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Εισαγωγή   
Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία είναι μία μέθοδος θε-
ραπείας ψυχικών διαταραχών με την αποτελεσματικότητά της να 
είναι η πιο εκτενώς ερευνητικά αποδεδειγμένη, σε σχέση με άλλες 
μεθόδους [1]. Αρχικά υπήρξε ως θεραπεία μόνο για την κατάθλιψη 
όμως στην πορεία των χρόνων εφαρμόστηκε σε πληθώρα άλλων 
διαταραχών, και όχι αποκλειστικά ψυχικών. Προβλήματα όπως ο 
χρόνιος πόνος, διάφορες ιατρικές ασθένειες, προβλήματα σωματι-
κού βάρους είναι μερικά από αυτά. Τα τελευταία τουλάχιστον 15 
χρόνια έχει δοθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον σ’ αυτό που ονομάστηκε 
τρίτο κύμα γνωσιακών συμπεριφοριστικών θεραπειών [2]. 
Οι θεραπείες αυτές χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο την αρχή 
της αποδοχής, της ενσυνειδητότητας και της παρατήρησης χωρίς 
κριτική. Αυτό που φέρνει τη διαφοροποίηση μεταξύ θεραπειών 
τρίτου κύματος και προγενέστερων είναι ότι στις πρώτες γίνε-
ται εστίαση στον τρόπο λειτουργίας κι όχι στο περιεχόμενο. Στις 
θεραπείες τρίτου κύματος σκοπός δεν είναι η αναδιαμόρφωση 
δυσλειτουργικών γνωσιών, αλλά η τροποποίηση της σχέσης του 
ατόμου με την εκάστοτε πεποίθηση. Τα θέματα στα ποία εστιά-
ζουν είναι η αποδοχή, το συναίσθημα, η ενσυνειδητότητα, η μετα-
γνωσιακή στάση, οι αξίες κ.α. Μερικά από τα μοντέλα που ανή-
κουν στο κύμα αυτό είναι Acceptance and Commitment Therapy, 
Dialectical Therapy, Mindfulness Based Stress Reduction, 
Functional Analytic Therapy,Mindfulness Based Cognitive 

Therapy κ.α.. Σειρά ερευνών αποδεικνύουν την αποτελεσματικό-
τητα των παρεμβάσεων μέσω της ενσυνειδητότητας ως προς τη 
μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους [3], [4].  Ο όρος 
ενσυνειδητότητα /αυτεπίγνωση χρησιμοποιείται για να περιγρά-
ψει την κατάσταση επίγνωσης της εμπειρίας κάθε στιγμή χωρίς 
κριτική. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές, 
όπως ο διαλογισμός, σε καμία περίπτωση όμως δεν ταυτίζεται με 
αυτόν. Διάφορες δραστηριότητες καλλιεργούν την ενσυνειδητότη-
τα όπως yoga, tai chi, qigong, όμως το μεγαλύτερο μέρος της βιβλι-
ογραφίας αναφέρεται στην εξάσκηση μέσω του διαλογισμού της 
ενσυνειδητότητας (mindfulness meditation). Επί της ουσίας μέσα 
από τις παραπάνω δραστηριότητες γίνεται εξάσκηση της προσοχής 
και της συγκέντρωσης, με σκοπό να αυξηθεί ο έλεγχος που μπορεί 
να ασκηθεί στις νοητικές διεργασίες, και κατά συνέπεια να βελτιω-
θεί η ψυχική  ευεξία. Επιπλέον αναπτύσσονται δεξιότητες όπως η 
ηρεμία, η νοητική διαύγεια και η συγκέντρωση [5].
Στο άρθρο αυτό θα γίνει αναλυτική παρουσίαση του πρωτοκόλ-
λου Mindfulness Based Stress Reduction – MBSR, το οποίο απο-
τελεί ένα πρόγραμμα μείωσης του στρες μέσω της εκπαίδευσης 
στην ενσυνειδητότητα. Μέσα από το πρόγραμμα γίνεται κατανο-
ητό ότι σε καταστάσεις που δεν αλλάζουν, το συναίσθημα βελτι-
ώνεται, αν αλλάξει η σχέση και η στάση προς αυτές (π.χ. χρόνιες 
ασθένειες, χρόνιος πόνος, διαπροσωπικά προβλήματα, κλπ.). 
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Περίληψη
Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία αποτελεί θεραπεία επιλογής για τις περισσότερες ψυχικές διαταραχές. Τα τελευταία 
20 χρόνια ιδιαίτερη προσοχή έχει λάβει το λεγόμενο «τρίτο κύμα» γνωσιακών συμπεριφοριστικών θεραπειών βασικό μέρος των 
οποίων αποτελεί η πρακτική της «ενσυνειδητότητας». Ενσυνειδητότητα ορίζεται ως, η με πρόθεση εξάσκηση της προσοχής στο 
παρόν, κάθε στιγμή, χωρίς κριτική, κι επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων πρακτικών. 
