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Νοερές εικόνες
Κάθε αναπαράσταση που συνοδεύεται από αισθητηριακή εμπειρία χωρίς άμεσο 
εξωτερικό ερέθισμα και η οποία μπορεί είτε να ανακληθεί από την εμπειρία του 
ατόμου (ανάμνηση) ή είναι εξ ’ολοκλήρου καινούργια και συχνά αφορά το μέλλον  
(Pearson et al., 2015)

«το να βλέπει κανείς με τα μάτια του μυαλού», «να ακούει με τα αυτιά του μυαλού» 
κ.ο.κ

Ο Beck είχε αναφερθεί στη σημασία εντοπισμού των αυτόματων νοερών εικόνων 
από πολύ νωρίς (1976)

Για πολύ καιρό κυριαρχούσε το ενδιαφέρον για τις αυτόματες αρνητικές σκέψεις 
των θεραπευόμενων

Τις τελευταίες δεκαετίες                     επανεστίαση ενδιαφέροντος (κυρίως 
αναδιαμόρφωση δυσλειτουργικών νοερών εικόνων)



Νοερές εικόνες και ψυχικές διαταραχές
Πειράματα Οι νοερές εικόνες εκλύουν περισσότερο συναίσθημα σε σύγκριση με την 
προφορική επεξεργασία του ίδιου περιεχομένου (Holmes & Mathews, 2005)

Πολλοί θεραπευόμενοι αναφέρουν ότι τις βιώνουν σαν να είναι αληθινές παρόλο που 
γνωρίζουν ότι δεν είναι

Βασίζονται στα ίδια νευρικά συστήματα με την πραγματική αντίληψη 

Ενεργοποιεί τα συστήματα αυτά που είναι υπεύθυνα για την έκλυση συναισθήματος με 
πολύ πιο άμεσο τρόπο από ότι μπορούν να κάνουν οι λέξεις 

Παρόμοια επίδραση με την πραγματική εμπειρία 



Εικόνες  

Πρόσβαση σε πρώιμες αναμνήσεις σε μη λεκτική μορφή 

•Τι πυροδότησε το αρνητικό συναίσθημα στο παρόν

•Η J. Beck επισημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις αυτόματες 
σκέψεις ως μη λεκτικοποιημένα παράγωγα του μυαλού (μορφή νοερών 
εικόνων)

•Για τη ΓΣΘ μια οπτική νοερή εικόνα αποτελεί «γνωσία» και χρειάζεται να 
αντιμετωπίζεται σα να εμπερικλείει νόημα σχετικά με το πώς ο άνθρωπος 
βλέπει τον εαυτό του, τους άλλους και τον κόσμο



Νοερές εικόνες και ψυχικές διαταραχές
Έρευνα: διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη διατήρηση πολλών ψυχικών 
διαταραχών (Holmes et al.,2015)

Διεισδυτικές/παρεισφρητικές εικόνες δημιουργούν δυσφορία σε πλήθος ψυχιατρικών 
διαταραχών (διαταραχή μετατραυματικού στρες ,αλλά και : στις αγχώδεις διαταραχές, τη 
διπολική διαταραχή, τη σχιζοφρένεια, τη χρήση ουσιών, την ΙΔΨ διαταραχή, τη διαταραχή 
σωματικών συμπτωμάτων, το άγχος υγείας, την κατάθλιψη)

Περιεχόμενο  εικόνων  Πυρηνικές πεποιθήσεις χαρακτηριστικές της διαταραχής



Νοερές εικόνες και ψυχικές διαταραχές
Η επανάληψη μιας μελλοντικής πράξης σαν νοερή εικόνα αυξάνει την πιθανότητα να 
πραγματοποιηθεί στο μέλλον, ενώ η νοερή εικόνα κάποιου γεγονότος που πιθανώς συνέβη στο 
παρελθόν έχει τη δύναμη να βάλει το άτομο σε αμφιβολία για το αν συνέβη ή όχι

