
O ρόλος του Mindfulness στην Γνωσιακή - 
Συμπεριφορική Θεραπεία: τι είναι, σε τι 
διαταραχές ενδείκνυται και τι αποτελέσματα 
επιφέρει

Μπιρμπίλης Ιωάννης
Επόπτρια: Μυτσκίδου Πασχαλιά

Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών
Αθήνα, 24/01/2021
e-mail: birbilisgiannis@gmail.com

cbt.edu.gr





Νιώθω 
αμήχανα

Δείχνω αρκετά 
καλός/ή;

Το σώμα μου δείχνει 
περίεργο...

Πρέπει να κάνω 
κάτι γι’ αυτό....

“παύση”

Παρατήρηση σκέψεων, 
συναισθημάτων, 
αντιδράσεων του νου ως 
τρίτος

Μη επικριτικά

....με περιέργεια
και αποδοχή

Αυτόματη Λειτουργία Ενσυνείδητη Λειτουργία



Ενσυνειδητότητα

• Jon Kabat – Zinn, μοριακό βιολόγο, απόφοιτο του MIT (1964 – 
1971) και ιδρυτικό μέλος του Cambridge Zen Center → 
εμπνεύστηκε την ιδέα του MBSR την περίοδο όταν συμμετείχε σε 
ένα θέρετρο Vipassana το 1976

• Vipassana σημαίνει να βλέπει κανείς τα πράγματα όπως είναι, μια 
ιδέα που έχει τις ρίζες της στα βουδιστικά διδάγματα  

• Ο Jon Kabat – Zinn κατάφερε να εισάγει τη βουδιστική φιλοσοφία 
στους Αμερικάνους με σκοπό την αντιμετώπιση του στρες, του 
χρόνιου πόνου και των ασθενειών

• Σκοπός του Kabat – Zinn δεν ήταν να ταυτίσει το βουδισμό με το 
επιστημονικό πρωτόκολλο του MBSR, αλλά να προτείνει ένα νέο 
τρόπο προσέγγισης των ψυχολογικών δυσκολιών μέσα από την 
εξερεύνηση της εμπειρίας στην παρούσα στιγμή 

Ιστορική Αναδρομή



Τι είναι η Ενσυνειδητότητα

• Η επίγνωση του ατόμου τόσο για την εσωτερική του κατάσταση 
όσο και για το περιβάλλον του (Λεξικό Ψυχολογίας APA, 2015)

• H ενσυνειδητότητα σημαίνει επίγνωση, προσοχή, και αναφέρεται 
στον υπερβατικό βουδιστικό διαλογισμό όπου η αυτεπίγνωση 
παρομοιάζεται με έναν γυαλισμένο καθρέφτη που απλώς 
αντανακλά αυτό που περνά από μπροστά του. Ο ορισμός αυτός 
δίνει έμφαση στην απουσία της εννοιολογικής σκέψης και 
επιτονίζει την αυξημένη ευαισθησία στο περιβάλλον και την 
δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες, στους νέους τρόπους δόμησης της 
αντίληψης και στην αυξημένη επίγνωση νέων τρόπων επίλυσης 
προβλημάτων. Τα παραπάνω οδηγούν στην αντίληψη της 
πραγματικότητας με ενισχυμένη διαύγεια και επιφέρει οφέλη στην 
ψυχολογία και την υγεία  (Λεξικό Ψυχολογίας Οξφόρδης, 2015)

Ορισμοί



Τι είναι η Ενσυνειδητότητα

• H μορφή της μη επικριτικής και αποστασιοποιημένης προσοχής 
στις εμπειρίες που συμβαίνουν στο «εδώ και τώρα» 
συμπεριλαμβανομένου σωματικών αισθήσεων, σκέψεων, 
συναισθημάτων και παρορμήσεων, αλλά και περιβαλλοντικών 
ερεθισμάτων π.χ. εικόνων, ήχων και οσμών  (Kabat Zinn, 2003)

• Η επίγνωση της παρούσας εμπειρίας με αποδοχή (Siegel, 2010)

