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Θεραπεία Σχημάτων

Συνδυασμός στοιχείων από  
την Γνωσιακή 

Συμπεριφοριστική Θεραπεία, 
τη Gestalt Θεραπεία, τη 

Θεραπεία 
Αντικειμενοτρόπων Σχέσεων 

και τη Θεωρία Δεσμού

01
Στόχος: βελτίωση 

παρεμβάσεων σε άτομα με 
διαταραχές προσωπικότητας 

και πιο πολύπλοκες και 
χρόνιες χαρακτηρολογικές

δυσκολίες                       
(Jeffrey Young, 1990)

02
Αποτελεσματικότητα: 

σε ενήλικες (ατομικά και 
ομαδικά) και σε παιδιά

03
Θεωρητικό μοντέλο:              

οι πρώιμες τραυματικές 
εμπειρίες και ματαιώσεις της 
παιδικής ηλικίας δύνανται να 

οδηγήσουν στην ανάπτυξη 
των πρώιμων 

δυσλειτουργικών σχημάτων

04

Ευανθία Λαμπρινού



Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα

αναπτύσσονται 
σε μικρή ηλικία  

αποτέλεσμα της 
αλληλεπίδρασης:

της 
ιδιοσυγκρασίας 

του παιδιού

του στυλ 
ανατροφής των 

γονέων  

της μη 
ικανοποίησης των 

πυρηνικών 
συναισθηματικών 

αναγκών 

εμφανίζονται σε 
παιδιά που:

δεν έχουν καλυφθεί οι 
πυρηνικές συναισθηματικές 

τους ανάγκες 

έχουν βιώσει 
επαναλαμβανόμενα επεισόδια 

κακομεταχείρισης, 
παραμέλησης, επιθετικότητας 

και επίκρισης.
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Γονεϊκό Στυλ Ανατροφής Σχήματα

Συναισθηματικά Αποστερημένο Στυλ Ανατροφής    σχήματα Συναισθηματικής Αποστέρησης, Κοινωνικής 
Απομόνωσης και Ελαττωματικότητας/Ντροπής

Υπερπροστατευτικό Στυλ Ανατροφής σχήμα Υπερ-εμπλοκής

Υποτιμητικό Στυλ Ανατροφής σχήματα Συναισθηματικής Αποστέρησης, Κοινωνικής 
Απομόνωσης, Ελαττωματικότητας/Ντροπής, Αρνητισμού, 

Δυσπιστίας/Κακομεταχείρισης

Τελειομανές Στυλ Ανατροφής σχήμα Ανελαστικών Προτύπων

Ελεγκτικό Στυλ Ανατροφής σχήματα Υποταγής, Υπερεμπλοκής, Συναισθηματικής 
Αποστέρησης, Κοινωνικής Απομόνωσης και Αρνητισμού

Συναισθηματικά Συνεσταλμένο Στυλ Ανατροφής τα σχήματα Συναισθηματικής Αποστέρησης, Συναισθηματικής 
Συστολής και Κοινωνικής Απομόνωσης

Τιμωρητικό Στυλ Ανατροφής σχήματα Συναισθηματικής Αποστέρησης, Κοινωνικής 
Απομόνωσης, Δυσπιστίας/Κακομεταχείρισης, 

Ελαττωματικότητας/Ντροπής και Αυτο-τιμωρητικότητας

Εξαρτητικό/Ναρκισσιστικό Στυλ Ανατροφής σχήμα Αναζήτησης Αναγνώρισης/Επιδοκιμασίας
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Συσχέτιση Γονεϊκού Στυλ Ανατροφής και Σχημάτων
Bo Bach, George Lockwood & Jeffrey E. Young



Στρατηγικές 
Aντιμετώπισης

o Παράδοση

o Αποφυγή

o Υπεραναπλήρωση

Ευανθία Λαμπρινού

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

αναπτύσσονται με στόχο να 
αντιμετωπίσουν τα επώδυνα 
συναισθήματα, τις σκέψεις, τις 
σωματικές αισθήσεις, τις μνήμες 
και τις συμπεριφορές που 
σχετίζονται το ενεργοποιημένο 
δυσλειτουργικό σχήμα.

