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2Τι είναι η ενσυνειδητότητα;

 Ως ενσυνειδητότητα ορίζεται η επίγνωση που προκύπτει από την  παρατήρηση της 

εμπειρίας μας με έναν συγκεκριμένο τρόπο, σκόπιμα, στο παρόν χωρίς κριτική.



3Τι είναι η ενσυνειδητότητα

 Αφορά, δηλαδή στην εμπρόθετη εστίαση της προσοχής στην λεπτό προς λεπτό εμπειρία 

με διάθεση περιέργειας και με αποδοχή των θετικών και των αρνητικών σκέψεων και 

συναισθημάτων που αναδύονται.



4
Τι είναι η ενσυνειδητότητα

 Ο Bishop και οι συνεργάτες το 2004, παρουσιάζοντας την ενσυνειδητότητα ως μια

λειτουργική ψυχολογική κατασκευή προτείνουν δύο διαστάσεις: την αυτορρύθμιση της

προσοχής και τον προσανατολισμό σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα.



5Αυτορρύθμιση προσοχής

 Η αυτορρύθμιση της προσοχής συνιστά την εμπρόθετη παρατήρηση και την επίγνωση σκέψεων και 
αισθήσεων στο παρόν. 

 Συνεπάγεται την ικανότητα διατήρησης της προσοχής σε μία συγκεκριμένη υποκειμενική εμπειρία, αλλά 
και τη δυνατότητα σκόπιμης μετατόπισής της σε μία άλλη διάσταση της εμπειρίας. 

 Παρόλο που οι άνθρωποι κατέχουν αυτήν τη δεξιότητα, εγκλωβίζονται στο στρες της καθημερινότητας 
και λειτουργούν με βάση τις αυτόματες σκέψεις και συμπεριφορές που έχουν διαμορφώσει. 

 Οι οδηγίες που δίνονται στην πρακτική της ρύθμισης της προσοχής περιλαμβάνουν την σταθεροποίησή 
της σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα και όταν αυτή αποσπάται, αναγνωρίζεται και γίνεται επαναφορά της 
στο αντικείμενο παρατήρησης.



6Προσανατολισμός σε ένα ερέθισμα

 Ο προσανατολισμός σε ένα ερέθισμα αφορά στην στάση απέναντι σε μια υποκειμενική

εμπειρία, της οποίας κυρίαρχο γνώρισμα είναι η περιέργεια, η αποδοχή και η

δεκτικότητα.

 Γίνεται παρατήρηση, δηλαδή, των σκέψεων, των συναισθημάτων και των σωματικών

αισθήσεων, ενώ δίνεται σημασία στις διεργασίες του νου και όχι στο περιεχόμενό του.

 Σύμφωνα με την Shapiro, η πρακτική της ενσυνειδητότητας χαρακτηρίζεται απο τρία

αξιώματα: την πρόθεση (intention), την προσοχή (attention) και την στάση (attitude).



7Πρόθεση

 Το βασικό στοιχείο της πρόθεσης είναι το “γιατί”.

 Στη βουδιστική πρακτική ο στόχος είναι η διαφώτιση, η ανάπτυξη συμπόνοιας και η 

απελευθέρωση από καταστάσεις που προκαλούν πάθη. 

 Για τα άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη ή από κάποια αγχώδη διαταραχή, είτε 

υποφέρουν από κάποιο σωματικό πόνο, η αρχική πρόθεση έχει να κάνει με την ύφεση 

των συμπτωμάτων, δηλαδή την αυτορρύθμιση.



8Προσοχή

 Η προσοχή διευκολύνει τη διαδικασία της επίγνωσης στην λεπτό προς λεπτό εμπειρία.

 Κατά τη διάρκεια της πρακτικής και μέσω της διαδικασίας του διαλογισμού, οι 

συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στο να παρατηρούν την κάθε εμπειρία και σωματική 

λειτουργία που βιώνουν.



9Στάση

 Η στάση αφορά στον τρόπο με τον οποίο κάποιος εστιάζει την προσοχή του στο εδώ 

και τώρα, ενθαρρύνοντας την περιέργεια και την αποδοχή θετικών και αρνητικών 

εμπειριών.



10Τα 9 δομικά στοιχεία της ενσυνειδητότητας

σύμφωνα με τον John Kabat-Zinn

 Η απουσία κριτικής: αφορά στο να εξετάζει κανείς κάτι αμερόληπτα σαν να το 

προσεγγίζει για πρώτη φορά.

