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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΥΠΕΡΦΑΓΊΑΣ (1)

• Κριτήρια διάγνωσης κατά   DSM

• Α. Eπανειλημμένα επεισόδια  υπερφαγίας. Ένα επεισόδιο υπερφαγίας
χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:

• Η κατανάλωση να γίνεται μέσα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο και η 
ποσότητα  τροφής να είναι εμφανώς μεγαλύτερη από αυτήν που θα μπορούσαν 
να καταναλώσουν οι περισσότεροι άνθρωποι κατά την διάρκεια της  ίδιας 
χρονικής περιόδου

• Αίσθηση έλλειψης ελέγχου στην κατανάλωση της τροφής κατά τη διάρκεια του 
επεισοδίου



ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΥΠΕΡΦΑΓΙΑΣ(2)

• Β. Τα επεισόδια υπερφαγίας σχετίζονται με τρία από τα ακόλουθα:

• Τρώει πολύ πιο γρήγορα από το φυσιολογικό

• Τρώει μέχρι να νιώσει δυσάρεστα υπερπλήρης

• Τρώει μεγάλες ποσότητες τροφής χωρίς να έχει το αίσθημα της 
σωματικής πείνας

• Τρώει μόνος του επειδή νιώθει ντροπή για το πόσο πολύ τρώει

• Μετά το επεισόδιο νιώθει απέχθεια για τον εαυτό του, είναι σε 
μια κατάθλιψη, ή νιώθει ενοχές



ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ  ΥΠΕΡΦΑΓΙΑΣ (3)

• Γ.Υπάρχει έκδηλη ενόχληση σχετικά με την υπερφαγία

• Δ. Η υπερφαγία συμβαίνει κατά μέσο όρο τουλάχιστον μια φορά την 
εβδομάδα για 3 μήνες

• Ε. Η υπερφαγία δεν σχετίζεται με την επανειλημμένη χρήση της απρόσφορης 
αντισταθμιστικής συμπεριφοράς όπως στην Ψυχογενή Βουλιμία και δεν 
συμβαίνει αποκλειστικά κατά την πορεία της Ψυχογενής Βουλιμίας ή της 
Ψυχογενούς Ανορεξίας



ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΥΠΕΡΦΑΓΙΑΣ
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Μindfulness Based Eating AwarenessTraining (MB-EAT) (1)

• Ένα ομαδικό πρόγραμμα παρέμβασης 10 συνεδριών

• Εκπαιδεύει στην απόκτηση διαφορετικών απαντήσεων σε συναισθηματικές

καταστάσεις που πυροδοτούν υπερφαγικά επεισόδια

• Διαλογισμό

• Εκπαίδευση στην καθοδηγούμενη προσοχή



Μindfulness Based Eating AwarenessTraining (MB-EAT) (2)

• Μη κριτική θέαση του εαυτού

• Απόκτηση πιο συνειδητών και πιο υγιεινών τρόπων διατροφής

• Αποδοχή του εαυτού



MB-EAT

Συνεδρία 1

• Προσπάθεια να έρθει  το άτομο σε επαφή με την αναπνοή του.

• Εκπαίδευση  στο διαλογισμό σε καθιστή θέση, μια μορφή διαλογισμού κατά τον 
οποίο το σώμα δεν κινείται. Αυτό το είδος εξυπηρετεί  πολλές από τις  
καθημερινές δραστηριότητες της ζωής του ατόμου όπως π.χ όταν  είναι καθιστό 
στο γραφείο του.



MB-EAT
Συνεδρία 2 (1)

Διαλογισμός

• Εκπαίδευση στην επίγνωση της κάθε στιγμής και πως να εστιάζει το άτομο στην εμπειρία

του. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται σε αυτό το στάδιο να κάνουν μια πρακτική στον

διαλογισμό τουλάχιστον 10 λεπτά κάθε μέρα και στη συνέχεια για 20 λεπτά καθημερινά.

• Προσπάθεια να κατανοήσει το άτομο και να αποκτήσει επίγνωση της φυσικής πείνας του

από διαφορετικές μορφές κορεσμού. Επίσης εστιάζοντας την προσοχή στη γεύση γίνεται η

προσπάθεια το άτομο να αποκομίσει περισσότερη ευχαρίστηση από μακρότερες ποσότητες

φαγητού.



