «Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή; Ποια είναι 
η εμπειρία μου;» Στόχος είναι να δει καθαρά και να αναγνωρίσει 
την εμπειρία του. Το δεύτερο βήμα είναι να μετακινήσει την προ-
σοχή του στην αναπνοή, συγκεντρώνοντας το διασκορπισμένο νου 
σε ένα μοναδικό σημείο εστίασης. Το τρίτο βήμα είναι η διεύρυνση 
της προσοχής, ώστε να συμπεριληφθεί στην επίγνωση μια συνο-
λικότερη αίσθηση της εμπειρίας που περιλαμβάνει την αναπνοή 
αλλά και το σώμα ως σύνολο [2][4]. 

5.5. Συνεδρία 4: Αναγνωρίζοντας την τάση για αποστροφή
Στις προηγούμενες συνεδρίες οι συμμετέχοντες εξασκούνται εντα-
τικά και συστηματικά στη δεξιότητα της ενσυνειδητότητας, δηλαδή 
την επιστροφή στο παρόν και την τρέχουσα εμπειρία. Στόχος της 
συνεδρίας 4 είναι να αντιληφθούν και να δουν πιο ξεκάθαρα τι 
είναι αυτό που τους απομακρύνει από το παρόν, οδηγώντας στην 
περιπλάνηση του νου, το μηρυκασμό, την ανησυχία για το μέλλον. 
Έτσι, στη συνεδρία αυτή ξεκινά η βιωματική διερεύνηση της τάσης 
για «αποστροφή», δηλαδή της αυτόματης, επίκτητης αντίδρασης 
του νου στις δυσάρεστες αισθήσεις και τα συναισθήματα, που πυ-
ροδοτείται από την ανάγκη μη βίωσης τους και η οποία βρίσκεται 
στη ρίζα του συναισθηματικού πόνου και του εγκλωβισμού σε αυτό. 
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Η συνεδρία ξεκινά με μια πρακτική σε καθιστή θέση που περιλαμ-
βάνει ενσυνειδητότητα της αναπνοής, του σώματος, των ήχων και 
των σκέψεων. Στη διερεύνηση που ακολουθεί οι σκέψεις γίνονται 
το επίκεντρο: διερευνάται το φαινόμενο της γνωστικής αντιδρα-
στικότητας, δηλαδή ο τρόπος αντίδρασης σε ένα ερέθισμα που με 
τη σειρά του πυροδοτεί νέες σκέψεις – συναισθήματα – σωματικές 
αισθήσεις κ.ο.κ. 
Ό συντονιστής προχωρά πιο ειδικά στη διερεύνηση της κατάθλι-
ψης. Ζητά από τους συμμετέχοντες να διαβάσουν σιωπηλά μια λί-
στα αυτόματων αρνητικών σκέψεων, οι οποίες αποτελούν τις τυπι-
κές σκέψεις που κάνει ένα άτομο με κατάθλιψη, και να εντοπίσουν 
τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις σωματικές αισθήσεις που τους 
δημιουργούνται κατά την ανάγνωση. Από τη συζήτηση που ακολου-
θεί αναδεικνύεται το γεγονός ότι σε περιόδους κακής διάθεσης, οι 
περισσότεροι άνθρωποι κάνουν τις ίδιες σκέψεις, οι οποίες όταν 
η διάθεσή βελτιώνεται, παύουν να κατακλύζουν το νου. Επιπλέον, 
αναδεικνύεται πόσο κολλώδεις γίνονται όταν η διάθεση δεν είναι 
καλή και πόσο γρήγορα είναι δυνατόν να παρασύρουν ένα άτομο 
στη δίνη τους, παρότι δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα, 
αλλά κυρίως μια συναισθηματική κατάσταση. Το μήνυμα είναι ότι, 
όταν εμφανίζονται, μπορεί να αποτελούν σημάδι χειροτέρευσης 
της διάθεσης [2][4]. 
Η τελευταία πρακτική της συνεδρίας είναι η ενσυνείδητη βάδιση, 
κατά την οποία οι συμμετέχοντες στέκονται και ξεκινούν να περ-
πατούν με ενσυνειδητότητα για μια σύντομη περίοδο 5 λεπτών. 
Καθώς βηματίζουν, ενθαρρύνονται να παρατηρούν με επίγνωση 
τα πέλματα των ποδιών τους και να εστιάζουν την προσοχή τους 
στις αισθήσεις που δημιουργούνται κατά την κίνηση. Σημαντικές 
είναι οι παρατηρήσεις που γίνονται σχετικά με τη μετάβαση από 
την προηγούμενη κατάσταση που ήταν γεμάτη από σκέψεις και 
από συναισθήματα, στην κατάσταση της άμεσης εμπειρίας που χα-
ρακτηρίζεται από την απλότητα της κίνησης των πελμάτων. Όπως 
συμβαίνει και σε άλλες πρακτικές, έτσι και σε αυτή, οι συμμετέχο-
ντες έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν μια άλλη προοπτική από την 
οποία να συνδεθούν με την εμπειρία τους, στην οποία μεσολαβεί 
σε πολύ μικρό βαθμό η σκέψη [2][4]. 