 Υπομονή: Συνιστά την κατανόηση και την αποδοχή του γεγονότος οτι τα πράγματα 

γίνονται στον χρόνο τους και οτι δεν μπορούν να επισπευστούν.

 Μυαλό αρχαρίου: Το να εξετάζει κανείς τις καταστάσεις με το μυαλό ενός αρχαρίου 

οδηγεί στην συνειδητοποίηση οτι η κάθε στιγμή είναι μοναδική.



11Τα 9 δομικά στοιχεία της ενσυνειδητότητας

σύμφωνα με τον John Kabat-Zinn

 Εμπιστοσύνη: η ικανότητα να βασίζεται κάποιος στον εαυτό του και στα συναισθήματά 
του. Η αφετηρία για την καλλιέργεια της εμπιστοσύνης είναι το ίδιο το σώμα.

 Μη προσπάθεια: Στην καθημερινότητα, κυριαρχεί η τάση τήρησης ενός προγράμματος 
και να γίνονται τα πράγματα με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Το βασικό στοιχείο του 
διαλογισμού είναι η παρατήρηση της υπάρχουσας νοητικής εμπειρίας χωρίς να γίνεται 
προσπάθεια για περαιτέρω γνωστική επεξεργασία.

 Αποδοχή: ενεργός διαδικασία. Δεν αφορά σε μία παθητική αντιμετώπιση των 
καταστάσεων, αλλά στην παραδοχή του  να αναγνωρίζει κανείς τα πράγματα ως έχουν 
στο παρόν με έναν ενεργό τρόπο. Η εξάσκηση στο κομμάτι της αποδοχής οδηγεί στην 
εκμάθηση του να σχετίζεται κανείς με διαφορετικό τρόπο με   μία συνθήκη που δεν 
μπορεί να αλλάξει.



12Τα 9 δομικά στοιχεία της ενσυνειδητότητας

σύμφωνα με τον John Kabat-Zinn

 Μη προσκόλληση: το να αναγνωρίζει κανείς την ύπαρξη των εμπειριών του, θετικών 
και αρνητικών,  να τους αφήνει χώρο να δράσουν και στην συνέχεια να υποχωρήσουν 
από μόνες τους. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και τα αρνητικά βιώματα αποτελούν 
εμπειρίες που έρχονται και φεύγουν.

 Αφήνω να περάσει: το να επιτρέπει κανείς στις καταστάσεις να κυλήσουν ως έχουν 
χωρίς να γίνεται προσπάθεια προσκόλλησης ή πίεσης να εξελιχθούν με έναν τρόπο 
διαφορετικό. Αφήνοντας μία κατάσταση να περάσει δημιουργείται χώρος για μια νέα 
συνθήκη.

 Ευγνωμοσύνη και Γενναιοδωρία: καλλιέργεια ευγνωμοσύνης για πράγματα που 
θεωρούμε αυτονόητα όπως το ότι αναπνέουμε και ότι τα ζωτικά μας όργανα 
λειτουργούν κανονικά. Τέλος η γενναιοδωρία έχει να κάνει με την προσφορά στους 
άλλους με σκοπό τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων.



13Το πρόγραμμα

Mindfulness-Based Stress Reduction

 Το πρόγραμμα Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) αποτελεί μια από τις πιο
διαδεδομένες παρεμβάσεις που βασίζεται στις αρχές της ενσυνειδητότητας.

 Αναπτύχθηκε σε ένα συμπεριφοριστικό πλαίσιο, όπου συμμετείχε μια ετερογενής ομάδα
ανθρώπων που υπέφεραν από διάφορες μορφές σωματικού πόνου και ενοχλήσεις σχετιζόμενες
με το στρες.

 Η κυρίαρχη ιδέα ήταν ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι ποικίλλουν, αλλά είναι
κοινώς αποδεκτό το γεγονός ότι οι όλοι οι άνθρωποι κάνουν δυσλειτουργικές σκέψεις, οι οποίες
πυροδοτούν άγχος και δυσφορία, τα οποία εντείνονται με την υιοθέτηση μη αποτελεσματικών
μεθόδων διαχείρισης.