Θετικά αποτελέσματα : επίτευξη στόχων (π.χ αθλητική ψυχολογία)

Αρνητικά αποτελέσματα: αύξηση δυσλειτουργικών συμπεριφορών/πρακτικών (π.χ μηρυκασμός, 
αυτοκτονικότητα, καταναγκασμοί) (Holmes & Mathews , 2010)

Άτομα που πάσχουν από την ίδια διαταραχή φαίνεται να μοιράζονται παρόμοιο περιεχόμενο 
νοερών εικόνων. Ενδεικτικά :

Κοινωνική φοβία – ντροπή/απόρριψη

Διαταραχή Πανικού – απώλεια ελέγχου/καρδιακή προσβολή/εγκλωβισμός

ΔΜΣ - προσωπικό τραύμα /επίθεση

(Holmes et al., 2015)



Τεχνική νοερής απεικόνισης / Image
rescripting (ImRs)
Μετατροπή του περιεχομένου μιας δυσλειτουργικής και έντονα φορτισμένης 
συναισθηματικά νοερής εικόνας και των σχετικών με αυτή αναμνήσεων σε 
περισσότερο λειτουργικές μορφές. Ξεκίνησε να χρησιμοποιείται στα τέλη του 
’80 στα πλαίσια της ΓΣΘ θεραπείας των διαταραχών προσωπικότητας από 
θεραπευτές όπως ο J. Young και η Μ.Α Layden

Αρχικά παρέμβαση στο τραύμα και τις διαταραχές προσωπικότητας (Arntz, 2012), 
πλέον έχει αποδειχθεί ωφέλιμη τεχνική στην παρέμβαση ποικίλων διαταραχών 
(ενδεικτικά στη ΔΜΣ , στην κοινωνική αγχώδη διαταραχή , στην κατάθλιψη , 
στην ΙΔΨ, στη βουλιμία, φοβίες, στη σωματοδυσμορφική διαταραχή και , πιο 
πρόσφατα, στη διαταραχή πανικού (Shibuya et al., 2018) , το χρόνιο πόνο(
Asarian et al., 2019)και το άγχος επίδοσης (Prinz et al., 2019)



Τεχνική νοερής απεικόνισης / Image
rescripting (ImRs)

Ενθάρρυνση του θεραπευόμενου να «επανέλθει» με τη χρήση νοερής εικόνας σε 
ένα κεντρικής σημασίας παρελθοντικό αρνητικό γεγονός και νοητικά να 
προσπαθήσει να το αλλάξει σε μια μορφή που να του προσφέρει ανακούφιση 
και ασφάλεια (McEvoy, Saulsman & Rapee , 2018)

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια νέα ανταγωνιστική αναπαράσταση του 
γεγονότος που αφενός να έχει πιο λειτουργικό νόημα και να επιφέρει λιγότερη 
συναισθηματική δυσφορία και αφετέρου να είναι πιο προσβάσιμη στη μνήμη 
από ότι η αυθεντική ανάμνηση

Όσο η νέα αναπαράσταση γίνει πιο προσβάσιμη , η επίδραση της παλιάς και το 
ακόλουθο δυσφορικό συναίσθημα θα αρχίσει να ελαττώνεται 



Νοερές εικόνες και αυτόματες σκέψεις
Καταγραφή των αυτόματων σκέψεων (ημερολόγιο) : σημαντικό εργαλείο για την 
κατανόηση και τον εντοπισμό βαθύτερων πεποιθήσεων και αυτόματων 
σκέψεων , σύνδεση με τα συναισθήματα και εξέταση αποδείξεων υπέρ και 
κατά των αυτόματων αρνητικών σκέψεων με σκοπό την παραγωγή εναλλακτικών 

Συχνά οι θεραπευόμενοι ενώ καταφέρνουν να παράγουν μια πιο λειτουργική 
σκέψη και αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να το κάνουν, δεν 
νιώθουν να συμβαίνει κάποια αλλαγή σε επίπεδο συναισθήματος 