5.6. Συνεδρία 5: Επιτρέποντας στην εμπειρία να είναι αυτή που είναι 
Το θέμα αυτής της συνεδρίας είναι η καλλιέργεια ενός διαφορετι-
κού τρόπου προσέγγισης και σχέσης με τις δυσκολίες. Αυτός ο δι-
αφορετικός τρόπος χαρακτηρίζεται από μια διάθεση δεκτικότητας 
απέναντι σε κάθε εμπειρία, να είναι όπως ακριβώς είναι, χωρίς να 
ενεργοποιείται η αυτόματη αντίδραση της αποστροφής. Με άλλα 
λόγια, η τάση για αποστροφή που ενεργοποιεί τις δυσλειτουργικές 
στρατηγικές αυτορρύθμισης μπορεί να αποδυναμωθεί, αν επιτρέ-
πεται στην εμπειρία να είναι αυτή που είναι, χωρίς άσκηση κριτι-
κής και επίκρισης, αλλά αποδοχής της. Στη ΓΘΒΕ αποδοχή σημαί-
νει αναγνώριση: όποια κι αν είναι η εμπειρία, είναι ήδη παρούσα 
και μόνο όταν γίνεται ξεκάθαρο τι είναι αυτό που είναι παρόν για 
να αντιμετωπιστεί, τότε είναι δυνατόν να επιλεγεί συνειδητά αυτό 
που χρειάζεται να γίνει ή να αλλάξει. Έτσι, στη διάρκεια της κύ-
ριας πρακτικής οι συμμετέχοντες προσκαλούνται να φέρουν στο 
νου μια δυσκολία μέτριας βαρύτητας (κάτι που αντιμετωπίζουν στο 
παρόν ή κάτι από το παρελθόν που τους κάνει να μετανιώνουν ή 
εξακολουθεί να τους ενοχλεί), να παρατηρήσουν τις αντιδράσεις 
τους όταν το σκέφτονται και μετά να εντοπίσουν το σημείο στο 
σώμα στο οποίο αυτές οι αντιδράσεις γίνονται περισσότερο αισθη-
τές. Όι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται και καθοδηγούνται να είναι 
παρόντες και συντονισμένοι με τις μεταβαλλόμενες αισθήσεις που 

συνοδεύουν τη δυσκολία στο σώμα, επιτρέποντας στον εαυτό τους 
να είναι ανοιχτοί και δεκτικοί στις αισθήσεις αυτές, όπως κι αν εί-
ναι, σε κάθε στιγμή [2][4]. 
Στη διερεύνηση που ακολουθεί αναδεικνύονται διάφορα σημαντι-
κά ζητήματα, όπως: η μεταβλητότητα της δυσκολίας με την πάροδο 
του χρόνου, το σώμα ως ένα διαφορετικό σημείο προσέγγισης των 
δύσκολων συναισθημάτων και αισθήσεων. 

5.7. Συνεδρία 6: Οι σκέψεις δεν είναι γεγονότα
Η συνεδρία ξεκινά με μια πρακτική σε καθιστή θέση, στην οποία 
οι συμμετέχοντες καλούνται να παρατηρήσουν πως σχετίζονται με 
τις σκέψεις τους όπως αυτές αναδύονται με την πάροδο του χρόνου 
(ειδικά τις πιο δύσκολες). 
Είναι σημαντικό οι συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τα μοτίβα στα 
οποία αγκιστρώνονται  και παραμένουν προσκολλημένοι. Η καλ-
λιέργεια μιας διαφορετικής σχέσης με τις σκέψεις ξεκινά από τη 
στιγμή που γίνεται όλο και περισσότερο συνειδητό ότι τα επανα-
λαμβανόμενα, ανατροφοδοτούμενα μοτίβα σκέψης αποτελούν τα 
διαστρεβλωμένα προϊόντα μιας συγκεκριμένης ψυχικής κατάστα-
σης, η οποία, εν τέλει, είναι ένα παροδικό φαινόμενο.  Επομένως, 
η συνειδητοποίηση του πλαισίου από το οποίο αναδύονται, μπο-
ρεί να βοηθήσει στην υιοθέτηση της αναγκαίας συναισθηματικής 
απόστασης και στάσης αναμονής, ούτως ώστε όταν εμφανίζονται 
να μην οδηγούν το άτομο στην απόλυτη ταύτιση με αυτές και την 
άκριτη αποδοχή τους [2]. 
Στην ίδια συνεδρία ακολουθεί μια γνωσιακή άσκηση με τίτλο: 
«Το γραφείο», η οποία προσφέρει μια ακόμα ευκαιρία περαιτέ-
ρω διερεύνησης των συνδέσεων μεταξύ διάθεσης – σκέψης. Στο 
πρώτο σενάριο οι συμμετέχοντες καλούνται να φανταστούν ότι 
ένας συνάδελφος που τον συναντούν τυχαία στο διάδρομο τους 
προσπερνά και τους αγνοεί. Αυτό γίνεται λίγα λεπτά μετά αφού 
έχουν δεχτεί πολύ αρνητική κριτική από τον προϊστάμενο για τη 
δουλειά τους. Στο δεύτερο σενάριο καλούνται να φανταστούν και 
πάλι ότι ένας συνάδελφος που τον συναντούν τυχαία στο διάδρο-
μο τους προσπερνά και τους αγνοεί. Ωστόσο, η τυχαία συνάντηση 
γίνεται λίγα λεπτά μετά αφού ο προϊστάμενος τους έχει επαινέσει 
με θέρμη για τη δουλειά τους. Όι συμμετέχοντες καταγράφουν τις 
σκέψεις, τα συναισθήματα και τις παρορμήσεις τους για δράση και 
στη συνέχεια από τη συζήτηση εξάγονται ορισμένα πολύ σημαντι-
κά συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση της διάθεσης στην ερ-
μηνεία των γεγονότων[2][4]. 
Στην ίδια συνεδρία εξετάζονται τα σημεία και τα συμπτώματα της 
καταθλιπτικής υποτροπής. Όι συμμετέχοντες καλούνται να κατα-
γράψουν και να αναγνωρίσουν σημάδια υποτροπής, όπως π.χ.: 
κούραση, κόπωση, αίσθηση εσωτερικού βάρους ή κενού, αυτοε-
πίκριση, κατανάλωση αλκοόλ, κοινωνική απόσυρση, αλλαγές στην 
όρεξη και τον ύπνο. Ό συντονιστής θυμίζει ότι είναι πια γνωστά 
τα μοτίβα που κρύβονται πίσω από αυτές τις αλλαγές, καθώς και 
ότι δεν είναι αναγκαία η ταύτιση με αυτά. Αντίθετα, τονίζεται ότι 
υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι σχετίζεσθαι με τα μοτίβα σκέψεων 
που πυροδοτούν την καταθλιπτική υποτροπή και επομένως διαφο-
ρετικοί τρόποι φροντίδας του εαυτού, εισάγοντας έτσι σταδιακά 
και το θέμα της επόμενης συνάντησης [2][4]. 