Ορισμοί



Τι είναι η Ενσυνειδητότητα

Το κοινό συστατικό των ορισμών για την ενσυνειδητότητα είναι η μη 
επικριτική στάση του ατόμου

Η ενσυνειδητότητα καλλιεργεί έναν συγκεκριμένο τύπο προσοχής και 
επίγνωσης και βοηθά το άτομο να εξελιχθεί σε έναν ικανό 
παρατηρητή του νου 

Το άτομο είναι λιγότερο πιθανό να εμπλακεί σε προβληματικές 
διεργασίες όπως η διάσπαση της προσοχής, ο μηρυκασμός και η 
συναισθηματική αποφυγή 

Κοινό συστατικό ορισμών



Τι είναι η Ενσυνειδητότητα

• Αποστασιοποίηση (decentering) από τις διεργασίες του 
νου →  μετα-επίγνωση της διεργασίας και του 
περιεχομένου της σκέψης

• Αποδοχή (acceptance) της εμπειρίας →  μη προσπάθεια 
αλλαγής του βιώματος

• Περιέργεια (curiosity) για την παρούσα εμπειρία →  
εξερεύνηση από τη θέση του παρατηρητή

• Ενσυνείδητος διαλογισμός (mindful meditation)

Σχετικές έννοιες



Τι είναι η Ενσυνειδητότητα
Αυτόματη λειτουργία VS Ενσυνείδητη λειτουργία



ΓΣΘ & Ενσυνειδητότητα

ΓΣΘ →  έμφαση στο περιεχόμενο της σκέψης, αναδόμηση 
των πεποιθήσεων, παραγωγή εναλλακτικών πεποιθήσεων

Ενσυνειδητότητα → διαδικασίες της σκέψης, καλλιέργεια 
περιέργειας και αποδοχής για την εμπειρία, επικέντρωση 
στο παρόν

Από το δεύτερο στο τρίτο κύμα θεραπειών



ΓΣΘ & Ενσυνειδητότητα

• MBSR: Εμπειρικά τεκμηριωμένο πρόγραμμα 8 
εβδομάδων για στρες, άγχος, κατάθλιψη και πόνο

• MBCT: Θεραπεία πρόληψης μείζονος κατάθλιψης
• MiCBT: αρχές ΓΣΘ με εμπειρικά τεκμηριωμένες τεχνικές 

ενσυνειδητότητας
• Προσαρμοσμένα μοντέλα σε πληθυσμούς:

MBCP - Θεραπεία βασισμένη στο Mindfulness για γέννα και 
γονεϊκότητα 
MB-EAT - Θεραπεία βασισμένη στο Mindfulness για καλλιέργεια 
διατροφικής επίγνωσης
MBEC - Θεραπεία βασισμένη στο Mindfulness για την φροντίδα 
υπερήλικων 
MBRP Θεραπεία βασισμένη στο Mindfulness για την πρόληψη της 
υποτροπής στις συμπεριφορές εθισμού.

Συνδυασμός των μοντέλων



ΓΣΘ & Ενσυνειδητότητα
• Μετεξέλιξη MBCT / 10 συνεδρίες είτε ατομικές είτε ομαδικές
• Aναπτύχθηκε ανεξάρτητα συνδυάζοντας γνωσιακές και συμπεριφορικές 

θεραπείες και τoν παραδοσιακό διαλογισμό Vipassana
• Συναναδυόμενο μοντέλο της ενίσχυσης που αποτελεί μία νευρο - 

φαινομενολογική επέκταση της συντελεστικής μάθησης. Στο MiCBT η έννοια 
τoυ πόνου (suffering) θεωρείται αποτέλεσμα συντελεστικής μάθησης, με 
συμπεριφορικούς όρους

• Eκλυτικός παράγοντας για τον πόνο: το γεγονός ότι τα πράγματα αλλάζουν 
όλη την ώρα επηρεάζοντας όλες τις πλευρές της ζωή μας 

• Παράγοντας ενίσχυσης του πόνου: η αντιδραστικότητα στις καταστάσεις
• Λόγω των δεσμών μας, αντιδρούμε με επιθυμία για πράγματα που δεν έχουμε, 