επηρεάζουν αρνητικά τη 
διαπροσωπική και 
αυτορρυθμιστική 
συμπεριφορά 

βοηθούν τα παιδιά να 
ανταπεξέλθουν στα τοξικά 
περιβάλλοντα

διαχρονικά και σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα 
και παύουν να λειτουργούν 
προσαρμοστικά για το 
άτομο 

συντελούν στη διατήρηση 
των δυσλειτουργικών 
σχημάτων 



Τρόποι Λειτουργίας
(Modes)

• Επινοήθηκαν από τον Jeffrey Young 

• Διαφορετικές διαστάσεις του εαυτού

• Συνδυασμός δυσλειτουργικών σχημάτων και στρατηγικών 
αντιμετώπισης

Χρησιμότητα σε άτομα με Οριακή Διαταραχή
Προσωπικότητας

• Πολλοί διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας

• Πιθανή ταυτόχρονη ενεργοποίηση τρόπων λειτουργίας  

Δύσκολος ο καθορισμός των θεραπευτικών στόχων

• Ταχεία συναισθηματική (από τον θαυμασμό στο μίσος) 
και συμπεριφορική αλλαγή των ατόμων με οριακή 
διαταραχή προσωπικότητας                        

Δυσκολία επαρκούς περιγραφής με όρους δυσλειτουργικών 
σχημάτων. Ευανθία Λαμπρινού



Βιωματικές Τεχνικές

Εφαρμόζονται όταν 
προεξάρχουν οι 

δυσλειτουργικοί τρόποι 
λειτουργίας 

Βασίζονται στην υπόθεση ότι 
τα σχήματα διαμορφώνονται 

στην παιδική ηλικία, συχνά την 
περίοδο που το παιδί δεν είναι 
ακόμη ικανό να λεκτικοποιήσει 

τις εμπειρίες του.

o Παιχνίδι Ρόλων 

o Νοερή Απεικόνιση 

o Τεχνική Πολυθρόνων

o Επανεπεξεργασία και Επανεγγραφή 
της Φαντασίωσης [Reprocessing 
imagery and Rescripting (IRRT)]
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Επανεπεξεργασία 
και Επανεγγραφή 
της Φαντασίωσης 
(IRRT)

• «Συναισθηματική γέφυρα»

• Διερεύνηση της ανάμνησης από τον θεραπευτή, 
εστιάζοντας κυρίως στα συναισθήματα και τις ανάγκες 
του παιδιού της εικόνας

• Για διαγνωστικούς λόγους 

• Για παρέμβαση στη σκηνή της παιδικής ηλικίας με τη 
χρήση ενός βοηθητικού προσώπου. Ο

• Ενθάρρυνση του θεραπευόμενου για μεταφορά 
αναγνώρισης και εκπλήρωσης των συναισθηματικών 
αναγκών από τη φαντασίωση στην πρώιμη εμπειρία.
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Επανεγγραφή στη 
Φαντασίωση 
(Imagery 
Rescripting)

Στόχοι

• Ενεργοποίηση και Επανεπεξεργασία 
αναμνήσεων 

• Εκ νέου απόδοση των αιτιών

• Επεξεργασία και Διαχείριση του 
συναισθήματος

• Λήψη φροντίδας στη φαντασία

• Τροποποίηση του νοήματος των 
εμπειριών από την παιδική ηλικία (που 
δημιούργησαν τα σχήματα) μέσω 
διορθωτικών πληροφοριών και 
εμπειριών για «το παιδί»

• Μετατροπή του κανόνα σε εξαίρεση

Ευανθία Λαμπρινού



Καθοδηγούμενη 
Απεικόνιση και 
Μουσική (GIM) -
Helen Bonny

• Η Helen Bonny παρατήρησε ότι η ακρόαση 
κλασικής μουσικής σε ένα διευρυμένο επίπεδο 
συνείδησης, από μόνη της, μπορούσε να γίνει 

μέσο εξερεύνησης της συνειδητότητας και μέσο 
αποκάλυψης ασυνείδητου υλικού. 

• Η νοερή απεικόνιση αποτελεί την ικανότητα να 
παράγονται νοητικές εικόνες, σωματικές 

αισθήσεις, κιναισθητικές εμπειρίες, 
συναισθήματα, αναμνήσεις ή σκέψεις σε 

διαφοροποιημένο επίπεδο συνείδησης, κατά τη 
διάρκεια της μουσικής ακρόασης.

• Ο θεραπευτής δεν καθοδηγεί τον θεραπευόμενο.

• Η καθοδήγηση στην απεικόνιση γίνεται από την 
ίδια τη μουσική.

• Ο θεραπευόμενος αναφέρει με ελεύθερο 
συνειρμό οτιδήποτε εγείρει η μουσική κατά τη 

διάρκειά της.
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Καθοδηγούμενη Απεικόνιση και Μουσική
(GIM) - Helen Bonny

Διαδικασία Μουσική που συνάδει με το θέμα της συνεδρίας, το οποίο έχει αποφασιστεί από 
κοινού. 