5.8. Συνεδρία 7: Πώς μπορώ να φροντίσω καλύτερα τον εαυτό μου; 
Το θέμα της 7ης συνεδρίας αφορά στην ανάληψη κατάλληλης δρά-
σης που στοχεύει στην αποτελεσματική φροντίδα του εαυτού κατά 
τη διάρκεια διαστημάτων επιδείνωσης της διάθεσης. Το κεντρικό 
μήνυμα είναι ότι η κακή διάθεση μπορεί να βελτιωθεί μέσω συνει-
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δητών και κατάλληλων συμπεριφορών. Το πρώτο βήμα στην αυ-
τοφροντίδα είναι η αναγνώριση των προειδοποιητικών σημαδιών 
σχετικά με τη μεταβολή της διάθεσης, τα οποία μπορεί να ακολου-
θούν ένα ατομικό μοτίβο ξεχωριστό για τον κάθε συμμετέχοντα. 
Το διάστημα 3 λεπτών για αναπνοή αποτελεί το πρώτο βήμα για 
την επίτευξη αυτής της αναγνώρισης, από την οποία ανοίγει ο δρό-
μος για δραστηριότητες που αυξάνουν το αίσθημα επίτευξης ή το 
αίσθημα της ευχαρίστησης και οι οποίες επηρεάζουν θετικά τη δι-
άθεση [2][4].  
Η ομαδική συζήτηση βοηθά τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν 
δραστηριότητες που τους αναζωογονούν και δραστηριότητες που 
τους εξαντλούν και τους απομυζούν ενέργεια. Βάσει αυτών, σχε-
διάζονται ατομικά πλάνα διαχείρισης των συμπτωμάτων καταθλι-
πτικής υποτροπής. 

