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Ορισμός Ενσυνειδητότητας

• «Το να δίνεις προσοχή με συγκεκριμένο τρόπο: 
σκόπιμα στην παρούσα στιγμή και μη επικριτικά» 
(Kabat- Zinn,1994)

• «Επίγνωση που προκύπτει με το να δίνεις προσοχή 
σκόπιμα, στη τωρινή στιγμή και όχι επικριτικά  στην 
εξέλιξη  της εμπειρίας στιγμή με στιγμή» (Kabat-
Zinn, 2003)

• «…επιτρέπει μια γεμάτη και με νόημα εμπειρία όλων 
των πτυχών της  στιγμής αυτής, χωρίς την αποφυγή, 
τη κρίση ή τον μηρυκασμό συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών» (Mace, 2007).



Προέλευση

• Από τον βουδισμό τον 6ο αιώνα π.Χ., από τον 
Siddharta Gautama Buddha ως αντίδραση στα 
πάθη των φτωχών, των αρρώστων και των 
ηλικιωμένων

• Μετάφραση της λέξης Sati στη διάλεκτο Pali, η 
οποία μεταφράζεται ως «ενσυνειδητότητα ή 
ευαισθητοποίηση».

• Σκοπός: να αναπτυχθεί η σοφία και να μειωθεί ο 
πόνος



Εισαγωγή του όρου στην ψυχολογία

• Το 1979, όταν ο Jon Kabat-Zinn στην Κλινική 
Μείωσης Άγχους (Stress Reduction Clinic), 
ξεκινά να εφαρμόζει την τεχνική που ονομάζεται 
«Μείωση του Άγχους Βασισμένη στην 
Ενσυνειδητότητα» (MBSR).

• Το 1995 οι Teasdale, Segal and Williams
συνδύασαν  τη Γνωσιακή Θεραπεία με την 
Ενσυνειδητότητα (MBCT) για την πρόληψη της 
υποτροπιάζουσας κατάθλιψης



Εισαγωγή του όρου στην ψυχολογία

• H Linehan (1993) υιοθέτησε τις τεχνικές της 
ενσυνειδητότητας για να αναπτύξει τη 
Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία (DBT) για 
την Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας.

• Οι Hayes, Strosahl and Wilson (1999) 
ανέπτυξαν τη Θεραπεία Αποδοχής και 
Δέσμευσης (Acceptance and Commitment 
Therapy ή ACT) 



Ειδικές εφαρμογές της παρέμβασης 

με βάση την  ενσυνειδητότητα

• Άγχος και κατάθλιψη

• Μηρυκασμοί

• Υπερφαγία

• Εθισμός 

• Αυτοτραυματισμός 

• Βία 

• Προβλήματα με τον εαυτό και το συσχετίζεσθε 
με τους άλλους 



Κύρια Χαρακτηριστικά της 

Ενσυνειδητότητας

• Μη επικριτική παρατήρηση

• Αμερόληπτη επαγρύπνηση

• Μη εννοιολογική επίγνωση 

• Επίγνωση της παρούσας στιγμής

• Μη εγωκεντρική εγρήγορση

• Επίγνωση της αλλαγής. 

• Συμμετοχική παρατήρηση. 



Χρόνιος πόνος

• «Μια δυσάρεστη αισθητηριακή και
συναισθηματική εμπειρία που σχετίζεται με
πραγματική ή δυνητική βλάβη των ιστών, ή
περιγράφεται ως τέτοια βλάβη»

• Η MBCT και το MBSR στοχεύουν: στη μείωση
του πόνου, τη βελτίωση της διάθεσης και
λειτουργικότητας, την ποιότητα ζωής και τη
συνολική αίσθηση της ευημερίας του ατόμου.



Πώς λειτουργεί η MBCT με το χρόνιο 

πόνο

• Ο χρόνιος πόνος προκαλεί άγχος

• Το άγχος επιδεινώνει τον πόνο

• Η θεραπεία που θα στοχεύσει στο άγχος και στις 
δεξιότητες διαχείρισης του θα μειώσει και το 
σωματικό πόνο

• Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος 
επεξεργάζεται τον ίδιο τον πόνο



Η βιολογία του εγκεφάλου στον 

χρόνιο πόνο

• Μεταγωγή

• Μεταφορά

• Διαμόρφωση

• Αντίληψη

Η ενσυνειδητότητα συμβάλλει στο τρόπο που ο
εγκέφαλος παίρνει πληροφορίες από το νου,
αλλά και από το σώμα για την κατανόηση και
νοηματοδότηση του πόνου



Mindfulness- based stress reduction

και χρόνιος πόνος

• Θεραπευτική παρέμβαση από τον Kabat- Zinn
(1990), για τη μείωση συμπτωμάτων άγχους και
κατάθλιψης

• Στους ασθενείς που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα MBRS μειώθηκαν σημαντικά τα
επίπεδα άγχους και κατάθλιψης



MBSR και χρόνιος πόνος

• Μέσω του διαλογισμού εκπαιδεύεται
συστηματικά το μυαλό για να παρατηρεί
σκόπιμα το πλήρες φάσμα των εσωτερικών
εμπειριών- σκέψεων, συναισθημάτων,
σωματικών αισθήσεων (συμπεριλαμβανομένου,
και του πόνου) με μια μη επικριτική, ανοικτή
και αποδεκτή στάση.