14Το πρόγραμμα 

Mindfulness-Based Stress Reduction

 Το επίσημο πρωτόκολλο αποτελείται από οκτώ εβδομαδιαίες συνεδρίες διάρκειας 2,5-3 
ωρών, ενώ την έκτη εβδομάδα υπάρχει συνεδρία που είναι ολοήμερη.

 Περιλαμβάνει εντατική εξάσκηση σε τρεις πρωταρχικές ασκήσεις διαλογισμού, την
αυτεπίγνωση σώματος, τον καθιστικό διαλογισμό και τη γιόγκα, καθώς επίσης και σε
ασκήσεις που εντάσσονται σε αυτό που αποκαλείται ως ανεπίσημη πρακτική όπως η
άσκηση με την σταφίδα, η παρακολούθηση ευχάριστων και δυσάρεστων γεγονότων, η
έρευνα με τη μορφή ερωτήσεων.



15Αυτεπίγνωση σώματος

 Η αυτεπίγνωση σώματος, αποτελεί μια άσκηση διαλογισμού, σύμφωνα με την οποία το

άτομο ξαπλώνει και η προσοχή καθοδηγείται σε όλα τα σημεία του σώματος

ξεκινώντας από τα δάκτυλα των ποδιών και εν συνεχεία στα υπόλοιπα μέρη του

σώματος.

 Δεν αποτελεί άσκηση χαλάρωσης, καθώς οι συμμετέχοντες δεν καθοδηγούνται στο να

χαλαρώσουν τους μυς, αλλά εστιάζουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος χωρίς

κριτική παρατηρώντας τις διάφορες καταστάσεις της συνείδησης.



16Αυτεπίγνωση σώματος

 Όταν ο νους ξεφεύγει ζητείται από τους συμμετέχοντες να το παρατηρήσουν χωρίς

επίκριση και να επαναφέρουν την προσοχή στο σημείο που παρακολουθούσαν.

 Οι δεξιότητες που καλλιεργούνται έχουν να κάνουν με τον εστιασμό της προσοχής στο

παρόν.

 Οι δυσκολίες με τις οποίες μπορεί κάποιος να έρθει αντιμέτωπος στην συγκεκριμένη

άσκηση, έχουν να κάνουν με την υπνηλία, τον περιπλανώμενο νου και το δυσφορικό

συναίσθημα που πιθανότατα να αναδυθεί.



17Καθιστικός διαλογισμός

 Οι συμμετέχοντες κάθονται σε μια καρέκλα ή μαξιλάρι σε μια θέση που να είναι άνετη

μεν, αλλά να τους κρατά σε εγρήγορση.

 Τα μάτια είναι κλειστά ή κοιτούν προς τα κάτω και η προσοχή αρχικά εστιάζεται στην

αναπνοή και στον τρόπο που εισέρχεται και εξέρχεται.

 Στην συνέχεια η προσοχή κατευθύνεται στις αισθήσεις του σώματος με μία στάση

αποδοχής , ενδιαφέροντος και περιέργειας ακόμα και κατά την ύπαρξη δυσάρεστων

αισθήσεων.



18Καθιστικός διαλογισμός

 Αν υπάρξει ανάγκη για αλλαγή θέσης, οι συμμετέχοντες αρχικά ενθαρρύνονται  να 

παρατηρήσουν αυτήν την αίσθηση και αν αποφασίσουν να το κάνουν προχωρούν σε 

αλλαγή παρατηρώντας την πρόθεση που υπάρχει πίσω από αυτήν την επιθυμία.

 Ακολουθεί μια φάση εστιασμού στους ήχους του περιβάλλοντος και μετά η προσοχή

επικεντρώνεται στις σκέψεις και τα συναισθήματα που επακολουθούν.

 Σε μεταγενέστερες συνεδρίες η προσοχή επιτρέπεται να πηγαίνει οπουδήποτε. Σε αυτό

το σημείο οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να παρατηρούν οποιαδήποτε σκέψη,

σωματική αίσθηση ή συναίσθημα που αναδύεται και διαπερνά το πεδίο συνείδησής

τους .



19Γιόγκα

 Οι συμμετέχοντες παρατηρούν το σώμα τους , τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και

τις αντοχές του, καλλιεργώντας την αποδοχή του ως έχει.

 Οι ασκήσεις είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των συμμετεχόντων, με έμφαση στην

επίγνωση των ορίων του καθενός.