MB-EAT

Συνεδρία 2 (2)

• Περισσότερη ευχαρίστηση από το φαγητό με μικρότερη ποσότητα

• Τα άτομα καλούνται να κάνουν κάποιες ασκήσεις, όπως το να φάνε  αργά μια-μια 
την ποσότητα τριών   σταφίδων,  εστιάζοντας  στη γεύση κάθε μιας σταφίδας 
ξεχωριστά. Με αυτό τον τρόπο γίνεται αντιληπτό  ότι αν συγκεντρώσουν την  
προσοχή τους στις   αισθήσεις τους και στο σώμα τους θα έχουν επαφή με  την 
αίσθηση της στομαχικής πληρότητας αλλά και τον αισθητηριακό κορεσμό. 
Αποτέλεσμα αυτής της άσκησης  είναι  η επίγνωση   ότι τελικά η γεύση που 
αποκόμισαν από τρεις μόλις σταφίδες είναι πολύ πιο πλούσια από το να έτρωγαν 
χούφτες ολόκληρες 



MB-EAT

Συνεδρία 3(1)

Συναισθηματική 
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MB-EAT

Συνεδρία 3(2)

• Γίνεται η διάκριση της συναισθηματικής πείνας  από τη σωματική πείνα. 

• Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν τη σωματική τους πείνα με μια 
κλίμακα 10 βαθμίδων, με το 10 να ισοδυναμεί με  την πιο δυνατή αίσθηση πείνας 
και το 1 ως  απουσία  πείνας. Στη συνέχεια καλούνται να αποσαφηνίσουν τα 
σωματικά σήματα που υποδηλώνουν σωματική πείνα.



MB-EAT

Συνεδρία 4(1)

Προτιμώ 

Θέλω



MB-EAT

Συνεδρία 4(2)

• Γίνεται σταδιακή εκπαίδευση στη διατροφική αξία των τροφίμων 
ώστε το άτομο να μπορέσει σταδιακά να  ξεχωρίσει το «προτιμώ» από 
το «θέλω».

• Αν επομένως στη δεύτερη συνεδρία οι συμμετέχοντες φάνε  σταφίδες, 
στην τέταρτη τρώνε μια σοκολάτα. Τώρα όμως γίνεται σταδιακή 
εκπαίδευση στη διατροφική αξία των τροφίμων ώστε το άτομο να 
μπορέσει σταδιακά να  ξεχωρίσει το «προτιμώ» από το «θέλω».



MB-EAT

Συνεδρία 4(3)

• Στην τέταρτη συνεδρία  εισάγεται επίσης η επίγνωση της πληρότητας με την 
κατάποση ενός μεγάλου μπουκαλιού νερού και  αξιολογείται η αίσθηση του 
σωματικού κορεσμού 

• Γίνεται κατανοητό στους συμμετέχοντες ότι η πείνα και η πληρότητα δεν είναι τα δύο 
αντίθετα άκρα ενός συνεχούς. Ωστόσο πολλές φορές επικαλύπτονται γιατί ελέγχονται 
και ρυθμίζονται από ξεχωριστούς αλλά σχετικούς μεταξύ τους μηχανισμούς 

• Μέσω της κατάποσης νερού επιτυγχάνεται η επίγνωση ότι η διάταση του στομάχου 
μπορεί να συμβεί  και χωρίς τη πρόσληψη τροφής υψηλής θερμιδικής αξίας, 
υπογραμμίζοντας έτσι κατά κάποιο τρόπο την πολυπλοκότητα της πληρότητας 



MB-EAT

Συνεδρία 5/6

• Στην πέμπτη και την έκτη συνεδρία δίνονται διάφορα σνακ, διαφορετικής 
θερμιδικής και διατροφικής αξίας ώστε να επεξεργαστούν οι συμμετέχοντες  
πώς κάνουν τις επιλογές τους.  Αν  κινούνται δηλαδή περισσότερο στον  άξονα 
της ικανοποίησης της γεύσης ή στον άξονα της ικανοποίησης της ανάγκης του 
οργανισμού για υγεία και βιταμίνες 