Τεχνική της καθοδηγούμενης χαλάρωσης, η οποία διευκολύνει την πρόσβαση 
στην επιθυμητή κατάσταση συνειδητότητας. 

Αναφορά σε εμπειρίες, συναισθήματα, σωματικές αισθήσεις, σκέψεις και 
εικόνες παράλληλα με μη καθοδηγητικό διάλογο, με στόχο την εμβάθυνση στην 
εμπειρία του θεραπευόμενου. 

Ζωγραφική μάνταλα για απεικόνιση και νοηματοδότηση της εμπειρίας. 

Συζήτηση γύρω από τη σχέση των εικόνων που αναδύθηκαν με την τρέχουσα 
κατάσταση της ζωής του θεραπευόμενου. 
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Συνδυασμός Μουσικής & Απεικόνισης

Συμβάλλει στη θεραπεία, καθώς η μουσική:

• Καθιστά τις εικόνες πιο ζωντανές 

• Αυξάνει την εμπλοκή στην απεικόνιση 

• Διευκολύνει την απεικόνιση

• Διευκολύνει την επίλυση των εσωτερικών συγκρούσεων

• Διευκολύνει την πρόσβαση στην επεξεργασία των συναισθημάτων 

• Διευκολύνει την επίλυση προβλημάτων 

• Διευκολύνει τη δημιουργία συνδέσεων και την ενδυνάμωσή τους. 

Ευανθία Λαμπρινού



Ερευνητικά Δεδομένα για τη Νοερή Απεικόνιση

Έρευνες δείχνουν τις θετικές επιδράσεις της νοερής απεικόνισης σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές (συνήθως 
στη Θεραπεία Σχημάτων) (Farrell JΜ, Shaw IΑ, Webber MA., 2009, Nadort MM, Arntz A, Smit JH, Giesen-Bloo
J, Eikelenboom M, Spinhoven P, et al., 2009). 

Πειραματικά ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι  η νοερή απεικόνιση διευκολύνει την πρόσβαση στα 
συναισθήματα συγκριτικά με τη συζήτηση για τα γεγονότα (Holmes EA, Mathews A., 2005)

Πειραματικές έρευνες δείχνουν ότι ο πειραματικός χειρισμός των ερμηνειών για το στρες και την 
υπευθυνότητα επιτυγχάνεται σε σημαντικό βαθμό μέσω της νοερής απεικόνισης. (Holmes EA, Mathews A., 
2005)
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Ερευνητικά 
Δεδομένα για 

τη Νοερή 
Απεικόνιση

• Τόσο οι πραγματικές όσο και οι νοερές εμπειρίες επιδρούν με τον ίδιο τρόπο στον 
εγκέφαλο και τα νοερά ερεθίσματα πιθανόν δρουν όπως τα εξαρτημένα και ανεξάρτητα 
πραγματικά ερεθίσματα (Dadds MR, Bovbjer, DH, Redd WH, Cutmore TRH., 1997).

Έρευνα των Weertman and Arntz 

• Σε άτομα με Διαταραχές Προσωπικότητας (μικρό δείγμα: n=21)

• Σύγκριση μεταξύ:

1) επανεγγραφής μέσω νοερής απεικόνισης και άλλων βιωματικών τεχνικών που 
εστιάζουν στο παρελθόν (παιχνίδι ρόλων και επανεγγραφή στη φαντασίωση) 

&

2) πιο κλασικών τεχνικών της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Θεραπείας που εστιάζουν 
στο παρόν.

Αποτελέσματα

• Οι βιωματικές παρεμβάσεις που εστιάζουν στο παρελθόν είναι το ίδιο αποτελεσματικές 
με τις γνωσιακές-συμπεριφορικές παρεμβάσεις που εστιάζουν στο παρόν. 

• Παρόλο που η νοερή απεικόνιση συνδυάστηκε με άλλες βιωματικές τεχνικές, 
χρησιμοποιήθηκε περισσότερο συγκριτικά με τις υπόλοιπες τεχνικές. 

• Επομένως, η τεχνική είναι αποτελεσματική σε ασθενείς με Διαταραχή Προσωπικότητας.
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Tuinmann G. 
Combining 

Schema Therapy 
and Guided 

Imagery and 
Music (2017): 

Μελέτη
Περίπτωσης

Διαδικασία

• Θεραπευόμενος με διάχυτο 
σωματικό πόνο και Μείζων 
Καταθλιπτική Διαταραχή. 