αλλά θα θέλαμε, και αντιδρούμε με αποστροφή στα πράγματα που δεν 
θέλουμε και έχουμε. Η αντιδραστική αυτή συμπεριφορά ενισχύεται θετικά 
όταν αποκτούμε αυτό που θέλουμε, και ενισχύεται αρνητικά, όταν υποχωρούν 
αυτά που μοχθούμε (νοητική συνήθεια)

• Παράγοντας διατήρησης: Η μη επίγνωση της νοητικής συνήθειας, καθώς 
αποτρέπει το άτομο από το να καταλάβει αυτούς τους υποκείμενους 
μηχανισμούς και να διορθώσεις τις συνήθειές του

MiCBT (Cayoun, Francis & Shires, 2018)



ΓΣΘ & Ενσυνειδητότητα

• Αγχώδεις Διαταραχές 

• Καταθλιπτικές και Διπολικές Διαταραχές 

• Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής

• Εθιστικές Διαταραχές

• Χρόνιες παθήσεις

Ενσυνειδητότητα για Διαταραχές



ΓΣΘ & Ενσυνειδητότητα

MBCT για υποτροπιάζουσα (Recurrent Depression) και 
φαρμακοανθεκτική κατάθλιψη (Treatment Resistant Depression)

Κατανόηση της Υποτροπής ως επανενεργοποίηση σκέψεων παρόμοιων 
με το καταθλιπτικό μοτίβο όταν η διαταραχή ήταν ενεργή

Αναγνώριση γνωστικών προτύπων και αυτοματοποιημένων μοτίβων 
του νου και του σώματος κατά τη νέα ενεργοποίηση των 
καταθλιπτικών μοτίβων στην υποτροπή

Υποτροπιάζουσα Κατάθλιψη



ΓΣΘ & Ενσυνειδητότητα

Φαύλος κύκλος μηρυκασμού ως απάντηση στο αρνητικό συναίσθημα 
(φάση κατάθλιψης) + αυξημένη ανταπόκριση σε αμοιβές με 
υπερευαισθησία στο συμπεριφορικό σύστημα ενεργοποίησης (φάση 
μανίας)

Τροποποίηση MBCT →  monitoring διάθεσης, ψυχοεκπαίδευση, 
εκμάθηση αποστασιοποίησης, ασκήσεις όπως body scan και 
βιωματικός διαλογισμός

Αναγνώριση προειδοποιητικών σημαδιών και αποστασιοποίηση
Πλαισίωση αποδιοργάνωσης με εφαρμογή τεχνικών αναπνοών

Διπολική Διαταραχή 



ΓΣΘ & Ενσυνειδητότητα

Αντιδραστικές & επικριτικές απαντήσεις στις ίδιες τις σκέψεις, τα 
συναισθήματα, τις σωματικές αισθήσεις και τις συμπεριφορές, σκέψη 
για πιθανούς κινδύνους στο παρόν και στο μέλλον

Αρνητικές αντιδράσεις εξοικείωσης στις εσωτερικές εμπειρίες → 
Αποφυγή της εμπειρίας και απόσπαση από δυσφορικά συναισθηματικά 
θέματα → βραχυπρόθεσμη αγχόλυση και μακροπρόθεσμη διατήρηση

Συμπεριφορική θεραπεία που βασίζεται στην αποδοχή (ABBT) για 
την βιωματική αποφυγή της εμπειρίας με τεχνικές ενσυνειδητότητας

Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή



ΓΣΘ & Ενσυνειδητότητα

Δυσλειτουργικά μοτίβα διατροφής + συχνή εφαρμογή δίαιτας = 
υπερευαισθησία σε μη διατροφικά ερεθίσματα για τη σίτιση και 
υποχρησιμοποίηση σημάτων (cues) για την πείνα και τον κορεσμό

Τεχνικές ενσυνειδητότητας MB-EAT →  η επίγνωση της γεύσης, της 
πείνας και των διαφορετικών πτυχών του κορεσμού, επίγνωση και 
αποδοχή σώματος