 Δεν ενθαρρύνεται η προσπάθεια επίτευξης δύσκολων ασκήσεων, καθώς το ζητούμενο

στην πρακτική της ενσυνειδητότητας είναι η παρατήρηση και η επίγνωση του σώματος

και της αναπνοής στο παρόν.



20Διαλογισμός μέσω περπατήματος

 Ο διαλογισμός μέσω περπατήματος αποτελεί μία άσκηση διαλογισμού που δίνει την

ευκαιρία να παρατηρήσει κάποιος τις αισθήσεις του ενώ κινείται.

 Η ματιά είναι ευθεία και η προσοχή κατευθύνεται στις αλλαγές της κίνησης, το βάρος

και την ισορροπία.

 Έμφαση δίνεται στην απουσία στόχων.



21Άσκηση με την σταφίδα

 Η άσκηση με την σταφίδα αποτελεί την πρώτη άσκηση διαλογισμού με επίγνωση μετά 

την πρώτη συνεδρία.

 Ο κάθε συμμετέχων παίρνει από μια σταφίδα, την περιεργάζεται, την τοποθετεί αργά

στο στόμα παρατηρώντας τις κινήσεις του σώματος καθώς το κάνει και την αίσθηση

που αποκτά η σταφίδα στο στόμα, το πώς τη δαγκώνει, τις κινήσεις του στόματος και

του λαιμού ενώ την καταπίνει.

 Καθώς αναδύονται σκέψεις και συναισθήματα, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να τα

παρατηρήσουν και να επιστρέψουν την προσοχή τους στη σταφίδα.

 Η άσκηση αυτή δίνει την ευκαιρία ενσυνείδητης παρατήρησης μιας δραστηριότητας

που συνήθως πραγματοποιείται αυτόματα.



22Το ημερολόγιο των ευχάριστων γεγονότων

 Δίνεται στο δεύτερο μάθημα και οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν ένα

ευχάριστο γεγονός καταγράφοντας σκέψεις και συναισθήματα γύρω από αυτό.

 Ο στόχος του ημερολογίου είναι η καλλιέργεια της αυξημένης επίγνωσης και εκτίμησης

των ευχάριστων στιγμών καθώς επίσης και η πρόληψη σκέψεων που εν δυνάμει

μετατρέπουν μια ευχάριστη σκέψη σε δυσάρεστη (“θα τελειώσει σύντομα”).



23Το ημερολόγιο των δυσάρεστων γεγονότων

 Το ημερολόγιο των δυσάρεστων γεγονότων δίνεται στο τρίτο μάθημα, όπου αντίστοιχα 

οι συμμετέχοντες παρατηρούν ένα δυσάρεστο γεγονός και καταγράφουν τις σκέψεις και 

τα συναισθήματα που επακολουθούν.

 Στις ασκήσεις αυτές διερευνάται η τάση που έχουν οι άνθρωποι να κατηγοριοποιούν 

τις εμπειρίες τους  σε ευχάριστες και σε δυσάρεστες, καθώς επίσης ο τρόπος με τον 

οποίον οι άνθρωποι συνηθίζουν να αγκιστρώνονται στις ευχάριστες στιγμές 

προσπαθώντας να απαλλαγούν από τις δυσάρεστες.



24Το πρωτόκολλο του 

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)



25Συνεδρία Πρώτη

 Διάρκεια: τρεις ώρες. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται πάνω στις βασικές αρχές της 

ενσυνειδητότητας-αυτεπίγνωσης και εκπαιδεύονται σε ορισμένες δεξιότητες 

αυτορρύθμισης που είναι προσαρμοσμένες στις δυσκολίες των συμμετεχόντων. Γίνεται 

μία εισαγωγή που περιλαμβάνει εκπαίδευση σε τεχνικές όπως φαγητό με επίγνωση, 

ασκήσεις γιόγκα, επίγνωση αναπνοής και αυτεπίγνωση σώματος. Ανατίθεται εργασία 

για το σπίτι σε ηχογραφημένη μορφή προκειμένου οι συμμετέχοντες να αρχίσουν να 

εξοικειώνονται με την ενσυνείδητη επίγνωση του σώματός τους.

 Η βασική θεματική της συνεδρίας, αφορά στην καλλιέργεια του στοιχείου της

εμπιστοσύνης.