MB-EAT

Συνεδρία 7

• Δίνεται η δυνατότατα για ένα γεύμα στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να 
φέρουν μαζί τους δύο πιάτα φαγητό. Το ένα αντιπροσωπεύει ένα πιο υγιεινό 
τρόπο διατροφής ενώ το άλλο είναι ένα πιάτο τόσο γευστικό που δύσκολα 
κάποιος μπορεί να  φάει με μέτρο  και αυτοσυγκράτηση

• Σταθερό σημείο του προγράμματος είναι η πρακτική εξάσκηση στην 
ενσυνειδητότητα τρώγοντας ένα γεύμα κάθε μέρα με τις  οδηγίες του mindful 
eating

• Στόχος εδώ είναι  σταδιακά όλα τα γεύματα να γίνονται  με ενσυνειδητότητα,  
δηλαδή να  δίνεται προσοχή σε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την εμπειρία 
της κατανάλωσης  φαγητού, όπως αίσθηση  πείνας,  γεύση,  ρυθμό 
κατανάλωσης



MB-EAT

Συνεδρία 8/9/10

• Δίνετε έμφαση :

• Στην  ανακάλυψη των σκέψεων και των συναισθημάτων πριν και κατά τη 
διάρκεια του φαγητού 

• Στη  δημιουργία εναλλακτικών επιλογών και συμπεριφορών όταν κάποιος 
καλείται σε κοινωνικές εκδηλώσεις και υπάρχει η κοινωνική πίεση να συμμετέχει 
σε κάποια συνάντηση που θα επακολουθήσει  φαγητό



Καλλιέργεια της Αυτό-αποδοχής
Συμπόνοια για το σώμα 

• Σκοπός είναι να αναπτυχτεί η αποδοχή του εαυτού και να μειωθεί η αυτομομφή
που συνήθως υποκινείται από ένα θυμό είτε προς τον ίδιο τον εαυτό  είτε προς 
τους άλλους 

• Μέσα από ασκήσεις διαλογισμού καλλιεργείται μια συμπόνια για το σώμα. 
Διενεργούνται ασκήσεις που ενθαρρύνεται η επαφή και το άγγιγμα με το σώμα 
αρχικά σε πιο αρεστά στον ίδιο σημεία και στη συνέχεια σε πιο δύσκολα από 
άποψη αποδοχής μέρη του σώματος

• Στα πλαίσια αυτού του στόχου οι ασκήσεις γίνονται σε καρέκλα,  chair yoga,  
τόσο για να  γενικευτούν πιο εύκολα στην καθημερινή  καθιστική ζωή αλλά και 
για να διευκολυνθούν  οι άνθρωποι που έχουν δείκτη μάζας σώματος πάνω από 40



Mindfull
eating

Συμπόνια 
για το 
σώμα

Συναισθηματική 
VS

Σωματική πείνα

Πολυπλοκότητα 
της πληρότητας



Αποτελεσματικότητα

Έρευνα 1 (1)

• Ένα  μη τυχαιοποιημένο δείγμα 18 παχύσαρκων γυναικών

• Με  μέσο σωματικό βάρος τα 107 κιλά  και   δείκτη μάζας σώματος από 27 
και πάνω με μέσο όρο ΜΒΙ= 40 

• Η ηλικία τους είχε ένα εύρος τα 27 μέχρι τα 62 έτη και  με μέσο όρο   τα 46.5 
έτη.

• Πληρούσαν τα κριτήρια σύμφωνα με το DSM-V για τη BED

• Το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν ήταν ομαδικό και η διάρκεια του ήταν 
7 εβδομαδιαίες συνεδρίες 

• Επανεξέταση του δείγματος έγινε μετά από ένα μήνα με μετρήσεις έγιναν 
πριν, στο τέλος, αλλά  και τρεις εβδομάδες πριν τη λήξη του προγράμματος



Αποτελεσματικότητα

Έρευνα 1 (2)

• Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα υπερφαγικά επεισόδια  μειώθηκαν στη 
διάρκεια της εβδομάδας από τα 4.02 την εβδομάδα στο   1.57

