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 Ορισμός των τεχνικών  

 Περιγραφή τεχνικών και πλαίσιο εφαρμογής τους 

 Περιγραφή ασκήσεων που βασίζονται στις εν λόγω 

τεχνικές 

 Αποτελεσματικότητα των τεχνικών 

 Ρόλος και εφαρμογή τους στην ΓΣΘ 



 Απενεργοποίηση των σκέψεων 
Στηρίζεται στην αποσύνδεση από τις σκέψεις μας, στις 
οποίες συχνά έχουμε την τάση να αντιμετωπίζουμε ως 
απόλυτη αλήθεια. 
 

 
 
 Αποστασιοποιημένη Ενσυνειδητότητα 

Αναφέρεται στην αντικειμενική ενσυνειδητότητα σκέψεων 
και εσωτερικών εμπειριών, χωρίς την ανάλυση του 
περιεχομένου τους. 



 Οι τεχνικές αναφοράς συναντώνται σε γνωσιακές-
συμπεριφοριστικές θεραπείες του τρίτου κύματος, όπως η 
Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης και η Γνωσιακή 
Θεραπεία βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα 

 
 Η χρήση τους αφορά στην μεταγνωσιακή θεραπεία όπου ο 

στόχος επικεντρώνεται στον εντοπισμό και την 
τροποποίηση των διεργασιών και των μοτίβων σκέψης 
που εμπλέκονται στην διατήρηση και την ανάπτυξη των 
δυσλειτουργικών γνωσιών. 

 
 Χρήση ως απάντηση στο Σύνδρομο Γνωσιακής Προσοχής 



 Σχετίζεται με έναν επίμονο τρόπο προσοχής, εστιασμένο 
στον εαυτό 
 

 
 Χαρακτηρίζεται από: 
o  ένα εμμονικό στυλ σκέψης, όπως η ανησυχία και ο 

μηρυκασμός 
o στρατηγικές που εστιάζονται στον έλεγχο της απειλής 
o συμπεριφορές διαχείρισης που αποτυγχάνουν στην 

τροποποίηση των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων 
 



Αποστασιοποιημένη Ενσυνειδητότητα 
 
 Συνείδηση των σκέψεων που λαμβάνουν χώρα στο «εδώ 

και τώρα» 
 Αποκοπή από οποιαδήποτε συμπεριφορά 

νοηματοδότησης ή διαχείρισης ως απάντηση στην σκέψη 
 Σκοπεύει στην αύξηση ευέλικτων συμπεριφορών ως 

απάντηση στις σκέψεις, στις πεποιθήσεις και στα 
συναισθήματα και όχι στην αντιμετώπιση συμπτωμάτων 

 Βασίζεται σε ένα σύνολο δομών και διεργασιών σε 
γνωσιακό και μεταγνωσιακό επίπεδο που αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους 



Αποστασιοποιημένη Ενσυνειδητότητα 
 

Βασίζεται στα εξής: 
 

 Υψηλή μετα-συνείδηση 

 Γνωσιακή αποεστίαση 

 Αποστασιοποίηση προσοχής 

 Χαμηλή αντιληπτική διεργασία 

 Χαμηλή στοχο-κατευθυνόμενη διαχείριση  

 Εναλλακτική αυτεπίγνωση 

 



 
Αποστασιοποιημένη Ενσυνειδητότητα 
 
 Η άσκηση της τίγρης 

 Η εικόνα με τα σύννεφα 

 Η λεκτική αλληλουχία 

 Η άσκηση εκπαίδευσης της προσοχής 



 
 Στοχεύει: 

o αύξηση της μεταγνωσιακής παρατήρησης 
o Μείωση της επίμονης νοητικής δραστηριότητας  
 

 Αποτελείται από: 
o Επιλεκτική προσοχή 
o Εναλλαγή προσοχής 
o Διατήρηση της προσοχής 

 
 Παράγονται ήχοι εντός και εκτός της αίθουσας που 

πραγματοποείται η συνεδρία σε διαφορετικές χωρικές θέσεις 
σε σχέση με τον θεραπευόμενο 