26Συνεδρία Πρώτη

 Καλωσόρισμα και παρουσίαση του προγράμματος

 Ανοιχτός διαλογισμός με επίγνωση των σκέψεων και συναισθημάτων στο παρόν

 Συζήτηση για το πώς ανταποκρίθηκε η ομάδα στον ανοιχτό διαλογισμό

 Ανασκόπηση της έννοιας της ενσυνειδητότητας



27Συνεδρία Πρώτη

Τυπική σειρά μαθήματος

 Γνωριμία μελών ομάδας

 Γιόγκα

 Άσκηση με την σταφίδα

 Συζήτηση πάνω στην άσκηση με την σταφίδα



28Συνεδρία Πρώτη-Τυπική σειρά μαθήματος

 Διαφραγματική αναπνοή

 Αυτεπίγνωση σώματος

 Συζήτηση πάνω στο βίωμα της εμπειρίας των συμμετεχόντων

 Ανάθεση εργασίας

 Λήξη με επίγνωση αναπνοής



29Συνεδρία Δεύτερη

 Διάρκεια :2,5 ώρες και γίνεται εστιασμός στην φυσιολογία του στρες.

 Δίνεται, επίσης, σημασία στο ρόλο ανάληψης προσωπικής ευθύνης ως μέσο επίτευξης

αλλαγών σε βραχυπρόθεσμο, αλλά και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο

 Η ερμηνεία των καταστάσεων παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο διαχείρισής τους.

 Το ίδιο συμβαίνει και με το πώς βλέπουν οι συμμετέχοντες το πρόγραμμα, πώς

νοηματοδοτούν τον πόνο που βιώνουν και με ποιον τρόπο ανταποκρίνονται σε

στρεσσογόνες καταστάσεις.



30Συνεδρία Δεύτερη

Τυπική σειρά μαθήματος

 Καθοδηγούμενη αυτεπίγνωση σώματος.

 Γεύμα με ενσυνειδητότητα και συζήτηση πάνω στην εμπειρία με το φαγητό.

 Το παζλ με τις 9 τελείες

 Καθιστικός διαλογισμός

 Ανάθεση πρακτικής στο σπίτι



31Συνεδρία Τρίτη

 Διάρκεια: 2,5 ώρες.

 Περιλαμβάνονται ασκήσεις όπως hatha yoga (που ολοκληρώνεται με διαλογισμό

σάρωσης σώματος), καθιστικός διαλογισμός και διαλογισμός με περπάτημα, οποίος

είναι προαιρετικός. Η διάρκεια της κάθε άσκησης είναι τουλάχιστον 90 λεπτά.

 Ακολουθεί συζήτηση πάνω στις εμπειρίες που βίωσαν οι συμμετέχοντες κατά τη

διάρκεια του μαθήματος, αλλά και κατά την πρακτική στο σπίτι.



32Συνεδρία Τρίτη

 Η θεματική της συγκεκριμένης συνεδρίας έχει να κάνει με την σημασία του να βιώνει

κανείς τις καταστάσεις στο παρόν.



33Συνεδρία Τρίτη

Τυπική σειρά μαθήματος

 Καθιστικός διαλογισμός με επίγνωση αναπνοής

 Προαιρετική άσκηση: περπάτημα με διαλογισμό

 Γιόγκα σε ξαπλωτή θέση

 Ανασκόπηση ημερολογίου ευχάριστων γεγονότων



34Συνεδρία Τρίτη

Τυπική σειρά μαθήματος

 Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρατηρήσουν την σύνδεση νου σώματος και 

παρακινούνται να συζητήσουν για το τί έμαθαν για τους εαυτούς τους από την εμπλοκή 

τους σε δραστηριότητες με ενσυνειδητότητα.

 Ανάθεση πρακτικής άσκησης, εναλλάσσοντας τη γιόγκα με την αυτεπίγνωση σώματος

 Λήξη με σύντομο καθιστικό διαλογισμό, επίγνωση αναπνοής διευρύνοντας στην

προσοχή σε όλο το σώμα.

 Ανάθεση πρακτικής στο σπίτι.



35Συνεδρία Τέταρτη

 Διάρκεια: 2,5 ώρες. Γίνεται συνδυασμός των ασκήσεων γιόγκα και αυτεπίγνωσης

σώματος.

 Το άτομο μαθαίνει να συσχετίζεται με ένα διαφορετικό τρόπο απέναντι στις

καταστάσεις που δημιουργούν στρες.