Κάθε πληροφορία στον ανθρώπινο εγκέφαλο επεξεργάζεται από δύο συστήματα 
: λογικό/βιωματικό . Χρειάζονται και τα δύο για τη θεραπευτική αλλαγή 
(Josefowitz , 2017)

Εξίσου σημαντική με την αναζήτηση αυτόματων σκέψεων είναι η αναζήτηση της 
ύπαρξης αυτόματων νοερών εικόνων που συχνά τα άτομα αγνοούν (Beck, 2011)



Νέες προτάσεις χρήσης νοερών εικόνων και σε άλλα σημεία της θεραπευτικής διαδικασίας 

 Χρήση των νοερών εικόνων για την αναγνώριση αυτόματων αρνητικών σκέψεων

Τείνει να παραλείπεται από τους θεραπευτές 

Συχνά συνειδητοποίηση τους μόνο όταν ο θεραπευτής ρωτήσει για την ύπαρξή τους

Προτείνονται κάποιες ερωτήσεις που θα ήταν χρήσιμο να θέσει ο θεραπευτής (Greenberger & Padesky, 
2015) :

 Έχετε κάποια εικόνα ή ανάμνηση που συνδέεται με τη συγκεκριμένη κατάσταση;

Έχετε κάποια εικόνα που να συμβαίνει το χειρότερο σενάριο;

Όταν έχετε αυτό το συναίσθημα, έχετε ποτέ εικόνες στο μυαλό σας από τον εαυτό σας ή άλλους 
ανθρώπους;

Έχετε καθόλου εικόνες ή αναμνήσεις που συνοδεύουν τις σκέψεις σας ; 

«Ο πατέρας μου θα με επικρίνει». Μπορείτε να ρωτήσετε: Φαντάζεσαι τον πατέρα σου να σε επικρίνει; 
Τι τον ακούς να λέει;



Διαφορά ως προς τις λεπτομέρειες ή μορφή νοερής εικόνας 

Είναι σημαντικό να ρωτάει ο θεραπευτής σχετικά με τις αισθήσεις (οσμή, γεύση, φωνή)

Πρόκληση έντονου συναισθήματος (ευαλωτότητα θεραπευόμενου, ικανότητα να επλακεί στην 
εικόνα και θεραπευτικός δεσμός)

«Είναι εντάξει για εσένα να συνεχίσουμε την εξερεύνηση της εικόνας;»

Το επόμενο βήμα είναι να συνδέσουμε τη συναισθηματική εμπειρία με το νόημα που 
εμπερικλείει:

«Τι σημαίνει αυτή η εικόνα για σένα , τους άλλους ή το μέλλον ;»

Συγκαλυμμένες πυρηνικές γνωσιακές πεποιθήσεις- σημεία με μεγαλύτερη συναισθηματική 
φόρτιση / hotspots (Brewin & Holmes, 2003)



Νέες προτάσεις χρήσης νοερών εικόνων και σε άλλα σημεία της θεραπευτικής διαδικασίας 

Χρήση νοερών εικόνων για ενίσχυση της πίστης στις αποδείξεις που αναιρούν τις ΑΑΣ

Η κλινική δυσκολία είναι να νιώσει ο θεραπευόμενος ότι οι αποδείξεις ενάντια στην αυτόματη σκέψη είναι 
έγκυρες και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα

Συναισθηματική εμπλοκή και πίστη στις αποδείξεις κατά

I. Λεκτική γνωσιακή αμφισβήτηση

II. Συλλογή αποδείξεων υπό τη μορφή νοερών εικόνων-βιωμάτων (ακριβείς, συγκεκριμένες λεπτομερείς , 
πολυαισθητηριακές)

III. Προσπάθεια να αρθούν όσοι μηχανισμοί παρεμποδίζουν. Αναγνώριση και νοερή αναβίωση σε παρόντα 
χρόνο(imaginal reliving) (Foa & Rothbaum, 1998) των εμπειριών που έρχονται σε σύγκρουση με τις 
πεποιθήσεις , οι οποίες συχνά ακόμα και αν ανακληθούν, παραλείπονται ή τροποποιούνται καθώς 
έρχονται σε σύγκρουση με τις αρνητικές αντιλήψεις του ατόμου (J. Beck, 2011).