 
 Ο θεραπευόμενος εξασκείται σε έναν εναλλακτικό τρόπο 

χρήσης της προσοχής 
 



 
Απενεργοποιήση Σκέψεων 
 

 Τεχνική για την προώθηση της ενσυνειδητότητας 

 Αντιστροφή της υπερ-εξάρτησης από την γλώσσα 

 Σκοπεύει στην μείωση της επίδρασης που έχουν οι λέξεις 
στην συμπεριφορά 

 Βασίζεται στην αύξηση της συνειδητότητας των 
εμπειριών και βιωμάτων της κάθε στιγμής για την 
αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς 

 



Απενεργοποίηση Σκέψεων 

Υπάρχει ποικιλία στρατηγικών: Για παράδειγμα, η από-
κυριολεκτικοποίηση κατά Hayes μέσω (π.χ. της 
φυσικοποίησης (απόδοσης χαρακτηριστικών αντικειμένου 
στις σκέψεις) 



Απενεργοποίηση Σκέψεων 
 
Κατηγορίες 
 Χρήση μεταφορών 

o   Η τεχνική της παρομοίωσης των χεριών ως σκέψεις 
o   Η τεχνική της αναγνώρισης του αυτόματου 
προγραμματισμού 
 

 Αλλαγή των γλωσσικών παραμέτρων 
o Η τεχνική της επανάληψης της λέξης 
 

 Τεχνικές που κάνουν χρήση τον εαυτό-ως-πλαίσιο 
o Τα φύλλα στο ρυάκι 
 

 Τεχνικές με αφηγήματα 
o Η άσκηση της υπονόμευσης των λεκτικών αφηγημάτων 

 
 



Ερευνητής-- 
Περιοδικό 
δημοσίευσης-Έτος 
δημοσίευσης 

Στόχος Μεθοδολογία Παρέμβαση Αποτελέσματα 

Papageorgiou, C., & 
Wells, A-Cognitive and 
Behavioural Practise, 
2000 

Αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητα
ς της Τεχνικής 
Εκπαίδευσης της 
Προσοχής στην 
επιμένουσα 
καταθλιπτική 
διαταραχή 

Ν=4 ασθενείς με 
επιμένουσα 
καταθλιπτική 
διαταραχή 
3 Γυναίκες/1 άνδρας 
Ηλικία: 27-37 ετών 
 

Aξιολόγηση στην 
αρχή, μετά από 5-8 
εβδομάδες παρέμβασης 
και follow-up στους 3, 
6 και 12 μήνες μετά την 
παρέμβαση 

Στατιστικώς σημαντική 
μείωση των 
συμπτωμάτων της 
κατάθλιψης κα του 
άγχους/Διατήρηση 
μετά τους 12 μήνες/ 
Χρειάζεται RCT για 
επιβεβαίωση των 
αποτελεσμάτων 

 
Masuda A, Hayes S C, 
Sackett C F & Twohig M 
P.-Behaviour Research 
and Therapy, 2004 
 
 
 

ACT :  
Αποτελεσματικότητα
τεχνικής 
απενεργοποίησης 
των σκέψεων στις 
αρνητικές 
αυτοαναφορικές 
φράσεις 

N= 8 γυναίκες 18-19 
ετών/ Ζητήθηκε να 
δημιουργήσουν δύο 
αρνητικές 
αυτοαναφορικές 
φράσεις και να τις 
αναδιαμορφώσουν σε 1 
λέξη π.χ είμαι πολύ  
χοντρή = χοντρή 

1ο Πείραμα: Τεχνική 
απενεργοποίησης με 
επεξήγηση vs τεχνική 
απόσπασης προσοχής 
χωρίς επεξήγηση 
2ο Πείραμα: Τεχνική 
απενεργοποίησης με 
επεξήγηση vs τεχνική 
ελέγχου των σκέψεων 
με επεξήγηση 
8 συνεδρίες εναλλαγή 
μεταξύ των 
παρεμβάσεων 

Η τεχνική 
απενεργοποίησης 
μείωσε την δυσφορία 
και την πίστη στις 
αρνητικές 
αυτοαναφορικές 
φράσεις περισσότερο 
από τις άλλες 
συνθήκες. 