 Η καθημερινή πρακτική στοχεύει στην αναγνώριση και παρατήρηση των σχημάτων

που πυροδοτούνται αυτόματα.



36Συνεδρία Τέταρτη-Τυπική σειρά μαθήματος

 Εισαγωγικός διαλογισμός

 Γιόγκα σε όρθια θέση

 Καθιστικός Διαλογισμός

 Διαλογισμός κλεισίματος

 Ανάθεση πρακτικής στο σπίτι



37Συνεδρία Πέμπτη

 Διάρκεια: 2,5 ώρες. Οι συμμετέχοντες εμπλέκονται σε έναν συνδυασμό των επίσημων

ασκήσεων της ενσυνειδητότητας με σκοπό την αποτελεσματικότερη προσαρμογή στις

προκλήσεις της καθημερινότητας.



38Συνεδρία Πέμπτη

 Εξετάζονται δύο θεματικές οι οποίες συνοψίζονται ως εξής:

 Το να αναγνωρίζει κάποιος με επίγνωση ότι παραμένει προσκολλημένος σε 
συγκεκριμένες καταστάσεις παρατηρώντας μοτίβα που αναδύονται. Διερεύνηση 
τρόπων διαχείρισης όπως το να τρέπεται κάποιος σε φυγή ή να μένει 
ακινητοποιημένος. Αναγνώριση του γεγονότος ότι κάποτε αυτές οι στρατηγικές 
εξυπηρετούσαν κάποιο σκοπό ( η καλύτερη δυνατή λύση), στο παρόν αποτελούν μη 
αποτελεσματικές μεθόδους διαχείρισης

 Ενσυνείδητη παρατήρηση του πώς αποτιμώνται οι κρίσιμες καταστάσεις όταν 
πυροδοτούνται δυσλειτουργικά σχήματα, καθώς επίσης και των σωματικών 
αισθήσεων.

 Η σημασία του εύρους αποδοχής των συναισθημάτων



39Συνεδρία Πέμπτη

Τυπική σειρά μαθήματος

 Καθιστικός διαλογισμός

 Μοίρασμα και ανασκόπηση ημερολογίων

 Σύντομος καθιστικός διαλογισμός

 Ανάθεση πρακτικής στο σπίτι



40Συνεδρία Έκτη

 Διάρκεια: 2,5 ώρες

 Το θέμα της συζήτησης επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μεθόδων διαχείρισης του στρες

που ενδυναμώνουν την ψυχική ανθεκτικότητα.

 Γίνεται εφαρμογή των δεξιοτήτων που διδάσκονται στο πρόγραμμα του MBSR στην

καθημερινότητα.

 Οι συμμετέχοντες καλούνται να διερευνήσουν το ρόλο του στρες στην καθημερινότητά

τους και συγκεκριμένα στο κομμάτι της διαπροσωπικής επικοινωνίας.



41Συνεδρία Έκτη

Τυπική σειρά μαθήματος

 Γιόγκα σε όρθια θέση

 Καθιστικός διαλογισμός με λιγότερη καθοδήγηση

 Συζήτηση για τις εμπειρίες που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες από 

την πρακτική στο σπίτι

 Διαλογισμός κλεισίματος

 Ανάθεση πρακτικής στο σπίτι



Το Ολοήμερο Μάθημα: A Silent Retreat

 Η συνεδρία διαρκεί 7,5 ώρες και βοηθά στην αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή και γενίκευση των δεξιοτήτων της ενσυνειδητότητας σε 

διάφορους τομείς της καθημερινότητας

 Η κεντρική ιδέα έχει να κάνει με την καλλιέργεια της αίσθησης του 

να είναι κανείς παρών και ανοικτός σε οποιαδήποτε εμπειρία 

ανεξάρτητα αν τη βιώνει ως θετική, ως αρνητική ή ως ουδέτερη.
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Το Ολοήμερο Μάθημα: A silent Retreat-

Τυπική σειρά μαθήματος

 Γιόγκα

 Καθιστικός διαλογισμός

 Αυτεπίγνωση σώματος

 Διαλογισμός με περπάτημα

 Διαλογισμός στη λίμνη ή στο βουνό

 Διαλογισμός φαγητού

 Προαιρετικές ασκήσεις: γρήγορο/αργό περπάτημα, διαλογισμός 
αγάπης, οπτικός διαλογισμός με περπάτημα, διαλογισμός 
κλεισίματος
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Συνεδρία Έβδομη