Ο θεραπευτής θα πρέπει να είναι έτοιμος να παρέμβει σε σημεία που ο θεραπευόμενος υποτιμά κάποια στοιχεία 
που έρχονται σε αντιπαράθεση με τις ΑΑΣ , μειώνει τις επιτυχίες του ή τις θετικές αντιδράσεις των άλλων. Καθώς 
εξελίσσεται η εικόνα μπορεί να προκύψουν νέα στοιχεία

Τελικός στόχος: να οδηγηθεί στο να απαντήσει το «πως αντικρούει η θετική αυτή εμπειρία την αρνητική σκέψη» 
και «τι θα σήμαινε η αποδοχή αυτής της ανάμνησης;» 



Νέες προτάσεις χρήσης νοερών εικόνων και σε άλλα σημεία της θεραπευτικής διαδικασίας 

Χρήση νοερών εικόνων με στόχο τη συναισθηματική πίστη και δέσμευση στις νέες 
λειτουργικές σκέψεις (balanced thoughts)

Οι νέες λειτουργικότερες σκέψεις που παράγονται μέσα από τη διαδικασία της γνωσιακής 
τροποποίησης είναι αρχικά λιγότερο «δυνατές» ώστε να υπερνικήσουν τις αρνητικές

σύνδεση τους με ένα μέρος της θετικής ανάμνησης

σύνδεση της λειτουργικής σκέψης με κάποια εικόνα, σύμβολο ή μεταφορά

συναισθηματική σύνδεση / η αίσθηση που αφήνει στο άτομο



Θεωρία αυτο-συμπόνοιας Gilbert (2009)
Άτομα με έντονη αυτοεπίκριση τείνουν να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν περισσότερο 
συμπονετικές και «φροντιστικές» λειτουργικές σκέψεις προς τον εαυτό

Eπιθετικό και σκληρό τόνο ακόμα και όταν οι σκέψεις γίνονται πιο ρεαλιστικές

Συναισθηματική δέσμευση θα επιτευχθεί δημιουργώντας πιο φροντιστικό και συμπονετικό 
τόνο όταν ανακαλεί τη νέα σκέψη

Πολλοί θεραπευόμενοι ενώ δημιουργούν εναλλακτικές λειτουργικές σκέψεις , δυσκολεύονται 
με την συναισθηματική πίστη σε αυτές. Συνήθως λένε ότι κατανοούν τη λογική της 
εναλλακτικής σκέψης αλλά δεν τους βοηθά να νιώσουν καλύτερα (για παράδειγμα «ξέρω ότι δε 
φταίω για την κακοποίηση αλλά συνεχίζω να νιώθω έτσι»).

Δημιουργώντας ο θεραπευόμενος μια θετική νοερή εικόνα (ακουστική/οπτική) με την οποία 
συνδυάζει τη νέα εναλλακτική σκέψη ενισχύει την πιθανότητα της συναισθηματικής δέσμευσης 
σε αυτή 



Ανταγωνισμός επανάκλησης στη μνήμη 
(Competition of Retrieval) (Brewin, 2006)

Μνημονική διαδικασία όπου «αποφασίζει» ποια από τις αναπαραστάσεις θα εισέλθει στη συνείδηση

Πιθανότερο να επανακτηθούν τα μνημονικά αντικείμενα τα οποία έχουν τις πιο στενές συνδέσεις με 
το ερέθισμα

Το μοναδικό σε σχέση με τις αναπαραστάσεις εαυτού είναι η πιθανότητα ασυνέπειας και η ύπαρξη 
ανταγωνιστικών μεταξύ τους καταγραφών και πληροφοριών 

Anderson and Neely (1996) : τάση ορισμένων αναπαραστάσεων να συνεχίζουν να έρχονται στο μυαλό 
αντί για τις ανταγωνιστικές τους 