• Η αναλογία των υπερφαγικών επεισοδίων  που έχουν χαρακτηριστεί ως 
"μεγάλα" μειώθηκε από 70,3% πριν από τη θεραπεία έως και 18,11% μετά τη 
θεραπεία

• Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την κλίμακα Binge Eating Scale  η ποσότητα 
πρόσληψης τροφής  μειώθηκε  σημαντικά κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, 
από 31.69 στο 15.08



Αποτελεσματικότητα

Έρευνα 1 (3)

• Η κατάθλιψη μειώθηκε επίσης από κλινικό  επίπεδο σε υποκλινικό

• Τα αποτελέσματα παρέμειναν σταθερά και μετά από τις τρεις 
εβδομάδες

• Ωστόσο 4 από τους τις 18 συμμετέχοντες πληρούσαν τα κριτήρια για 
την BED και μετά από ένα μήνα follow up

• Σημαντικό αποτέλεσμα της έρευνας ήταν ότι ο ισχυρότερος 
προβλεπτικός παράγοντας ως προς την εξέλιξη της διαταραχής ήταν ο 
χρόνος που αφιέρωσε η κάθε συμμετέχουσα στην πρακτική του 
διαλογισμού



Αποτελεσματικότητα

Έρευνα 2 (1)

• Πραγματοποιήθηκε σε τυχαίο επιλεγμένο  δείγμα 140 ατόμων    εκ των οποίων το 
13% ήταν εθνική μειονότητα

• Πιο συγκεκριμένα 20 αφρικο-αμερικανούς και  έναν ισπανό.

• Το 12% του δείγματος ήταν άντρες

• Το δείγμα είχε μέσο  όρο ηλικίας 46,55 και εύρος 20 μέχρι 74 έτη.  Ενώ ο δείκτης 
μάζας σώματος ήταν MBI 40,26 με εύρος 26 έως 78. Τ

• Το μέσο σωματικό βάρος του δείγματος  ήταν   110 κιλά



Αποτελεσματικότητα
Έρευνα 2 (2)

• Τα δύο τρίτα πληρούσαν τα  κριτήρια για BED, ενώ το  υπόλοιπο ποσοστό  
ανέφερε σχετικά λιγότερο ποσοστό υπερφαγικών επεισοδίων, (περίπου 5 με 
7 το μήνα), αλλά πληρούσε όλα τα άλλα κριτήρια για την διάγνωση της 
διαταραχής 

• Κριτήριο συμμετοχής στην έρευνα στο δείγμα ήταν να μην υπάρχει 
προγενέστερη εμπειρία στην τεχνική του διαλογισμού

• Το ερευνητικό σχέδιο  περιλάμβανε τρείς ομάδες  

• Στη μια ομάδα  συμμετείχαν  50 άτομα τα οποία εκπαιδεύτηκαν στο 
πρόγραμμα  MB-EAT

• Στη δεύτερη ομάδα συμμάχησαν 48 άτομα  που εκπαιδεύτηκαν σε 
γνωσιακές και  συμπεριφοριστικές τεχνικές, PECB, ενώ 42 άτομα 
χρησιμοποιήθηκε στην  ομάδα ελέγχου



Αποτελεσματικότητα
Έρευνα 2 (3)

• Η διάρκεια του προγράμματος και στις δυο συνθήκες ήταν   δώδεκα συνεδρίες 
παρέμβασης, εκ των οποίων οι εννέα  γίνονταν  σε εβδομαδιαία  βάση και 3 
μηνιαία (αναμνηστικές συνεδρίες)

• Η δομή του προγράμματος ήταν παρόμοια σαν αυτή που περιγράφτηκε σε 
προηγούμενες έρευνες. Εστίαση δηλαδή στην αναπνοή, στην εσωτερική επίγνωση 
του σώματος σε σχέση με τις αισθήσεις και σε σχέση με τα σήματα που δίνει για 
τις ανάγκες του

• Η  ομάδα των ατόμων που εφαρμόστηκε το πρόγραμμα ΜΒ-ΕΑΤ, ήταν εκείνη 
που παρουσίασε τα μεγαλύτερα επίπεδα εσωτερίκευσης της αλλαγής 