Masuda, A., Twohig, 
M. P., Stormo, A. R., 
Feinstein, A. B., Chou, 
Y. Y., & Wendell, J. W. 
Journal of Behavior 
Therapy and 
Experimental 
Psychiatry, 2010 

Αποτελεσματικότητα 
τεχνικής 
απενεργοποίησης των 
σκέψεων στις 
αρνητικές 
αυτοαναφορικές 
φράσεις 

Ν=132 συμμετέχοντες 
(77% γυναίκες) 
συλλέχθηκαν από 
προπτυχιακά 
προγράμματα 
ψυχολογίας  
17-60 ετών 
(Μ.Ο=20.91) 

3 συνθήκες στις οποίες 
μοιράστηκαν οι 
συμμετέχοντες με 
τυχαίο τρόπο: 
απενεργοποίηση των 
σκέψεων, απόσπαση 
προσοχής και έλεγχος 
σκέψεων 

Η απενεργοποίηση των 
σκέψεων είχε 
μεγαλύτερη επίδραση 
στην μείωση της 
δυσφορίας και της 
πίστης στις αρνητικές 
αυτοαναφορικές 
σκέψεις από τις 
υπόλοιπες συνθήκες 

Deacon, B. J., Fawzy, 
T. I., Lickel, J. J., & 
Wolitzy-Taylor- 
Journal of Cognitive 
Psychotherapy: An 
International 
Quarterly,2011 

Αποτελεσματικότητα 
τεχνικης 
απενεργοποίησης των 
σκέψεων σε σύγκριση 
με την γνωσιακή 
αναδόμηση 

Ν= 95 συμμετέχοντες 
με αρνητικές σκέψεις 
για το σχήμα του 
σώματός τους 

2 συνθήκες στις οποίες 
μοιράστηκαν με τυχαίο 
τρόπο: απενεργοποίηση 
των σκέψεων και 
γνωσιακή αναδόμηση 
 
2 συνεδρίες: 
προπαρασκευαστική 
και άσκηση για το 
σπίτι/ συνεδρία κατόπιν 
της άσκησης 

Και στις δύο συνθήκες 
υπήρξε βελτίωση για 
τους συμμετέχοντες. 
Διαφορές ως προς την 
θεραπευτική 
διαδικασία και την 
πορεία της θεραπείας 
ήταν εμφανείς. 



Arch, J. J., Wolitzky-
Taylor, K. B., Eifert, G. 
H., & Craske, M. G.- 
Behaviour Research and 
Therapy, 2012 

Αξιολόγηση των  
μεταβλητών 
(mediators) και των 
θεραπευτικών 
αποτελεσμάτων για 
μικτές αγχώδεις 
διαταραχές ανάμεσα  
στην ΓΣΘ και  την 
ΘΑΔ 

Ν=67 συμμετέχοντες, 
ασθενείς εξωτερικής 
κλινικής με αγχώδη 
διαταραχή 
 
Αξιολόγηση αλλαγών 
ανά συνεδρία  
12 ατομικές συνεδρίες/ 
εβδομάδα 

Συνθήκη ΓΣΘ 
και συνθήκη 
ΘΑΔ 

Η ευαισθησία στο άγχος και  η 
απενεργοποίηση των σκέψεων 
φάνηκε να μεσολαβούν στην μείωση 
της ανησυχίας μετά την θεραπεία. 
Η απενεργοποίηση των σκέψεων 
μεσολαβούσε επιπλέον ως προς την 
ποιότητα ζωής, την συμπεριφοριστική 
αποφυγή και δευτερογενή 
συμπτώματα κατάθλιψης/ 
Η απενεργοποίηση των σκέψεων 
φαίνεται να αποτελεί πολύ σημαντική 
τεχνική για την θεραπευτική αλλαγή 
τόσο στην ΓΣΘ όσο και στην ΘΑΔ  
 

Moffitt, R., Brinkworth, 
G., Noakes, M., & 
Mohr, P-Psychology and 
Health,2012 

Διερεύνηση 
αποτελεσματικότητας 
μεταξύ Γνωσιακής 
αναδόμησης και 
απενεργοποίησης των 
σκέψεων ως προς την 
αποφυγή ενός 
επιθυμητού φαγητού  

Ν= 110 συμμετέχοντες 
με εθισμό στην 
σοκολάτα μοιράστηκαν 
με τυχαίο τρόπο σε 3 
συνθήκες 

3 συνθήκες: 
Γνωσιακή 
αναδόμηση, 
απενεργοποίησ
η των σκέψεων 
και συνθήκη 
ελέγχου 

Οι πιθανότητες αποφυγής της 
σοκολάτας ήταν 3.26 φορές  
περισσότερες στην συνθήκη της 
απενεργοποίησης των σκέψεων. Το 
μέγεθος της αποτελεσματικότητας 
σχετιζόταν με τις αρχικές μετρήσεις 
δυσφορίας. Όσο μεγαλύτερη η 
δυσφορία τόσο πιο αποτελεσματική η 
συνθήκη της απενεργοποίησης των 
σκέψεων. 