όσο μεγαλύτερη σχετικότητα έχουν τα αντικείμενα τόσο συχνότερα επανακτούνται και τα υπόλοιπα 
που μπλοκάρονται τείνουν΄σταδιακά να ξεχνιούνται

η σύνδεση μεταξύ ενός ερεθίσματος και ενός ήδη γνωστού στοιχείου αποδυναμώνεται όταν 
δημιουργηθεί ένας νέος συσχετισμός του ερεθίσματος με ένα νέο στοιχείο

η επανάκτηση μπορεί να ιδωθεί σαν ένα είδος επιλεκτικής προσοχής σε συγκριμένου είδους 
εσωτερικά στοιχεία στη μνήμη



Ανταγωνισμός επανάκλησης στη μνήμη 
(Competition of Retrieval) (Brewin, 2006)
Η συχνή επανάληψη είναι «κλειδί» στο να εγκαθιδρυθούν οι νέες πιο ισορροπημένες θέσεις 
και να αντικαταστήσουν τις δυσλειτουργικές (είτε εντός συνεδριών, είτε ως εργασία «για το 
σπίτι»)

Η επανάληψη μίας ανάμνησης αυτόματα οδηγεί σε μειωμένη ενεργοποίηση άλλων σχετικών 
αναμνήσεων  και όσο πιο πυρηνικά συνδέεται η ανάμνηση τόσο πιο εύκολα προσβάσιμη
γίνεται

Έχει φανεί ότι οι θετικές αναμνήσεις συνήθως κερδίζουν τη «μάχη» στην ανάκληση – όφελος 
για την ψυχοθεραπεία όπου οι θετικές πλευρές αναπτύσσονται και προβάρονται

Η ΓΣΘ θεραπευτική προσέγγιση βασίστηκε πάνω σε αυτή την άποψη και δε στοχεύει, όπως 
είθισται μέχρι σήμερα, στην άμεση τροποποίηση των αρνητικών πληροφοριών που 
περιλαμβάνουν τον εαυτό αλλά δημιουργεί αλλαγές στη σχετική ενεργοποίηση των θετικών 
και αρνητικών αναπαραστάσεων



Εκπαίδευση στη δημιουργία θετικής νοερής εικόνας & χρήση νοερών 
εικόνων στην αλλαγή της συμπεριφοράς
Στην κλινική πράξη  πως μπορούν να ενισχυθούν τα θετικά συναισθήματα, να ερμηνεύει το 
άτομο τον κόσμο γύρω του πιο θετικά 

Οι Holmes και Mathews (2006) πραγματοποίησαν γι’ αυτό το σκοπό νέο πείραμα που 
χρησιμοποιήθηκε υλικό θετικού περιεχομένου και εστίασε στην επίδραση των νοερών εικόνων 
στο θετικό συναίσθημα σε σύγκριση με τη λεκτική παρουσίαση του ίδιου υλικού. 
Παρατηρήθηκε αύξηση του θετικού συναισθήματος των συμμετεχόντων και η ταυτόχρονη 
μείωση του καταστασιακού άγχους

Οι θετικές νοερές εικόνες γίνονται εργαλείο για κάποια μοντέλα ΓΣΘ παρέμβασης, όπως στο 
μοντέλο που εστιάζει στην ενδυνάμωση του ατόμου (Strengths-based cbt model).Το άτομο 
σχεδιάζει και φαντάζεται να πραγματοποιεί στόχους και τις αντιδράσεις/συνέπειες που θα έχει 
αυτό για τον ίδιο και για τους άλλους ή ενδεχόμενα εμπόδια (Padesky & Mooney, 2012)



Εκπαίδευση στη δημιουργία θετικής νοερής εικόνας & χρήση νοερών 
εικόνων στην αλλαγή της συμπεριφοράς

Η χρήση νοερών εικόνων μπορεί να συνδράμει στην ψυχική ανθεκτικότητα, την ευεξία και στην 
εγκατάσταση θετικότερης στάσης στη ζωή ενός ατόμου