• Οποιαδήποτε εμπειρία, είτε είναι ευχάριστη,
δυσάρεστη, ή ουδέτερη παρατηρείται με ηρεμία.



Εφαρμογή και τεχνικές του MBSR

• 4-8 συνεδρίες σε ομαδικό πλαίσιο

• Επίσημες και ανεπίσημες πρακτικές 
ενσυνειδητότητας μέσω του διαλογισμού

Τρεις τεχνικές

• Bodyscan

• Kαθιστικός διαλογισμός

• Hatha γιόγκα



Αποτελεσματικότητα MBSR

Σημαντικές αλλαγές 
• Στην ένταση του πόνου, τα ιατρικά συμπτώματα, 

τα ψυχολογικά συμπτώματα, την ικανότητα 
αντιμετώπισης και την αναστολή του πόνου

• Στις αυτοαναφερόμενες μετρήσεις του πόνου, 
τις πεποιθήσεις του πόνου, και τα ψυχολογικά 
συμπτώματα 

• Βελτιώσεις στο άγχος, την κατάθλιψη, τα 
σωματικά παράπονα, στην αίσθηση συνοχής, τη 
καθολική ευημερία, στην ποιότητα του ύπνου 
και στη κόπωση. 



MBCT και χρόνιος πόνος

• Αναπτύχθηκε από τους Segal, Williams and
Teasdale (2002, 2013) με στόχο την πρόληψη
της υποτροπιάζουσας κατάθλιψης

• Ενσωματώνει τα βασικά συστατικά της
γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας (CBT)
και τη μείωση του άγχους βασισμένη στην
ενσυνειδητότητα (MBSR).

• Μπορεί να είναι μια ιδιαίτερα αποτελεσματική
θεραπεία για πολλά άτομα που ζουν με επίμονο,
καθημερινό πόνο.



MBCT και χρόνιος πόνος

• Μέσω της ενσωμάτωσης των γνωσιακών
ασκήσεων και του διαλογισμού, διδάσκεται
στους ανθρώπους να έχουν αυξημένη επίγνωση,
σε αντίθεση με τη λειτουργία του αυτόματου
πιλότου και να παρατηρούν τις εμπειρίες τους
συμπεριλαμβανομένου του πόνου, μη
επικριτικά, με προσεκτική προσέγγιση, έτσι
ώστε να γίνονται δεκτές ως παροδικές.



Κύριοι μηχανισμοί 

Οι θεραπείες για να είναι ωφέλιμες θα πρέπει να 
επιδρούν

• Στο γνωσιακό περιεχόμενο

• Στη γνωσιακή διαδικασία

• Στη συμπεριφορά  

• Στις καταστάσεις του εγκεφάλου 

• Στις περιβαλλοντικές/κοινωνικές μεταβλητές

• Στο συναίσθημα  



Εφαρμογή

• Εφαρμόζεται σε μια ομάδα ατόμων, για 8
εβδομάδες (μία συνεδρία ανά εβδομάδα), με
κάθε συνεδρία να διαρκεί 2 ώρες.

• Συμπεριλαμβάνεται πρακτική άσκηση στο σπίτι
και άλλες ασκήσεις όπου οι συμμετέχοντες
ενθαρρύνονται να κάνουν μεταξύ κάθε
συνεδρίας



Δομή των ατομικών συνεδριών 

• Έλεγχος της διαδικασίας πριν την έναρξη της 
συνεδρίας και μέτρηση του πόνου

• προσανατολισμός και θέμα της συνεδρίας,

• εξάσκηση εντός της συνεδρίας ,

• ασκήσεις για το σπίτι και περίληψη,

• έλεγχος της διαδικασίας κατά τη λήξη  της 
συνεδρίας



Κύριες Πρακτικές 

• Πρακτική της συνειδητής κίνησης και 
συνειδητό περπάτημα, παραδίδονται στη 4η

συνεδρία 

• Πρακτική της 3/λεπτης αναπνοής, 
παραδίδεται στην 1η συνεδρία  



Πρακτική της συνειδητής κίνησης 

• Ο συμμετέχων μαθαίνει πώς να εστιάζει την 
προσοχή του και να είναι παρών στη σωματική 
του εμπειρία, βιώνοντας την επίγνωση του 
σώματος σε κίνηση. 