Ενσυνείδητη κατεύθυνση της προσοχής σε εσωτερικά και εξωτερικά 
ερεθίσματα = ενσυνείδητη και μη αντιδραστική εμπειρία
Καλλιέργεια εσωτερικής σοφίας για λήψη διατροφικών αποφάσεων

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής



ΓΣΘ & Ενσυνειδητότητα

Θεραπεία πρόληψης της υποτροπής (Relapse prevention therapy – 
RP) βασισμένη στην ενσυνειδητότητα: ΓΣ προσεγγίσεις και 
πρακτικές με ενσυνειδητότητα για την φροντίδα εξωτερικών ασθενών 
στα πρώτα στάδια της αποχής μετά τη λήψη θεραπείας για την 
κατάχρηση ουσιών

Αναγνώριση εκλυτικών παραγόντων - αρνητικό συναίσθημα, 
διαπροσωπική σύγκρουση, κοινωνικές πιέσεις

Επιλογή στην αντίδραση μετά την υποτροπή - αναγνώριση χρονικής 
στιγμής όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί “παύση” 

Εθιστικές Διαταραχές



ΓΣΘ & Ενσυνειδητότητα

Ατομική πολυεπίπεδη & υποκειμενική εμπειρία του πόνου

Φυσιολογικοί, γνωστικοί, συναισθηματικοί, συμπεριφορικοί, 
πνευματικοί παράγοντες

MBSR → πρακτική εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα με διαλογισμό

“Σοφή” σχέση με την εσωτερική εμπειρία του πόνου και αποσύνδεση 
των αντιδράσεων από την αισθητηριακή εμπειρία του πόνου

Χρόνιος πόνος



Αποτελέσματα Ενσυνειδητότητας

• Μείωση της δραστηριότητας στο δίκτυο της αυτόματης 
λειτουργίας (default network) → μείωση “περιπλάνησης” του νου 
που συνδέεται με μηρυκασμό, ανησυχία και δυστυχία 
(Brewer et al., 2015)

• MBSR 
Λειτουργικές και δομικές αλλαγές στον προμετωπιαίο φλοιό, στον 
φλοιό του προσαγωγίου, στη νήσο και τον ιππόκαμπο παρόμοιες με 
αυτές που προκύπτουν από παραδοσιακούς, μακροχρόνιους 
διαλογισμούς
- Αλλαγές στην αμυγδαλή: βελτιωμένη ρύθμιση του συναισθήματος
(Gotnik et al., 2016)
-Αυξάνεται η συγκέντρωση της φαιάς ουσίας στις περιοχές του 
εγκεφάλου που σχετίζονται με μάθηση, μνήμη, ρύθμιση του 
συναισθήματος, αυτό-αναφορική επεξεργασία και ανάπτυξη προοπτικών 
(Hölzel et al., 2011)

Δομικές και λειτουργικές αλλαγές στον εγκέφαλο



Αποτελέσματα Ενσυνειδητότητας

Αποτελέσματα μεταναλύσεων:

• Khoury, Lecomte και συνεργάτες (2013): 

- 209 μελέτες

- Κατανόηση εμπειρικών δεδομένων για τους μηχανισμούς της 
θεραπείας ΜΒΤ και ποσοτικοποίηση του ρόλου της 
ενσυνειδητότητας στην αποτελεσματικότητά της

- Εξετάστηκαν διαμεσολαβητικοί παράγοντες όπως η διάρκεια της 
θεραπείας, η δουλειά για το σπίτι, η τήρηση παρουσίας στις 
συνεδρίες, και η εκπαίδευση και εμπειρία των θεραπευτών 

στις Ψυχολογικές Διαταραχές



Αποτελέσματα Ενσυνειδητότητας

Αποτελέσματα μεταναλύσεων:

• Khoury, Lecomte και συνεργάτες (2013): 
- Αποτελεσματική στη μείωση του άγχους, της κατάθλιψης και 

του στρες
- Δεν διαφέρει σημαντικά από την παραδοσιακή Γνωσιακή 

Συμπεριφορική Θεραπεία, ή τις συμπεριφορικές θεραπείες 
(Hedge’s g= -.07), ή τις φαρμακοθεραπείες (Hedge’s g= .13)