Έρευνα σε άτομα με διάγνωση κοινωνικής αγχώδους διαταραχής έλαβαν οδηγία να 
κατασκευάσουν και να διατηρήσουν νοερά μία θετική εικόνα  βίωσαν λιγότερο άγχος ενώ 
ταυτόχρονα απέδωσαν πολύ καλύτερα (Hirsch, Meynen, Clark, 2004)

Brewin (2006):  η ενίσχυση της πρόσβασης σε θετικές νοερές αναπαραστάσεις του εαυτού 
(μέσω επανάληψης και χρήσης) είναι απαραίτητη για τη θεραπευτική αλλαγή

Θεραπεία εστιασμένη στη συμπόνια και η ανάπτυξη του συμπονετικού νου: ενδυνάμωση των 
δυνατών σημείων του θεραπευόμενου , στις θετικές στάσεις και δεξιότητες, όπως το θάρρος , η 
καλοσύνη, ή η προηγούμενη επιτυχημένη αντιμετώπιση δυσκολιών στη ζωή του. 



Εκπαίδευση στη δημιουργία θετικής νοερής εικόνας & χρήση 
νοερών εικόνων στην αλλαγή της συμπεριφοράς

Ο θεραπευόμενος καλείται να εξερευνήσει την ιδανική εικόνα συμπόνιας για τον ίδιο (όψη, 
εκφράσεις προσώπου, τόνος φωνής) δημιουργώντας νοερά ένα ιδανικό συμπονετικό πρόσωπο 
με πλήρη λεπτομέρεια, καθώς και τα συναισθήματα που αναδύονται μέσα από αυτή την εικόνα

Η ικανότητα δημιουργίας θετικών νοερών εικόνων έχει συνδεθεί με την αισιοδοξία

Τα αισιόδοξα άτομα έχουν όχι μόνο πιο λεπτομερείς και ζωντανές θετικές εικόνες αλλά και 
περισσότερη πίστη στο ότι τα θετικά σενάρια που φαντάζονται μπορεί να συμβούν στο άμεσο 
μέλλον και τα φέρνουν νοερά στη σκέψη τους πριν καν συμβούν 

Αντίθετα

Άτομα με καταθλιπτική διάθεση έδειξαν μειωμένη ικανότητα στο να δημιουργούν ζωντανές 
νοερές εικόνες για θετικά μελλοντικά γεγονότα

(Blackwell et al., 2013)



Εκπαίδευση στη δημιουργία θετικής νοερής εικόνας & χρήση 
νοερών εικόνων στην αλλαγή της συμπεριφοράς
Έρευνες έχουν δείξει ότι η νοερή εικόνα μιας μελλοντικής συμπεριφοράς μπορεί πράγματι να 
επηρεάσει την πραγματική συμπεριφορά στο μέλλον καθώς και ότι η δημιουργία νοερών 
εικόνων επηρεάζει την κινητοποίηση και τη δράση 

Οι θετικές νοερές εικόνες έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την επαφή του ατόμου με το 
κίνητρό του , το οποίο σε αγχώδεις και καταθλιπτικούς ασθενείς είναι ανενεργό

Στους καταθλιπτικούς ασθενείς η ικανότητα για ανάπτυξη θετικού περιεχομένου νοερών 
εικόνων είναι σχεδόν ανύπαρκτη , ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι η εκπαίδευση στη 
δημιουργία γενικά θετικών σεναρίων ή συγκεκριμένα στις δραστηριότητες στοχευμένων
θετικών νοερών σεναρίων συνδέεται με μεγαλύτερη εμπλοκή στη διαδικασία της 
συμπεριφορικής ενεργοποίησης 



Εκπαίδευση στη δημιουργία θετικής νοερής εικόνας & χρήση 
νοερών εικόνων στην αλλαγή της συμπεριφοράς
Οι νοερές εικόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά και για την αλλαγή 
συμπεριφοράς. 