Διάρκεια: 2,5 ώρες

Ενσωμάτωση της έννοιας της ενσυνειδητότητας

στην καθημερινή ζωή

Ζητείται από τους συμμετέχοντες να ανακαλέσουν 

και να παρατηρήσουν με επίγνωση καταστάσεις 

που τους προκάλεσαν ευφορία και καταστάσεις 

που τις βίωσαν με δυσφορία.
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Συνεδρία Έβδομη- Τυπική σειρά μαθήματος

 Επιλογή ασκήσεων Γιόγκα

 Εξερευνώντας το οικείο και μη οικείο με αλλαγή θέσεων στον χώρο

 Καθιστικός διαλογισμός χρησιμοποιώντας την αναπνοή ως άγκυρα

 Διαλογισμός βουνού/λίμνης

 Συζήτηση για τις εμπειρίες που αποκόμισαν από το Ολοήμερο Μάθημα

 Προαιρετικές ασκήσεις: Γρήγορο/αργό περπάτημα με επίγνωση, συζήτηση για τις 

εμπειρίες που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες από την άσκηση φαγητού με 

επίγνωση

 Ανάθεση πρακτικής στο σπίτι
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Συνεδρία Όγδοη

Διάρκεια: 3 με 3,5 ώρες

Ανατροφοδότηση για το πρόγραμμα

Τι εμπειρίες αποκόμισαν οι συμμετέχοντες

46



Συνεδρία Όγδοη-Τυπική σειρά μαθήματος

 Αυτεπίγνωση σώματος

 Γιόγκα

 Καθιστικός Διαλογισμός

 Η σημασία του να ακούει και να μιλάει κανείς με επίγνωση

 Αυτεπίγνωση σώματος

 Διατάσεις Γιόγκα

 Καθιστικός διαλογισμός σιωπηλός στο μεγαλύτερο μέρος 

 Προαιρετική άσκηση: Γράμμα στον εαυτό 

 Μοίρασμα εμπειριών

 Τελευταίος διαλογισμός και αποδοχή της λήξης του προγράμματος
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Αποτελεσματικότητα του προγράμματος 

Mindfulness-Based Stress reduction

 Οι Cambell και συνεργάτες διερεύνησαν την αποτελεσματικότητά του MBSR στο 
κομμάτι της ενσυνείδητης προσήλωσης, του μηρυκασμού και της αρτηριακής 
πίεσης σε ένα δείγμα γυναικών που έπασχαν από καρκίνο στο στήθος πριν και 
μετά την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

 Αυτό που παρατηρήθηκε μετά τη λήξη του προγράμματος ήταν βελτίωση στα 
επίπεδα της προσοχής με επίγνωση και στα επίπεδα του μηρυκασμού , αλλά δεν 
φάνηκε να υπάρχει κάποια επίδραση στο κομμάτι της αρτηριακής πίεσης. 

 Σε μια μετά αναλυτική έρευνα με γυναίκες που έπασχαν επίσης από καρκίνο, 
διαπιστώθηκε οτι το MBSR έπαιξε διαμεσολαβητικό ρόλο στη μείωση των 
επιπέδων του στρες, της κατάθλιψης και του άγχους, καθώς οι συμμετέχουσες 
είχαν μάθει να διαχειρίζονται πιο αποτελεσματικά τις συναισθηματικές τους 
καταστάσεις έχοντας επίγνωση των σκέψεων, των συναισθημάτων και των 
σωματικών τους αισθήσεων.
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Αποτελεσματικότητα του προγράμματος 

Mindfulness-Based Stress reduction

 Στην έρευνα των Sizoo και Kuiper (2017) εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα της 
Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας και του MBSR στη μείωση της αγχώδους 
και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας σε άτομα στο φάσμα του αυτισμού . 

 Αυτό που διαπιστώθηκε ήταν οτι τόσο η ΓΣΘ όσο και το MBSR συνδέθηκαν με 
μείωση της αγχώδους και καταθλιπτικής συμπτωματολογίας, υπήρχαν όμως ενδείξεις 
οτι το MBSR ως θεραπεία ενδεχομένως να είναι πιο αποτελεσματική απο τη ΓΣΘ στο 
κομμάτι της μείωσης του άγχους όταν τα άτομα αυτά εμφανίζαν υψηλά σκορ 
παράλογων πεποιθήσεων.