• Μετά τη λήξη του προγράμματος τα ποσοστά  είναι σχεδόν ίδια, 80% για το ΜΒ-
EAT και 82% για το PESC, η αλλαγή μετά από τέσσερις μήνες μετά τη λήξη της  
θεραπείας στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα MB-EAT παρέμενε σταθερή στο 
95%  ενώ στο πρόγραμμα PESC στο 76% 



Αποτελεσματικότητα
Έρευνα 2  (4)

• Τα αποτελέσματα μετρήθηκαν με την κλίμακα μέτρησης της πείνας,  Hunger 
scale of the three factor eating Questionnaire

• Η κατάθλιψη μειώθηκε και στα δύο γκρουπ, ΜΒ-ΕΑΤ  και PESB, αλλά στο  
ΜΒ-ΕΑΤ  φάνηκε ότι η μείωση συνδέθηκε με το χρόνο  που αφιερώθηκε στην 
πρακτική του διαλογισμού

• Η συχνότητα στην πρακτική του διαλογισμού συσχετίστηκε θετικά  με την 
μεγαλύτερη  ικανότητα αυτοελέγχου, πιο συγκεκριμένα με την ικανότητα  
μείωσης του σωματικού  βάρους 



Αποτελεσματικότητα
Έρευνα  3(1)

• Πρόσφατη έρευνα διερεύνησε  τα όρια της μελέτης του προγράμματος 
τοποθετώντας στο δείγμα και άτομα με  δείκτη μάζα σώματος από  35 και 
πάνω εκ των οποίων  το 25% πληρούσε  τα κριτήρια κλινικών ή και 
υποκλινικών περιπτώσεων 

• Η θεραπεία διήρκησε 10 συνεδρίες και σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας 
δόθηκε έμφαση:

• Στην κατανάλωση φαγητού με ενσυνειδητότητα

• Στις αρχές της αυτό-αποδοχής και  της μη κριτικής στάσης προς  το σώμα. 

• Στην καλλιέργεια της επίγνωσης του ατόμου για  τη σχέση του με τις 
αισθήσεις της πείνας



Αποτελεσματικότητα
Έρευνα  3(2)

• Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες με BED έδειξαν παρόμοια 
βελτίωση και με αυτούς χωρίς BED, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την 
ποσότητα των κιλών που χάθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, το οποίο 
ήταν κατά μέσο όρο  3 κιλά 

• Φάνηκε η επίδραση του προγράμματος και ότι   μπορεί να μειώσει τα 
υπερφαγικά επεισόδια τόσο εντός της διαταραχής όσο και εκτός αυτής 

• Οι έρευνες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν επεκταθεί και σε γυναίκες που 
είναι στην εμμηνόπαυση και παρουσιάζουν υπερφαγικά επεισόδια. Η εκπαίδευση 
στην ενσυνειδητότητα έδειξε να συσχετίζεται με στατιστικά σημαντικό τρόπο με 
την μείωση της συχνότητας των υπερφαγικών επεισοδίων



Σοφία (Windsom)

Σοφία
Εξωτερική 

Εσωτερική   



Σοφία (Windsom) (1)

• Η «Σοφία», Wisdom, στην ορολογία του διαλογισμού είναι μια έννοια  που 
αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου  να αναστοχάζεται πάνω στην 
προσωπική του εμπειρία και να μπορεί να την κατανοεί με ένα ευέλικτο και 
διορατικό τρόπο παρά με έναν τρόπο άκαμπτο  που καθοδηγείται από 
εξωτερικούς κανόνες 

• Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτή η νοητική- πνευματική  εμπλοκή που επιδιώκει 
το πρόγραμμα μέσα από το διαλογισμό και η απόκτηση αυτής της 
πνευματικής διαυγείας  ή αλλιώς η «Σοφία» όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα 
MB-EAT συνδέονται άμεσα  με την απόκτηση  της συναισθηματικής  
ισορροπίας και την απόκτηση αυτοελέγχου στην κατανάλωση φαγητού



Σοφία (Windsom)(2)