• Νοερή απεικόνιση: βρισκόταν 
στον εργασιακό του χώρο και 
ενώ ζητούσε τη βοήθεια των 
συναδέλφων του, αυτοί δεν 
ανταποκρίνονταν και γελούσαν 
εις βάρος του. 

• Με τη βοήθεια της μουσικής 
πραγματοποιήθηκε 
συναισθηματική γέφυρα με 
μια ανάμνηση από την παιδική 
του ηλικία, όπου τον 
περιγελούσαν στη σχολική 
τάξη, κανείς δεν τον βοήθησε, 
και έφυγαν όλοι από την τάξη 
ενώ εκείνος έμεινε πίσω και 
έκλαιγε.

• Εισαγωγή φιγούρας βοήθειας.

Αποτελέσματα

• Ο θεραπευόμενος δήλωσε ότι 
ενώ η διαδικασία τον 
εξουθένωσε (ένιωσε 
ταυτόχρονα «ανάλαφρος και 
βαρύς»), με τη χρήση του 
υγιούς εαυτού (φιγούρα 
βοήθειας) στη νοερή 
απεικόνιση της τραυματικής 
εμπειρίας ένιωσε 
προστατευμένος και όχι πια 
μόνος.

• Βρήκε έναν τρόπο επίλυσης 
των τραυματικών εμπειριών 
στο παρόν (εργασιακός χώρος): 
δεν θα παίρνει πια τον ρόλο 
του θύματος, θα ζητά βοήθεια, 
θα εκφράζει τα συναισθήματά 
του και θα ακολουθεί τις 
ανάγκες του. 
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Beck B, Hansen A, 
Gold C.

Coping with 
work-related 

stress through 
Guided Imagery 

and Music (GIM): 
Randomized 

controlled trial
(2015)

• Εφαρμόστηκε η Καθοδηγούμενη Απεικόνιση και Μουσική 
(GIM) με ορισμένες τροποποιήσεις.

• Μειώθηκαν σημαντικά τα σωματικά και ψυχολογικά 
συμπτώματα άγχους αμέσως μετά τις 9 εβδομάδες 
θεραπείας μέσω Καθοδηγούμενης Απεικόνισης και 
Μουσικής. 

• Το άγχος άλλαξε σημαντικά τόσο σε μετρήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά από την κάθε συνεδρία 
όσο και σε μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από 
την πρώτη και μετά από την τελευταία συνεδρία. 

• Στην πρώιμη παρέμβαση μέσω Καθοδηγούμενης 
Απεικόνισης και Μουσικής (συγκριτικά με τη μετέπειτα 
παρέμβαση) μειώθηκαν σημαντικά τα ψυχολογικά αλλά 
όχι τα σωματικά συμπτώματα άγχους. 

• Τέλος, δεν παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ πρώιμης και 
μετέπειτα παρέμβασης αναφορικά με τον χρόνο 
επιστροφής στην εργασία.
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Συζήτηση-Περιορισμοί-Προτάσεις

• Χρησιμότητα στην θεραπεία ατόμων με Διαταραχές Προσωπικότητας ή τραυματικές εμπειρίες από την 
παιδική ηλικία. 

• Καθοδηγούμενη απεικόνιση: χρήσιμη στην κατανόηση της  προέλευσης των σχημάτων και των τρόπων 
λειτουργίας.

• Σύνδεση μεταξύ των παρόντων προβλημάτων και των εμπειριών της παιδικής ηλικίας. 

• Εκμαίευση των λανθανόντων συναισθημάτων, αναγκών, πεποιθήσεων, σκέψεων και συμπεριφορών. 

• Η χρήση της μουσικής διευκολύνει την εκμαίευση, αναγνώριση, αποδοχή και τροποποίηση των 
πρώιμων εμπειριών.

• Εφαρμοσιμότητα του παραπάνω συνδυασμού, αλλά αδυναμία εξαγωγής συμπερασμάτων για την 
αποτελεσματικότητά του, παρά την υποκειμενική θετική απάντηση του θεραπευόμενου της μελέτης 
περίπτωσης.

• Έρευνες με κλινικό δείγμα ατόμων, χρήση των κατάλληλων ψυχομετρικών εργαλείων, ποσοτικά 
ευρήματα για την αποτελεσματικότητα του συνδυασμού των θεραπευτικών μοντέλων.

• Έρευνα μεταξύ θεραπευόμενων με εξοικείωση με την νοερή απεικόνιση & θεραπευόμενων σε πρώτη 
επαφή με τη νοερή απεικόνιση με χρήση μουσικής.
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