5.9. Συνεδρία 8: Διατήρηση και διεύρυνση της νεοαποκτηθείσας γνώ-
σης
Η συνεδρία 8 ξεκινά από την ίδια πρακτική με την οποία ξεκίνησε 
το πρόγραμμα: τη σάρωση του σώματος. Όι συμμετέχοντες καλού-
νται να επαναλάβουν την πρακτική με «φρέσκια ματιά» (“beginners 
mind”), δηλαδή προσεγγίζοντας την σαν να ήταν η πρώτη φορά, 
χωρίς προκατασκευασμένες εντυπώσεις που κατηγοριοποιούν και 
αξιολογούν αυτόματα την εμπειρία [2]. 
Κάποιος χρόνος αφιερώνεται στην ανασκόπηση των ατομικών 
πλάνων πρόληψης υποτροπής, και ειδικά των τρόπων απόκρισης 
σε μια ενδεχόμενη επιδείνωση της διάθεσης. Όι συμμετέχοντες βα-
σίζονται σε όσα έχουν μάθει στη διάρκεια των 8 εβδομάδων και 
μπορούν να συμπεριλάβουν τυπικές και άτυπες πρακτικές ενσυνει-
δητότητας, το διάστημα 3 λεπτών για αναπνοή, την καταγραφή των 
σκέψεων, την εκτίμηση των θετικών πραγμάτων που συμβαίνουν 
στη ζωή τους, δραστηριότητες αναψυχής και αναζωογόνησης, φιλι-
κές και κοινωνικές σχέσεις, καλές συνήθειες ύπνου και διατροφής. 
Αυτά τα πλάνα είναι πάντα σε εξέλιξη και έτσι ενθαρρύνονται να 
συνεχίζουν να πραγματοποιούν αλλαγές και να προσθέτουν νέα 
στοιχεία με την πάροδο του χρόνου [2].
Δεδομένου ότι πρόκειται για την τελευταία συνεδρία, κάποιος χρό-
νος αφιερώνεται στη διερεύνηση του βέλτιστου τρόπου συνέχισης 
της καθημερινής πρακτικής στην ενσυνειδητότητα, ενώ προσφέρο-
νται ιδέες που θα τους υποστηρίξουν στην προσπάθεια αυτή. 
Μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος ΓΘΒΕ συνήθως ακο-
λουθούν κάποιες επαναληπτικές μεταθεραπευτικές συνεδρίες με 
στόχο την ενίσχυση των συμμετεχόντων στην πρακτική της ενσυ-
νειδητότητας στην καθημερινή ζωή και στην προσπάθειά τους να 
παραμείνουν ψυχικά υγιείς [2] [4]. 
Συνοψίζοντας: η  κεντρική δεξιότητα που επαναλαμβανόμενα δι-
δάσκεται σε ένα πρόγραμμα ΓΘΒΕ είναι ο τρόπος με τον οποίο 
μπορεί κάποιος να βγει από τα ανατροφοδοτούμενα, αυτοδιαιωνι-
ζόμενα μοτίβα σκέψεων – συναισθημάτων - συμπεριφορών, να κά-
νει ένα βήμα πίσω και να αποστασιοποιηθεί από αυτά. Κάτι τέτοιο 
επιτυγχάνεται μέσω της επίγνωσης και της απελευθέρωσης («be 
mindful-aware, let go»). Δηλαδή: αναγνώριση των συνηθειών του 
νου και απεγκλωβισμό από τις διεργασίες που κρατούν το άτομο 
δέσμιο φαύλων κύκλων αυτόματων και επίκτητων αντιδράσεων [2] 
[4]. 
Η κατάκτηση αυτής της δεξιότητας επιτυγχάνεται μέσω συστηματι-
κής μάθησης, που χαρακτηρίζεται από:  
• Βιωματικό χαρακτήρα: έμφαση δίνεται στην άμεση εμπειρία και 
το βίωμα. Για το λόγο αυτό, κάθε συνεδρία ξεκινά από μια πρακτι-
κή και ακολουθεί συζήτηση και όχι το αντίστροφο [2}. 

• Στάση καλοσύνης, συμπόνιας και ευγένειας προς τον εαυτό και 
τις υποκειμενικές εμπειρίες. Αυτά τα χαρακτηριστικά βοηθούν 
στην πρόληψη της επανεγκατάστασης των αυτόματων μοτίβων 
σκέψης. Επιπλέον, όταν οι δυσάρεστες εμπειρίες προσεγγίζονται 
με μια στάση που χαρακτηρίζεται από ευγένεια και ενδιαφέρον, 
τότε μπορεί να επιτευχθεί μια διαφορετική σχέση μαζί τους και να 
αποφευχθεί η ενεργοποίηση της αποφυγής ή της διαφυγής από αυ-
τές [1] [2][19].  
• Έμφαση στο παρόν και την τρέχουσα εμπειρία 
• Σωματική επίγνωση: Πολλοί άνθρωποι με κατάθλιψη παλεύουν 
να διατηρήσουν τη συναισθηματική ισορροπία τους, ενώ ταλαι-
πωρούνται από αρνητικές μηρυκαστικές σκέψεις. Στο πρόγραμ-
μα δίνεται έμφαση στην απεμπλοκή της προσοχής από αυτά τα 
αυτόματα μοτίβα του νου κατά τρόπο που ούτε τα απωθεί ούτε τα 
ακυρώνει. Έτσι, όταν οι άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε 
μια μάχη με μια σκέψη (π.χ. «Γιατί μου μίλησε με αυτό τον τρό-
πο;») και μετά με μια άλλη (π.χ. «Γιατί επιμένω να σκέφτομαι τόσο 
ανούσια πράγματα;»), τότε έχουν πάντα την επιλογή να εστιάσουν 
την προσοχή τους στον τρόπο που οι σκέψεις και τα συναισθήματα 
επηρεάζουν το σώμα τους. Η σωματική επίγνωση προσφέρει ένα 
διαφορετικό τρόπο συνύπαρξης και επεξεργασίας της εμπειρίας. 
Η μετακίνηση της επίγνωσης σε μια αίσθηση που γίνεται αντιλη-
πτή στο σώμα, αλλάζει τη φύση της συναισθηματικής εμπειρίας και 
ανοίγει περισσότερες επιλογές απόκρισης σε αυτή. Το σώμα, ως 
καθρέπτης του νου, δείχνει την άμεση σχέση μεταξύ συναισθημά-
των και συμπεριφορικών ή σωματικών αντιδράσεων [2]. 
Η σχέση αυτή αντί να παρατηρείται διανοητικά, με τη μεσολάβηση 
πρόσθετης γνωστικής επεξεργασίας και τον κίνδυνο μηρυκασμού, 
παρατηρείται από την αμεσότητα των σωματικών αισθήσεων. Επι-
πλέον, το σώμα είναι κομμάτι του ανατροφοδοτικού κύκλου που 
διαιωνίζει τα δυσάρεστα συναισθήματα (π.χ. η μυϊκή ένταση διαι-
ωνίζει το άγχος, μια έκφραση προσώπου και μια στάση του σώμα-
τος που δείχνει ψυχικό μαρασμό εγκλωβίζει στο φαύλο κύκλο της 
κατάθλιψης). Έτσι, η εμπρόθετη εστίαση της προσοχής στο σώμα 
συμβάλλει στην αλλαγή του βιώματος των σωματικών αισθήσεων, 
αλλά επίσης βοηθά στην αλλαγή ενός από τα στοιχεία που εγκλωβί-
ζει το άτομο σε μια συγκεκριμένη συναισθηματική κατάσταση [2]. 