 
Hooper, N., & 
McHugh, L-The 
Psychological Record, 
2013 

Σύγκριση 
απενεργοποίησης των 
σκέψεων με τεχνικές 
απόσπασης της 
προσοχής για την 
αντιμετώπιση 
παρεισφρητικών 
σκέψεων κατά την 
διάρκεια προετοιμασίας  
για μαθημένη 
αβοηθητότητα 

Ν= 74 φοιτητές  
57 γυναίκες/ 17 άνδρες 
ηλικίας 18-27 ετών 
Μετά  από αποκλεισμό 
κάποιων 
συμμετεχόντων έμειναν 
65 συμμετέχοντες που 
μοιράστηκαν σε 3 
ομάδες 

3 συνθήκες: 23  
συμμετέχοντες στην 
συνθήκη 
απενεργοποίησης των 
σκέψεων/ 22 
συμμετέχοντες στην 
συνθήκη απόσπασης 
της προσοχής και 20 
στην συνθήκη ελέγχου/ 
Αρχικά δόθηκε άσκηση 
πάνω στην τεχνική, 
στην συνέχεια 
συμπλήρωση task που 
ενίσχυε την μαθημένη 
αβοηθητότητα και 
τέλος συμπλήρωση 
ενός λαβυρίνθου 

Πιο γρήγορα σκορ στην 
ολοκλήρωση του 
λαβυρίνθου για τους 
συμμετέχοντες που 
βρίσκονταν στην 
συνθήκη της 
απενεργοποίησης των 
σκέψεων σε σχέση με 
τις άλλες δύο συνθήκες 

Wells, A., & Roussis, 
P.-Psychological 
Reports,Mental & 
Physical Health; 2014; 

Διερεύνηση της 
αποτελεσματικότητας 
μεταξύ τεχνικών που 
στοχεύουν στην αποχή 
από την διαδικασία 
(ΑΕ) και τεχνικών που 
στοχεύουν στην 
τροποποίηση του 
περιεχομένου 
(αποδοχή, βραχεία 
έκθεση) 

Ν=56, ηλικίας 18-42 
μοιράστηκαν με τυχαίο 
τρόπο στις παρακάτω 
συνθήκες: ΑΕ, 
Αποδοχή, Βραχεία 
Έκθεση και συνθήκη 
ελέγχου 

Οι συμμετέχοντες είδαν 
ένα στρεσσογόνο film 
με σκηνές ατυχημάτων 
που σχετίζεται με την 
πρόκληση 
ανεπιθύμητων 
σκέψεων. Στην 
συνέχεια αναλόγως με 
την συνθήκη στην 
οποία βρίσκονταν τους 
ζητήθηκε να 
εφαρμόσουν ανάλογη 
άσκηση για 5΄ 

Η συνθήκη ΑΕ ήταν η 
μόνη που σχετίστηκε 
με χαμηλότερη 
συχνότητα 
ανεπιθύμητων σκέψεων 
σε σχέση με την 
συνθήκη ελέγχου 



Ahmadpanah M,  
Nazaribadie M, Aghaei 
E, Ghaleiha L, 
Bakhtiari A, Haghighi 
M, Bahmani, D S, 
Akhondi A, Bajoghli H, 
Jahangard  L, Holsboer 
–Trachsler E, Brand S.- 
Arch Womens Ment 
Health, 2017 

Διερεύνηση της 
αποτελεσματικό
-τητας της ΑΕ 
σε σχέση με την 
εκπαίδευση στην 
διαχείριση του 
άγχους σε 
γυναίκες με 
επιλόχειο 
κατάθλιψη 

Ν=45 γυναίκες μ.ο 
ηλικίας: 24.5 ετών  
Με διάγνωση 
επιλόχειο κατάθλιψη 
και 
φαρμακοθεραπεία με 
εσκιταλοπράμη 
Μοιράστηκαν με 
τυχαίο τρόπο σε 3 
συνθήκες: 
1. Eσκιταλοπράμη 