- Η επίδραση της θεραπείας ΜΒΤ στα θεραπευτικά αποτελέσματα 
δεν φαίνεται να ρυθμίζεται από:
τη χρονική διάρκεια της δουλειάς για το σπίτι, p = .09
την κλινική εκπαίδευση των θεραπευτών, p = .07
την ηλικία των συμμετεχόντων, p = .78

στις Ψυχολογικές Διαταραχές



Αποτελέσματα Ενσυνειδητότητας

Αποτελέσματα μεταναλύσεων:

• Zhang, Xue και συνεργάτες (2020): αποτελεσματικότητα των 
παρεμβάσεων βασισμένων στην ενσυνειδητότητα μέσω διαδικτύου 
(internet mindfulness-based interventions - i-MBIs) για τον γενικό 
πληθυσμό στο στρες

- 16 έρευνες
-  Μικρές έως μεσαίες επιδράσεις στο στρες (Hedges’ g =  −0.393) και στην 

ενσυνειδητότητα (Hedges’ g = −0.316) συγκριτικά με ομάδα ελέγχου
- Η πλειοψηφία των υγιών ατόμων με δυσκολία στη διαχείριση του στρες δε 

θα αναζητήσουν βοήθεια από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας μέχρι τα 
προβλήματα να γίνουν ιδιαιτέρως σοβαρά. Στους πιθανούς λόγους 
συγκαταλέγονται οι γεωγραφικές αποστάσεις, οι προβληματισμοί για το 
απόρρητο και το στίγμα που μπορεί να επιφέρει στην καριέρα, το κόστος 
και ο χρόνος. 

στις Ψυχολογικές Διαταραχές



Αποτελέσματα Ενσυνειδητότητας

Αποτελέσματα μεταναλύσεων:

• Schmelefske, Khoury και συνεργάτες (2020): 
- 12 μελέτες
- αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων βασισμένων στην 

ενσυνειδητότητα (Mindfulness-based interventions – MBIs) για την 
θεραπεία της αυτοκτονικότητας     

και 

πως τα ατομικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά των 
ΜΒΙs μπορούν να επηρεάσουν τα θεραπευτικά αποτελέσματα 

στις Ψυχολογικές Διαταραχές



Αποτελέσματα Ενσυνειδητότητας

Αποτελέσματα μεταναλύσεων:

• Schmelefske, Khoury και συνεργάτες (2020): 

- Σημαντικές μεσαίες επιδράσεις στον αυτοκτονικό ιδεασμό 
(Hedge’s g = .45) 

- Σημαντικές μεσαίες επιδράσεις σε άτομα με ιστορικό κατάθλιψης 
(Hedge’s g = .45) και με ιστορικό αυτοκτονικού ιδεασμού, ή 
απόπειρες (Hedge’s g = .48)

- Μείωση κατάθλιψης και αυτοκτονικού ιδεασμού 
κλίμακα BSS: πριν Μ= 6.2 , μετά Μ= 3.52
κλίμακα  BDI-II: πριν Μ= 23.05 , μετά Μ= 17.33

στις Ψυχολογικές Διαταραχές



Αποτελέσματα Ενσυνειδητότητας

Αποτελέσματα μεταναλύσεων:

• Grant, Colaiaco και συνεργάτες (2017):
- 9 RCTs, 901 συμμετέχοντες 
- Ερευνήθηκαν οι επιδράσεις της Θεραπείας Πρόληψης της 

Υποτροπής βασισμένης στην ενσυνειδητότητα για τις Εθιστικές 
Διαταραχές

- Σημαντικές διαφορές στα συμπτώματα απόσυρσης / επιθυμίας 
(SMD −0.13) και στις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης ουσιών 
(SMD −0.23)

- Καμία άλλη διαφορά σε σχέση με άλλες θεραπείες

στις Ψυχολογικές Διαταραχές



Αποτελέσματα Ενσυνειδητότητας

Αποτελέσματα μεταναλύσεων:

• Beccia, Dunlap και συνεργάτες (2018):
- 15 RCTs  - 2.173 συμμετέχοντες

- Αποτελεσματικότητα MBIs για την πρόληψη των διατροφικών 
διαταραχών (mindfulness-based eating disorder prevention 
programs). 