Οι συμμετέχοντες σε μια ομάδα ΓΘΒΕ μαθαίνουν:
• Ένα τρόπο εξόδου από την κατάσταση αυτόματης  λειτουργίας 
του νου [2][4]
• Επίγνωση/ενσυνειδητότητα των σκέψεων, των συναισθημάτων, 
των παρορμήσεων για δράση και των σωματικών αισθήσεων στο 
παρόν. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι τα δυ-
σλειτουργικά μοτίβα γνωστικών – συναισθηματικών – σωματικών 
αντιδράσεων δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν, αν πρώτα δεν έχει 
επιτευχθεί επίγνωσή τους[2][4][11].
• Συνειδητό έλεγχο της προσοχής: επίγνωση των νοητικών περι-
πλανήσεων και επιστροφή σε ένα επιλεγμένο σημείο εστίασης με 
εμπρόθετο έλεγχο [2][4]. 
• Αποστασιοποίηση (Decentering): η έννοια αφορά στην καλλιέρ-
γεια μιας σχέσης με τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις σωματικές 
αισθήσεις και τις παρορμήσεις για δράση ως παροδικά φαινόμενα 
στο νου και το σώμα, έναντι της πλήρους ταύτισης και υποχώρη-
σης σε αυτά [11]. Έτσι, μπορούν απλώς να τα παρατηρούν, χωρίς 
να αντιδρούν σε αυτά αυτόματα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνει η πι-
θανότητα επιλογής της καταλληλότερης δράσης [2] [11]. Ειδικά οι 
σκέψεις αντιμετωπίζονται απλώς ως σκέψεις, καλλιεργώντας έτσι 
τη μεταγνωστική επίγνωση [1] [9] [11] [22][23]. Επιπλέον, αλλάζο-
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ΣΥΝΕΔΡΊΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΥΡΊΑ 
ΠΡΑΚΤΊΚΗ

ΑΛΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΊΚΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΊΣ ΓΣΘ ΑΣΚΗΣΕΊΣ
 ΓΊΑ ΤΟ ΣΠΊΤΊ

Προκριματική 
αξιολόγηση

Διαμόρφωση θεραπευτικής σχέσης, 
εξήγηση του σκοπού της ΓΘΒΕ σε 
σχέση με το ιστορικό του ατόμου και 
την πρόθεσή του να συμμετάσχει στην 
ομάδα

Συνεδρία 1 Αυτόματος πιλότος και η συμβολή του 
στην εκδήλωση κατάθλιψης. Ενσυνεί-
δητη παρατήρηση της άμεσης εμπειρίας 
μέσω των πέντε αισθήσεων και του 
σώματος

Πρακτική 
«Σάρωση του σώματος»

Άσκηση «Η σταφίδα» • Σάρωση του σώματος.
• Ενσυνειδητότητα σε μια 
καθημερινή δραστηριότητα

Συνεδρία 2 Διάκριση καταστάσεων λειτουργίας του 
νου: αυτόματη έναντι ενσυνείδητης.
Επίγνωση δυσάρεστων, ευχάριστων και 
ουδέτερων εμπειριών, χρησιμοποιώντας 
το σώμα ως σημείο εστίασης στο παρόν.    