 Μια υπόθεση για αυτήν την ένδειξη σχετίζεται με το οτι τα άτομα στο φάσμα του 
αυτισμού τείνουν να διατηρούν τα πιστεύω τους προκειμένου να κατανοήσουν τη 
δομή του κόσμου που τους περιβάλλει . 

 Στόχος της ΓΣΘ είναι η αμφισβήτηση του περιεχομένου των πεποιθήσεων γεγονός που 
μπορεί να προκαλέσει παραπάνω άγχος, σε αντίθεση με την πρακτική της 
ενσυνειδητότητας που διδάσκει στα άτομα να αποδέχονται τις σκέψεις τους ως έχουν . 
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Αποτελεσματικότητα του προγράμματος 

Mindfulness-Based Stress reduction

 Βάσει ερευνητικών δεδομένων, το άγχος, η κατάθλιψη και ο πόνος είναι κυρίαρχα σε 
βετεράνους του πολέμου . 

 Οι Serpa και συνεργάτες (2014) σε μια μελέτη σε φυσικό περιβάλλον με βετεράνους 
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα MBSR παρατήρησαν μετά τη λήξη, βελτίωση των 
συμπτωμάτων της κατάθλιψης, του άγχους, αλλά και μείωση του αυτοκτονικού 
ιδεασμού. 

 Σημαντικά ευρήματα υπάρχουν για την αποτελεσματικότητα του MBSR στα 
συμπτώματα της Διαταραχής Μετατραυματικού Στρες.

 Στην μελέτη των Polusny και συνεργατών (2015) σε δείγμα βετεράνων του πολέμου 
συγκρίθηκε η αποτελεσματικότητα του MBSR με την θεραπεία που λάμβαναν στο 
κλινικό πλαίσιο που βρίσκονταν, χωρίζοντας τους τυχαία σε δυο ομάδες . Τα 
αποτελέσματα έδειξαν οτι η ομάδα που συμμετείχε στο πρόγραμμα MBSR, 
παρουσίασε μεγαλύτερη μείωση των συμπτωμάτων της Διαταραχής Μετατραυματικού
Στρες. 
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Αποτελεσματικότητα του προγράμματος 

Mindfulness-Based Stress reduction

 Αξίζει να αναφερθεί τέλος η συνδρομή του MBSR στα κομμάτια της ανοχής στο 

δυσφορικό συναίσθημα και της ψυχικής ανθεκτικότητας . 

 Η έρευνα των Nila και συνεργατών (2016) εξέτασε αν το MBSR οδηγεί σε 

περαιτέρω βελτίωση των συγκεκριμένων ψυχολογικών μεταβλητών.

 Οι ερευνητικές υποθέσεις επαληθεύτηκαν επισημαίνοντας οτι η αύξηση της 

ανοχής στο δυσφορικό συναίσθημα και η βελτίωση της ψυχικής ανθεκτικότητας 

μέσω της εκπαίδευσης στο MBSR οδηγεί σε μείωση της ευαλωτότητας

αναφορικά με την ανάπτυξη της ψυχοπαθολογίας και της συμπτωματολογίας 

σχετιζόμενης με το στρες, ιδιαίτερα σε άτομα με αυξημένη έκθεση σε αντίξοα 

γεγονότα. 
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Συζήτηση

 Η ενσυνειδητότητα δίνοντας έμφαση στους μηχανισμούς της σκέψης και σε 

στάσεις όπως αποδοχή, περιέργεια και έλλειψη κριτικής έθεσε τη βάση για τον 

σχεδιασμό παρεμβάσεων που σαν απώτερο στόχο έχουν τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των θεραπευόμενων. 

 Τα ερευνητικά δεδομένα παρουσιάζουν το MBSR ως μια πολλά υποσχόμενη 

θεραπεία, που θα μπορούσε να λειτουργήσει συμπληρωματικά με άλλες 

παρεμβάσεις, συμβάλλοντας στη διαχείριση του πόνου, στη μείωση του στρες και 

στην συναισθηματική ρύθμιση.

 Δεν βρέθηκαν ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του 

MBSR στον ελληνικό πληθυσμό. Σε μελλοντικό επίπεδο θα ήταν χρήσιμο να 

γίνουν έρευνες και στην Ελλάδα έτσι ώστε να δούμε αν τα ευρήματα έχουν 

διαπολιτισμική εφαρμογή. 
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