Η υιοθέτηση και ενσωμάτωση νέων συμπεριφορών στο ρεπερτόριο ενός ατόμου μπορεί να 
είναι δύσκολη διαδικασία  οι νοερές εικόνες βοηθούν το άτομο να «δοκιμάσει» νοερά τη νέα 
δεξιότητα/δραστηριότητα και την επίδρασή προετοιμάζοντας τον εαυτό του να την κάνει πράξη 
στην καθημερινότητα (McEvoy, Saulsman & Rapee, 2018)

Προτείνεται η ένταξη των νοερών εικόνων και στα συμπεριφορικά πειράματα :

Στα συμπεριφορικά πειράματα ο θεραπευόμενος ελέγχει την προσδοκία σχετικά με μία 
ορισμένη συνθήκη μεταβάλλοντας τη συμπεριφορά του και βλέποντας αν θα αλλάξει το 
αποτέλεσμα. Αν η προσδοκία δεν είναι συγκεκριμένη και σαφής δε βοηθά στη μετέπειτα 
επεξεργασία των νέων συμπερασμάτων 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι τεχνικές στη ΓΣΘ είναι κυρίως μαθημένες μέσα από την καταγραφή των λεκτικών αυτόματων 
σκέψεων (ημερολόγια) και τη διερεύνησή τους. 

Αυτή η στρατηγική όμως μπορεί να οδηγήσει τους θεραπευτές και τους θεραπευόμενους να 
εστιάζουν στις λεκτικές σκέψεις και ίσως σε μια παραμέληση άλλων γνωστικών διαδικασιών 
που μπορεί να οδηγούν σε δυσλειτουργικές συμπεριφορές και συνιστούν «κλειδί» για την 
αποτελεσματική παρέμβαση σε αυτές 

Καλό θα είναι οι θεραπευτές να χρησιμοποιούν τις νοερές εικόνες όχι μόνο όταν προβλέπονται 
ως δεδομένη παρέμβαση (π.χ μετατραυματικό στρες), αλλά και σε διαταραχές που δεν έχουν 
μέχρι τώρα χρησιμοποιηθεί και υπάρχουν αποδείξεις ότι βοηθούν (π.χ κατάθλιψη)



ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συστηματικότερη αξιοποίηση νοερών εικόνων θετικού περιεχομένου στην κλινική πράξη , είτε 
ως ανταγωνιστικές σε κλινικές διαταραχές (π.χ κατάθλιψη), είτε στα πλαίσια της δημιουργίας 
στόχων, της ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων και της τεχνικής επίλυσης προβλήματος

Προσφέρουν δημιουργικότητα και ευελιξία που πολλές φορές είναι αναγκαία, ειδικά σε 
περίπλοκες, χρόνιες ή συννοσηρές διαταραχές

Έρευνα (Bennett-Levy & Thwaites, 2007) το πώς οι νοερές εικόνες επηρεάζουν τον ίδιο το 
θεραπευτή και κατά συνέπεια πως εμπλέκονται στη θεραπευτική σχέση, αλλά και ως εργαλείο  
διερεύνησης στα πλαίσια εποπτείας των θεραπευτών 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η μελλοντική έρευνα  να εστιάσει ακόμα περισσότερο στην απόδειξη της 
αποτελεσματικότητας της χρήσης νοερών εικόνων σε κάθε επιμέρους θεραπευτικό κομμάτι 
(π.χ εντοπισμός αυτόματων σκέψεων, συμπεριφορικά πειράματα) 

Να υπάρξει η δυνατότητα συγκριτικής έρευνας της καταγραφής σκέψεων εμπλουτισμένης με 
νοερές εικόνες με την πιο «κλασσική» μορφή καταγραφής

«Ανοίγοντας τα μάτια στο ‘μάτι’ του μυαλού μας θα μπορούσε να φέρει φως στους 
ψυχοπαθολογικούς μηχανισμούς που συντηρούν τις συναισθηματικές διαταραχές και να μας 
προσφέρει νέα εργαλεία για τη θεραπευτική παρέμβαση» 
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