• Σάρωση του σώματος 
• Σύντομης διάρκειας 
πρακτική στην ενσυνει-
δητότητα της αναπνοής

Διερεύνηση των ασκή-
σεων για το σπίτι και 
τυχών δυσκολιών που 
προκύψαν

Άσκηση: «Περπατώ 
στο δρόμο» - Σκέψεις 
– συναισθήματα – 
συμπεριφορά / ABC

• Σάρωση του σώματος
• Ενσυνειδητότητα της 
αναπνοής
• Ημερολόγιο ευχάριστων 
εμπειριών
• Ενσυνειδητότητα σε μια 
καθημερινή δραστηριότητα

Συνεδρία 3 Διατηρώντας επαφή με την εμπειρία 
στο παρόν.
Η αναπνοή και το σώμα ως ένα μέσο 
σύνδεσης με το παρόν και μετακίνησης 
από την αυτόματη κατάσταση λειτουργί-
ας του νου στην ενσυνείδητη κατάσταση 
λειτουργίας 

• Πρακτική σε καθιστή 
θέση (εστίαση της προ-
σοχής στην αναπνοή 
και το σώμα) 
•Ενσυνείδητη κίνηση 
• Διάστημα 3-λεπτών 
για αναπνοή σε τακτά 
διαστήματα

• Ασκήσεις με εστία-
ση της προσοχής στην 
όραση ή την ακοή 
• Ημερολόγιο ευχάρι-
στων δραστηριοτήτων 
• Ανασκόπηση της 
εργασίας για το σπίτι

• Ενσυνείδητη κίνηση, 
διατάσεις και αναπνοή.
• Διαστήματα 3-λεπτων σε 
τακτά διαστήματα 
• Ημερολόγιο δυσάρε-
στων εμπειριών

Συνεδρία 4 Σύνδεση μεταξύ των αυτόματων 
επίκτητων αντιδράσεων στο δυσάρεστο 
συναίσθημα και την κατάθλιψη. 
Παραμονή στο παρόν με την εμπει-
ρία, εύρεση εναλλακτικών τρόπων 
αντίληψης για την κατάθλιψη και τα 
συμπτώματά της

• Πρακτική σε καθιστή 
θέση (αναπνοή, σώμα, 
ήχοι, σκέψεις).  
• Διαστήματα 3-λεπτών 
για αναπνοή

• Ημερολόγιο δυσά-
ρεστων εμπειριών 
• Ενσυνείδητη βάδιση
• Ανασκόπηση ασκή-
σεων για το σπίτι

• Όρισμός της 
κατάθλιψης και των 
συμπτωμάτων της 
• Ερωτηματολόγιο 
αυτόματων σκέψεων

• Πρακτική σε καθιστή 
θέση
• Διαστήματα 3-λεπτών 
για αναπνοή
(σε τακτικά διαστήμα-
τα και ως απόκριση σε 
κάποια δυσκολία ή κάποιο 
δυσάρεστο συναίσθημα)

Συνεδρία 5 Ένας διαφορετικός τρόπος σχέσης με 
τις εμπειρίες – ανοιχτότητα/επιτρεπτι-
κότητα.
Επιλογή και απόκριση

• Πρακτική σε καθιστή 
θέση με εισαγωγή μιας 
δυσκολίας.
• Διάστημα 3-λεπτών 
για αναπνοή με πρό-
σθετες οδηγίες

Ανασκόπηση ασκήσε-
ων για το σπίτι

•Επεξεργασία μιας 
δυσκολίας
• Διαστήματα 3-λεπτων 
για αναπνοή (σε  τακτι-
κά διαστήματα και ως 
απόκριση μετά από κάποια 
δυσκολία με πρόσθετες 
οδηγίες)

Συνεδρία 6 Ένας διαφορετικός τρόπος σχέσης με 
τις σκέψεις.
Όι σκέψεις δεν είναι γεγονότα

• Πρακτική σε καθιστή 
θέση (αναπνοή,
σώμα, ήχοι, σκέψεις)
• Διάστημα 3-λεπτών 
για αναπνοή

• Ανασκόπηση ασκή-
σεων για το σπίτι
• Το διάστημα 3-λε-
πτων για αναπνοή ως 
το πρώτο βήμα πριν 
την υιοθέτηση μιας 
ευρύτερης αντίληψης 
για τις σκέψεις

• Διάθεση, σκέψη 
και εναλλακτικές 
οπτικές 
• Αναγνωρίζοντας 
τα σημάδια μιας 
υποτροπής

• Επιλογή από καθοδη-
γούμενες πρακτικές.
• Διαστήματα 3-λεπτων 
για αναπνοή (σε  τακτικά 
διαστήματα και ως απόκρι-
ση σε κάποια δυσκολία)
• Αποτελεσματική φροντί-
δα του εαυτού

Συνεδρία 7 Αυτοφροντίδα (ειδικά κάτω από συνθή-
κες κακής διάθεσης),
 Αποτελεσματική απόκριση στο προσω-
πικό μοτίβο πρώιμων σημαδιών κακής 
διάθεσης 
Ανάληψη δράσης με σοφία και αποτε-
λεσματικότητα

• Πρακτική σε καθιστή 
θέση
(αναπνοή, σώμα, τρό-
πος συσχέτισης με τις 
δυσκολίες)
• Διάστημα 3-λεπτών 
για αναπνοή

• Ανασκόπηση ασκή-
σεων για το σπίτι
• Διάστημα 3-λεπτών 
για αναπνοή ως το 
πρώτο βήμα πριν την 
επιλογή ενσυνείδητης 
δράσης

• Συνδέσεις μεταξύ 
διάθεσής και δρα-
στηριότητας
• Αναγνώριση και 
καθορισμός δρα-
στηριοτήτων για την 
αντιμετώπιση ενδε-
χόμενης υποτροπής