+ ΑΕ 
2. Εσκιταλοπράμη 

και εκπαίδευση 
στην διαχείριση 
άγχους 

3. Ομάδα Ελέγχου 

Συνθήκες 1+2: 60΄ 
ομαδικές συνεδρίες, 
1φορά/εβδομάδα για  2 
μήνες 
Εκπαίδευση διαχείρισης 
άγχους: τεχνικές 
χαλάρωσης, βιοανάδραση, 
γνωσιακή αναδόμηση, 
επίλυση προβλήματος, 
δεξιότητες διαχείρισης 
χρόνου 
Όμάδα ελέγχου: 
Συναντήσεις με το 
προσωπικό του 
νοσοκομείου για 
συμβουλές σχετικά με την 
φροντίδα του νεογνού και 
την έγγαμη ζωή 3-4 
φορές/εβδομάδα 

Και στις δύο συνθήκες 
παρέμβασης υπήρχε 
στατιστικώς σημαντική 
μείωση των καταθλιπτικών 
συμπτωμάτων σε σύγκριση 
με την ομάδα ελέγχου. Τα 
αποτελέσματα ήταν σταθερά 
στο follow-up 2 μηνών μετά 
την ολοκλήρωση της 
θεραπείας 

Rupp C, Jurgens C, 
Doebler P, Andor F & 
BuhlmaRupp C, 
Jurgens C, Doebler P, 
Andor F & Buhlmann 
U- 2019 
-PLoS ONE.  
 

RCT : Σύγκριση 
ΑΕ και 
γνωσιακής 
αναδόμησης 
στην ΙΔΨ 

Ν= 43 συμμετέχοντες 
Μοιράστηκαν με 
τυχαίο τρόπο σε 3 
συνθήκες: AΕ , ΓΑ & 
Ομάδα αναμονής 

Και στις δύο συνθήκες οι 
συμμετέχοντες 
παρακολούθησαν 2 
συνεδρίες/εβδομάδα για 2 
εβδομάδες 
Η αξιολόγηση των 
συμπτωμάτων έλαβε χώρα 
πριν την θεραπεία, μετά 
την θεραπεία και 4 
εβδομάδες μετά την 
θεραπεία 

40 συμμετέχοντες 
ολοκλήρωσαν την έρευνα 
Και στις δύο συνθήκες τα 
συμπτώματα μειώθηκαν σε 
στατιστικά σημαντικό βαθμό 
σε σχέση με την ομάδα 
αναμονής. Επιπλέον και στις 
2 συνθήκες το 40% των 
συμμετεχόντων παρουσίασε 
στατιστικώς σημαντική 
αλλαγή στην κλινική ένταση 
των συμπτωμάτων 



 Σύμφωνα με τον Herbert & Forman (2013) ο όρος ΓΣΘ δεν 
περιγράφει μία συγκεκριμένη θεωρία ή ένα συγκεκριμένο 
ψυχοθεραπευτικό μοντέλο αλλά μία ευρεία οικογένεια 
ψυχοθεραπειών, οι οποίες μοιράζονται βασικές γνωσιακές 
και συμπεριφοριστικές αρχές και τεχνικές καθώς και έμφαση 
στην εμπειρική τεκμηρίωση 

 
 

 Βασικός στόχος ΓΣΘ: συμπεριφοριστική προσαρμογή 
o Παραδοσιακή ΓΣΘ: λειτουργικότητα 
o ΓΣΘ τρίτου κύματος: ευελιξία  

 
 
 Σύμφωνα με τους Dobson & Dozois (2010) τόσο η 

παραδοσιακή ΓΣΘ όσο και οι θεραπείες του τρίτου κύματος 
μοιράζονται τις εξής βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η 
αλλαγή (βλ. σχήμα) 
 





 Δέσμευση πλαισίου: 
Η δέσμευση με σκοπό την προαγωγή νέων διορθωτικών 
εμπειριών τόσο μέσω νοερών εικόνων  αλλά και εφαρμογής 
αυτών έτσι ώστε να εξουδετερωθούν παλιά 
δυσπροσαρμοστικά μοτίβα συμπεριφορών και συνδέσεων 
 
 
Τεχνικές: 

1. Συμπεριφοριστική Έκθεση 

 

 