- Προστατευτικοί παράγοντες / παράγοντες κινδύνου

στις Ψυχολογικές Διαταραχές



Αποτελέσματα Ενσυνειδητότητας

Αποτελέσματα μεταναλύσεων:

• Beccia, Dunlap και συνεργάτες (2018):

- Συγκριτικά  με λίστα αναμονής: μείωση ανησυχιών για εικόνα 
σώματος (SMD= -0.30) και αρνητικό συναίσθημα (SMD= -0.36), 
αύξηση εκτίμησης σώματος (SMD= 0.64)

- Συγκριτικά με προγράμματα γνωστικής ασυμφωνίας: βελτίωση 
αυτοεκτίμησης (SMD= 0.80)

- Καμία άλλη διαφορά μεταξύ των ομάδων
- Πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις όπου ο διαλογισμός ήταν 

πρωταρχικός τύπος παρέμβασης (SMD= 0.64)

στις Ψυχολογικές Διαταραχές



Αποτελέσματα Ενσυνειδητότητας

Αποτελέσματα μεταναλύσεων:

• Blanck, Perleth και συνεργάτες (2018):
- 18 μελέτες
- Αποτελεσματικότητα stand-alone mindfulness exercises – SAMs 

σε άγχος και κατάθλιψη 

Μικρή έως μεσαία επίδραση στο άγχος (SMD=0.39) και στην 
κατάθλιψη (SMD=0.41) σε σύγκριση με ομάδες ελέγχου

   στις Ψυχολογικές Διαταραχές



Συζήτηση

Κύριος μηχανισμός:

Αντιμετώπιση της αποφυγής στην έντονη εσωτερική δυσφορία η οποία 
προσφέρει βραχυπρόθεσμη αγχόλυση και ως αποτέλεσμα 
μακροπρόθεσμη διατήρηση των δυσκολιών

Σύνθεση των αποτελεσμάτων



Συζήτηση
• Δομικές και λειτουργικές αλλαγές στον εγκέφαλο
• Ενθαρρυντικά αποτελέσματα για παρεμβάσεις που ενσωματώνουν 

την ενσυνειδητότητα σε ΓΣ τεχνικές σε ευρύ φάσμα διαταραχών
• Επίδραση θεραπείας ΜΒΤ στα θεραπευτικά αποτελέσματα ≠ 

χρονική διάρκεια δουλειάς για το σπίτι, κλινική εκπαίδευση 
θεραπευτών, ηλικία συμμετεχόντων

• Μικρή έως μεσαία αποτελεσματικότητα τεχνικών ενσυνειδητότητας 
μέσω διαδικτύου για τον γενικό πληθυσμό

• Μεσαία αποτελεσματικότητα στον αυτοκτονικό ιδεασμό
• Ενθαρρυντικά ευρήματα για την αποτελεσματικότητα αυτόνομων 

τεχνικών βασισμένων στην ενσυνειδητότητα για άγχος και την 
κατάθλιψη



Περιορισμοί

• Έρευνα ενσυνειδητότητας ως ξεχωριστή μεταβλητή

• Μικρός αριθμός μελετών πληρούν τα κριτήρια των μεταναλύσεων

• Διαφορετικά επίπεδα ερευνητικής ποιότητας 



Προτάσεις για Μελλοντική 
Έρευνα

• Μηχανισμοί ενσυνειδητότητας ανά διαταραχή 

• Έρευνα ενσυνειδητότητας ως κομμάτι άλλων προσεγγίσεων

• Συγκριτική έρευνα αποτελεσματικότητας αυτόνομων τεχνικών 
ενσυνειδητότητας σε σχέση με άλλες παρεμβάσεις

• Ποσοτικοποίηση εκπαίδευσης των θεραπευτών ως 
διαμεσολαβητικό παράγοντα για το θεραπευτικό αποτέλεσμα



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!