• Πλάνο καθημερινής 
πρακτικής
• Πλάνο για την αξιο-
ποίηση του διαστήματος 
3-λεπτών για αναπνοή 
(σε τακτά διαστήματα και 
ως απόκριση σε κάποια 
δυσκολία)
• Ανάπτυξη ενός πλάνου 
δράσης αποτελεσματικής 
αυτοφροντίδας και πρόλη-
ψης υποτροπής 
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ντας τον τρόπο σκέψης για τις σκέψεις (μεταγνωστική επίγνωση), 
αλλάζει ο συναισθηματικός τους αντίκτυπος και έτσι επιτυγχάνεται 
καλύτερη συναισθηματική αυτορρύθμιση [22]
• Αποδοχή /μη αποστροφή - μη προσκόλληση: Η κινητήριος δύ-
ναμη που  τροφοδοτεί τις αυτόματες αντιδράσεις (δυσλειτουργικά 
μοτίβα του νου) είναι μια τάση αποστροφής ή επιθυμίας προσκόλ-
λησης σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η καλλιέργεια αποδοχής 
είναι δυνατόν να αποδυναμώσει αυτές τις τάσεις, καθώς οι «κα-
λές» και οι «κακές» εμπειρίες ή συναισθήματα γίνονται αντιληπτά 
από μια ευρύτερη και πιο αποστασιοποιημένη προοπτική, επιτυγ-
χάνοντας έτσι τη θέαση και την απόκριση στη συνολικότητα της 
κατάστασης παρά σε μεμονωμένα στοιχεία της [2]. 
Όι εμπνευστές του μοντέλου επισημάνουν ότι η ΓΘΒΕ στοχεύει 
στην καλλιέργεια ενός διαφορετικού τρόπου σχέσης τόσο με τα 
προβλήματα όσο και με τη φροντίδα του εαυτού. Σε αυτή τη σχέση, 
το άτομο μαθαίνει να τοποθετείται σε μια διαφορετική θέση στο 
«πεδίο της μάχης» με τις δύσκολες σκέψεις και τα συναισθήματά 
του. Από τη θέση αυτή μπορεί να δει πιο καθαρά τη «μάχη», τι 
ακριβώς συμβαίνει και ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος χειρι-
σμού της κατάστασης τη δεδομένη χρονική στιγμή[2] . 

6. Εμπειρική τεκμηρίωση της Γνωσιακής Θεραπείας Βασισμένης 
στην Ενσυνειδητότητα 
Η αποτελεσματικότητα της ΓΘΒΕ επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέ-
σματα τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων κλινικών μελετών, τα οποία 
δείχνουν ότι:
• Μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο καταθλιπτικής υποτροπής σε 
ασθενείς με ιστορικό 3 ή περισσότερων προηγούμενων καταθλι-
πτικών επεισοδίων[11][24] 
• Αυξάνει το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ των καταθλιπτικών 
επεισοδίων [25] [26] 
• Η προληπτική δράση της στην επανεμφάνιση κατάθλιψης είναι 
ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση ατόμων με αυξημένη ευαλω-
τότητα να νοσήσουν από κατάθλιψη λόγω ιστορικού πρώιμων δυ-
σκολιών και αντιξοοτήτων στη ζωή τους [27], αλλά και ασθενών με 
ιστορικό αυτοκτονικών συμπεριφορών ή ιδεασμού[20][. 
• Συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της χρήσης αντικαταθλιπτικής 
αγωγής ή/και στην πλήρη διακοπή της [28]. 
• Συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής [25][28].
Από τις πρώτες μεταναλύσεις είναι αυτή των Piet και Hougaard 
[29] στην οποία συμπεριλήφθηκαν 6 τυχαιοποιημένες κλινικές 
μελέτες (Ν= 593). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ΓΘΒΕ μείωσε 
σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής / επανεμφάνισης της κατάθλι-
ψης κατά 34% εν συγκρίσει με τη συνήθη θεραπεία ή το εικονικό 
φάρμακο. Επιπλέον, φάνηκε ότι στην περίπτωση ασθενών με τρία 
ή περισσότερα προηγούμενα καταθλιπτικά επεισόδια η μείωση 