• Μαθαίνει να ενσωματώνει τη βιωματική ζωή και 
τις διαδικασίες μέσω κινήσεων και στάσεων

• Ανακαλύπτει νέους τρόπους να δουλέψει με την 
ένταση και βιώνει την εξάσκηση αυτή με 
αποδοχή της παρούσας στιγμής 



Το συνειδητό περπάτημα 

• Το άτομο μετατρέπει την καθημερινή πράξη του 
περπατήματος σε ευκαιρία να εξασκηθεί στην 
ενσυνειδητότητα για να συντονιστεί με τις 
αισθήσεις που είναι παρούσες σε κάθε βήμα



Πρακτική της 3/λεπτης αναπνοής 

• Πρώτο βήμα: επίγνωση

• Δεύτερο βήμα: συγκέντρωση

• Τρίτο βήμα: επέκταση της προσοχής σε όλο το 
σώμα

Ο συμμετέχων μαθαίνει να γενικεύει την
πρακτική στη καθημερινή του ζωή, να
αναπτύσσει ευελιξία και να έχει πρόσβαση σε
διαφορετικούς τρόπους σχετικά με την εμπειρία
στην καθημερινή ζωή



Ο ρόλος του θεραπευτή στη MBCT

• Ο θεραπευτής χαρακτηρίζεται από μια αίσθηση 
δυναμικής περιέργειας και δεκτικότητας προς 
την εμπειρία του συμμετέχοντα, χωρίς να 
χρειάζεται να αλλάξει ή να λύσει το πρόβλημα 
με οποιονδήποτε τρόπο.

• Καθοδηγεί  τους συμμετέχοντες για εξερεύνηση 
και βιωματική μάθηση και σύνδεση των 
πρακτικών με μια νέα κατανόηση του πόνου.

• Η καθοδήγηση απεικονίζεται με τρεις 
ομόκεντρους κύκλους



Πρώτος κύκλος

• Ο θεραπευτής καθοδηγεί το επίκεντρο αυτής της
συζήτησης για να τονίσει την εξερεύνηση της
άμεσης εμπειρίας, αποσυνδεδεμένη από την
επίκριση σε ότι αφορά τα συνοδευτικά
συναισθήματα, σκέψεις ή σωματικές
αντιδράσεις.



Δεύτερος κύκλος

• Καθοδηγεί τους συμμετέχοντες στην προσωπική 
νοηματοδότηση της εμπειρίας τους με την 
πρακτική, και σε ένα τρόπο εμβάθυνσης της 
εξερεύνησης της αντίθεσης μεταξύ των 
αυτόματων τρόπων αντίδρασης και του τρόπου 
με τον οποίο η πρακτική της ενσυνειδητότητας
μπορεί να ενσωματωθεί στην καθημερινή ζωή.



Τρίτος κύκλος «Ειδικά για τον πόνο»

• Η οπτική της ενσυνειδητότητας ως «εργαλείο» 
διαχείρισης του πόνου και όχι ως «λύση» για το 
«πρόβλημα» του χρόνιου πόνου.



Ο θεραπευτής ως διαμορφωτής των 

ιδιοτήτων της ενσυνειδητότητας
Προσκαλεί τους συμμετέχοντες

• Να είναι παρόντες στη στιγμή

• Για εστίαση της προσοχής

• Για μη επικριτική στάση 

• Αίσθηση εμπιστοσύνης, 

• υπομονή, 

• αποδοχή 

• και καλοσύνη



Πρόληψη εξουθένωσης για τους 

θεραπευτές

Η εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα οδηγεί σε:

• βελτίωση των συμπτωμάτων εξουθένωσης,

• σταθερότητα της διάθεσης και,

• ευσυνειδησία



Αποτελεσματικότητα MBCT

• Mεγαλύτερη βελτίωση στην παρεμβολή του 
πόνου, 

• στη διαχείριση αυτο-αποτελεσματικότητας στο 
πόνο κεφαλαλγίας,

• την αποδοχή του πόνου, 

• τάση προς μεγαλύτερες μειώσεις της 
καταστροφολογίας του πόνου,

• μεγάλα οφέλη για την ένταση του πόνου



Συζήτηση

• Τα θεραπευτικά μοντέλα που βασίζονται στην
ενσυνειδητότητα θα αναθεωρηθούν
αναγκαστικά και θα επεκταθούν εξαιτίας των
μελλοντικών έργων άλλων ερευνητών. Τελικά,
ελπίζουμε ότι αυτό θα προκαλέσει συνεχή
πρόοδο στον τομέα που θα είναι προς όφελος
εκείνων που ζουν με χρόνιο πόνο.



Σας ευχαριστώ