• Στο  πρόγραμμα MB-EAT συμμετείχαν 61άτομα και 56 στην ομάδα ελέγχου

• Ολοκληρωμένη θεωρήθηκε η παρακολούθηση τουλάχιστον 7 εκ  των 10 
εβδομαδιαίων συνεδριών

• Από το δείγμα το 87% ήταν γυναίκες και το 13% άντρες 

• Το 88% των γυναικών ήταν λευκές, μη ισπανόφωνες, ενώ το 9% αφρο-
αμερικάνες και 3% από άλλες φυλές 

• Η μέση ηλικία ήταν  τα 49.9 έτη ενώ το εύρος της ηλικίας κυμαινόταν από 19 
μέχρι 76. Ο μέσος δείκτης μάζας σώματος ήταν 42,5 με εύρος από 35 μέχρι 
63,8



Σοφία (Windsom)(3)

• Όλοι οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν φόρμα  συναίνεσης.  Το δείγμα 
συγκεντρώθηκε από  διαφήμιση η οποία ζητούσε άτομα που επιθυμούσαν να 
χάσουν κιλά και τα οποία είχαν   τουλάχιστον 20 κιλά περισσότερο από το 
ιδανικό βάρος 

• Όποιο άτομο είχε δείκτη μάζα σώματος μικρότερο από 35 δεν γινόταν δεκτό 
στο πρόγραμμα 

• Το 25% των συμμετεχόντων πληρούσαν τα κριτήρια για την διαταραχή της 
υπερφαγίας, ΜED

• Κριτήριο αποκλεισμού ήταν επίσης η συμμετοχή  σε κάποιο άλλο πρόγραμμα 
για την απώλεια βάρους. Συνολικά το 67% ολοκλήρωσε την παρέμβαση 
ανεξαρτήτως εθνικότητας



Σοφία (Windsom)(4)

• Το πρόγραμμα  ολοκληρώθηκε  σε 12 συνεδρίες, 10 εβδομαδιαίες και 2 
αναμνηστικές

• Η διάρκεια των συνεδριών ήταν δυόμιση ώρες με δυο ώρες για τις 
αναμνηστικές συνεδρίες 

• Όλες οι συνεδρίες περιλάμβαναν την εκπαίδευση στη εντόπιση των 
εσωτερικών και των εξωτερικών συστατικών της «Σοφίας» 

• Πιο συγκεκριμένα συστατικά της  εσωτερικής «Σοφίας» σε σχέση με το 
φαγητό ήταν η διάκριση της πείνας από την επιθυμία  για ικανοποίηση της 
γεύσης και η  διάκριση  του στομαχικού κορεσμού από τον ηδονικό κορεσμό 



Σοφία (Windsom)(5)

• Μορφές εξωτερικής σοφίας ήταν η πρόκληση να απολαύει το άτομο ένα 
κομμάτι σοκολάτας  έχοντας την προσοχή του στο σώμα  και στη γεύση του 
ώστε να αποκομίσει απόλαυση από μικρότερες ποσότητες 

• Ενώ  με εκπαίδευση   μετατοπιζόταν  η ηδονή σε πιο υγιεινούς  τρόπους 
διατροφής όπου  το άτομο μάθαινε  να παίρνει ικανοποίηση από την ποιότητα 
και όχι από την ποσότητα ακόμα και όταν απολάμβανε κάτι θερμιδικά πολύ 
πλούσιο 



MB-EAT

• Συμπερασματικά αποδεικνύεται και εμπειρικά ότι :

• Η ψυχολογία της πνευματικότητας

• Η δύναμη  της προσοχής

• Της επίγνωσης και της πλήρους ενσυνειδητότητας

• Συνεισφέρει  σε μεγάλο βαθμό στο θεραπευτικό κομμάτι πολλών διαταραχών και  
επιβραδύνει, αν όχι  ελαχιστοποιεί  την αντιδραστικότητα πολλών 
καταναγκαστικών και δυσλειτουργικών συμπεριφορών 

• Επομένως θα ήταν γόνιμο  να μην αγνοείται και να μη παραβλέπετε η δύναμη 
αυτής της ικανότητας  του νου,  και να τεθεί στην υπηρεσία της ψυχικής υγείας 
του ανθρώπου



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 