του κινδύνου  καταθλιπτικής υποτροπής ήταν ακόμα μεγαλύτερη 
και έφτανε το 43%. 
Η πιο πρόσφατη μεταναανάλυση είναι αυτή του Kuyken και συ-
νεργατών[30], στην οποία συμπεριλήφθηκαν 9 τυχαιοποιημένες 
κλινικές μελέτες στις οποίες συγκρίθηκε η ΓΘΒΕ, σύμφωνα με 
το πρωτόκολλο της ομαδικής παρέμβασης των 8 εβδομάδων, με 
τουλάχιστον μία άλλη παρέμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της 
συνήθους θεραπείας. Το δείγμα αποτελούνταν από 1.258 άτομα 
με μέσο όρο ηλικίας τα 47,1 έτη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 
ΓΘΒΕ συνδέεται με σημαντική μείωση του κινδύνου υποτροπής / 
επανεμφάνισης της κατάθλιψης σε διάστημα 60 εβδομάδων εν συ-
γκρίσει με τις άλλες παρεμβάσεις (hazard ratio, 0.69, 95% CI, 0.58-
0.82). Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ΓΘΒΕ είναι περισ-
σότερο αποτελεσματική στη μείωση του κινδύνου καταθλιπτικής 
υποτροπής στην περίπτωση ασθενών που εμφάνιζαν σοβαρότερα 
συμπτώματα κατά την έναρξη της παρέμβασης. Όι συγγραφείς 
υποστηρίζουν ότι το εύρημα αυτό δείχνει ότι η ΓΘΒΕ μπορεί να 
είναι περισσότερο αποτελεσματική στην περίπτωση ασθενών που 
έχουν ενεργά καταθλιπτικά συμπτώματα και ότι δεν περιορίζεται 
απλώς στην πρόληψη της υποτροπής. Το εύρημα αυτό έχει επιβε-
βαιωθεί στην έρευνα του Barnhofer και συνεργατών [31] , η οποία 
είναι και η μοναδική στην οποία συμμετείχαν ασθενείς με ενερ-
γά καταθλιπτικά συμπτώματα. Τέλος, το ίδιο εύρημα σύμφωνα με 
τους συγγραφείς επαληθεύει ότι η ΓΘΒΕ είναι περισσότερο απο-
τελεσματική στην περίπτωση ατόμων που εμφανίζουν διακύμανση 
στη βαρύτητα των καταθλιπτικών συμπτωμάτων τους και/ή έχουν 
ιστορικό πρώιμων δυσκολιών και αντιξοοτήτων στη ζωή τους.   
Εκτός από την κατάθλιψη, η ΓΘΒΕ έχει αρχίσει να δοκιμάζεται 
και να εφαρμόζεται και στην αντιμετώπιση και άλλων ψυχολογι-
κών δυσκολιών, όπως π.χ. το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης[32] , το 
άγχος για θέματα υγείας[33] , η διπολική διαταραχή[34], σε διαφο-
ρετικούς πληθυσμούς (π.χ. γυναίκες στην περίοδο της κύησης και 
της λοχείας[35] και αξιοποιώντας την εξ αποστάσεως επικοινωνία 
[36]. 
Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι είναι μια πολλά υποσχόμενη 
παρέμβαση και στην περίπτωση άλλων δυσκολιών εκτός από την 
πρόληψη της κατάθλιψης, τα οποία χρήζουν περαιτέρω εμπειρικής 
τεκμηρίωσης. 

Συνεδρία 8 Αναστοχασμός και ανασκόπηση 
μάθησης.
Διατήρηση της ενσυνειδητότητας στην 
καθημερινή ζωή, συνδέοντας την πρα-
κτική με την προσωπική δέσμευση και 
τις σημαντικές αξίες. 

Σάρωση του σώματος Ανασκόπηση ασκήσε-
ων για το σπίτι
Διατήρηση της πρό-
θεσης για συνέχιση 
της πρακτικής στην 
καθημερινή ζωή

Ανασκόπηση
Πλάνο για την 
πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της 
κακής διάθεσης στο 
μέλλον 

Επαναληπτι-
κές συνεδρίες

Ενίσχυση της πρόθεσης για καθημερινή 
πρακτική, μοίρασμα εμπειριών και μά-
θηση μέσα από την εμπειρία του άλλου

Τουλάχιστον μία 
επίσημη πρακτική 20-30 
λεπτών

Πίνακας 1: Συνοπτική παρουσίαση συνεδριών  



ΓΝΩΣΙΑΚΗ - ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ TΟΜ. 5, TΕΥΧ. 1, ΣΕΛ. 21-32, 2019

© Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς 31

Mindfulness Based Cognitive Therapy - MBCT: 
Presentation of a group program for the 
prevention of recurrent depression

Foteini Lekka
Institute of Behavior Research and Therapy  

Correspondence: Foteini Lekka, Institute of Behavior Research 
 and Therapy, Lakonos 19 & Lampsa, 115 24,
 Athens, Greece, e-mail: flekka@psych.uoa.gr

Abstract
Mindfulness- Based Cognitive (MBCT) was developed by Segal, 
Williams and Teasdale (2002, 2013) for treating recurrent 
depression. The intervention is a combination of cbt and the 
systematic training in mindfulness. According to the model’s 
initiators, depressive relapse is due to cognitive reactivity, ie 
reactivation of negative patterns of thought, which can be 
triggered even by subtle or indistinct stimuli, coupled with 
dysfunctional self-regulatory strategies. Intervention is applied 
in the form of a 8-week group program that aims at: cultivating 
awareness so that fluctuations in mood, that trigger cognitive 
reactivity, can be easily recognized, metacognitive awareness, 
and strengthening conscious self-care to prevent depressive 
relapse. The article presents the structure of the program and 
the research data for its effectiveness.
   
Key words: Mindfulness Based Cognitive Therapy, depression, 
relapse prevention 
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