 
 Παραμονή σε καταστάσεις απειλής 
 
 Έκθεση στην φαντασία, έκθεση in vivo, έκθεση στα 

σωματικά συμπτώματα 
 

 Τεχνικές ενσυνειδητότητας με σκοπό: 

o Διεύρυνσης προσοχής 

o Διάκρισης και ανάκλησης απειλητικών ερεθισμάτων 

o Αύξησης αντοχής σε επαφή με το απειλητικό ερέθισμα 



 Συνειδητός έλεγχος της προσοχής: 
Σχετίζεται με την ικανότητα επικέντρωσης της σκέψης σε 
ένα ερέθισμα –στόχο, τη διατήρηση της προσοχής σε ένα 
επιλεγμένο ερέθισμα και την ευελιξία στην μετατόπιση της 
προσοχής σε διαφορετικά ερεθίσματα.  
 
Ευρήματα έχουν δείξει ότι η μειωμένη ευελιξία της 
προσοχής, οι άκαμπτες μεροληψίες της προσοχής 
(attentional biases) και η δυσκολία της αποδέσμευσης από 
αρνητικά ερεθίσματα διαφοροποιούν το άτομο με 
ψυχοπαθολογία από τον υγιή πληθυσμό  
 
Τεχνικές: 
1. Εκπαίδευση στην προσοχή 
2. Αποδοχή/ανεκτικότητα 
 



 

 Κατεύθυνση της προσοχής μακριά από την απειλή μέσω: 

o Τεχνικών ενσυνειδητότητας συναισθημάτων 

o Τεχνικών ενσυνειδητότητας των σωματικών αισθήσεων 

 

 Μείωση καταθλιπτικών συμπτωμάτων όπως ο μηρυκασμός 

 

 Βελτίωση διατήρσης της προσοχής 

        



 
 Μετατόπιση προσοχής μέσα από την επικέντρωση σε 

συναισθηματικές καταστάσεις χωρίς να τις ονομάζουμε 
και να τις κρίνουμε 
 

 Παρατήρηση σκέψεων και συμπεριφοράς αναφορικά με: 
o την απόσπαση της προσοχής 
o τον περιορισμό της προσοχής 
o την αποφυγή του δυσφορικού βιώματος 
 

 Εκπαίδευση στην διεύρυνση της προσοχής   



 Γνωσιακή Αλλαγή 
Αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να αλλάξει την 
οπτική του έτσι ώστε να τροποποιήσει το λεκτικό νόημα της 
εμπειρίας του και τη συναισθηματική της σημαντικότητα.  
 
Τεχνικές 
 
1. Αποστασιοποίηση/Απενεργοποίηση 
2. Αλλαγή Γνωστικού Πλαισίου 



 
 

 Τεχνικές αποστασιοποίησης 
o Άσκηση παρατήρησης των εσωτερικών φαινομένων και 

βιωμάτων 
Π.χ. άσκηση με τα σύννεφα ή διαλογισμός του βουνού 

 
 
 Τεχνικές απενεργοποίησης 

o Λήψη μιας συγκεκριμένης θέσης απέναντι στην εμπειρία 
μέσα από γλωσσικές συνδέσεις  

Π.χ. «είμαι αγχωμένη»           «έχω άγχος αυτή την στιγμή» 



 Παραδοσιακή ΓΣΘ: 
o Γνωσιακή αναδόμηση 

 
 Θεραπείες τρίτου κύματος και τεχνικές αναφοράς 
o Χρήση περιγραφικών μεταφορών και αναλογιών με σκοπό την 

αλλαγή οπτικής 
 
 ΑΣ vs ΓΑ 
o Μικτή χρήση με βάση την εξής φράση: 
Είναι βοηθητικό να αλλάξει ο τρόπος σκέψης ενώ δεν είναι απαραίτητο να 
αλλάξουν οι ίδιες οι σκέψεις καθώς δεν αντικατοπτρίζουν την απόλυτη 
αλήθεια.  
 

 Οι τεχνικές αποστασιοποίησης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά όταν η ΓΑ δεν είχε την 
αναμενόμενη αποτελεσματικότητα 



Συνοψίζοντας, γίνεται φανερό ότι ο ρόλος που έχουν οι ΓΣ 
θεραπείες του τρίτου κύματος και οι τεχνικές που μας 
ενδιαφέρουν στην παραδοσιακή ΓΣΘ είναι πολύτιμες καθώς 
λειτουργούν συμπληρωματικά και εναλλακτικά σε διάφορες 
περιπτώσεις και διαταραχές.  
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