Το άρθρο αυτό σκοπό έχει να παρουσιάσει τοMindfulness–BasedStressReduction (MBSR), ένα δομημένο πρόγραμμα μείωσης 
του στρες μέσω της ενσυνειδητότητας / αυτεπίγνωσης. Το πρόγραμμα MBSR έχει συγκεκριμένη δομή κι εφαρμόζεται τόσο σε 
πληθυσμό με ψυχοπαθολογία ή με προβλήματα σωματικής υγείας, όσο και σε υγιείς ενήλικες με σκοπό τη μείωση του στρες ή 
και τη βελτίωση της ευεξίας.
Ολοκληρώνεται σε 8 ομαδικές συνεδρίες, ενώ θεμελιώδη δομικά στοιχεία θεωρούνται: η πρόθεση, η προσοχή και η στάση που 
καλλιεργούνται κατά την πρακτική εξάσκηση. Ο δημιουργός του MBSR, JonKabatZinn, αναπτύσσει λεπτομερώς στοιχεία όπως 
το μυαλό αρχαρίου, η αποδοχή, μη κριτική στάση, υπομονή κ.α., όπως αυτά υιοθετούνται και καλλιεργούνται κατά την πρακτική 
εξάσκηση. Η ενσυνειδητότητα / αυτεπίγνωση υιοθετείται ως τρόπος ζωής και όχι ως τεχνική διαχείρισης σε καταστάσεις κρίσης. 
Αυτό προκύπτει ως αποτέλεσμα πρακτικής εξάσκησης, το οποίο έρχεται μέσα από αλλαγές σε μηχανισμούς του εγκεφάλου.

Λέξεις κλειδιά: ενσυνειδητότητα, αυτεπίγνωση, τρίτο κύμα, διαλογισμός, μείωση του στρες
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Ιστορικά
Mindfulness, ή όπως αποδίδεται στα ελληνικά ενσυνειδητότητα / 
αυτεπίγνωση ορίζεται ως, η με πρόθεση παρατήρηση της εμπει-
ρίας με συγκεκριμένο τρόπο, στο παρόν, χωρίς κριτική, σύμφωνα 
με το δημιουργό του προγράμματος Mindfulness- Based Stress 
Reduction (MBSR) Jon Kabat – Zinn.Ο Jon Kabat- Zinn μορια-
κός βιολόγος, απόφοιτος του MIT (1964-1971) και καταξιωμένος 
στο χώρο του, εμπνεύστηκε την ιδέα του MBSR κατά τη διάρκεια 
της συμμετοχής του σε ένα Vipassana retreat το 1976. Vipassana 
σημαίνει να βλέπεις τα πράγματα όπως είναι στην πραγματικό-
τητα, είναι μια από τις αρχαιότερες τεχνικές βουδιστικού διαλο-
γισμού της Ινδίας, και διδάσκεται σε 10ήμερα σεμινάρια. Η ιδέα 
επί της ουσίας ήταν να γίνει ο διαλογισμός οικείος στους Αμερι-
κάνους με όρους που γίνονται εύκολα κατανοητοί, απομακρυσμέ-
νος από τις θρησκευτικές και πολιτισμικές του καταβολές. Έτσι, 
το Σεπτέμβρη του 1979 δημιούργησε την Stress Reduction Clinic 
ως μέρος του τμήματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
της Μασσαχουσσέτης, όπου για πρώτη φορά παρείχε το MBSR 
ως συμπληρωματική θεραπεία της σύγχρονης δυτικής ιατρικής. 
Ο JonKabat – Zinnζήτησε από τους διευθυντές τριών τμημάτων 
του νοσοκομείου, όπου και φιλοξενούνταν η κλινική μείωσης του 
στρες, (καρδιολογικό, ογκολογικό, ορθοπεδικό), να του παρα-
πέμψουν όσους ασθενείς δεν εμφάνιζαν πρόοδο στη θεραπεία 
τους με την κλασική ιατρική φροντίδα που τους παρείχαν [6].
Σκοπός του Jon Kabat – Zinn, γράφοντας το πρώτο βιβλίο “Full 
Catastrophe Living”, ήταν να βάλει σε λέξεις τη φιλοσοφία πίσω 
από το MBSR, χωρίς να επικαλεστεί σε καμία περίπτωση το βου-
δισμό ως θρησκεία ή πηγή αυθεντίας των όσων πρεσβεύονταν. 
Πρόθεσή του και ελπίδα, ήταν να εισάγει κάποιες χρήσιμες βου-
διστικές διδασκαλίες στους Αμερικάνους που υποφέρουν από 
στρες, πόνο και ασθένειες. Αυτό εξηγείται ξεκάθαρα στην εισα-
γωγή του βιβλίου αυτού. Ο JonKabatZinn καθ’ όλη τη διάρκεια 
των διδασκαλιών του προσπάθησε να μην υποπέσει στο ατόπημα 
του να ταυτίσει το MBSR, ένα πρωτόκολλο που βασίζεται σε ερευ-
νητικές μελέτες, με ένα τύπου «νέο κύμα βουδισμού» ή «ανατολίτι-
κου μυστικισμού». Στις ομιλίες του, τόσο σε ειδικό κοινό επαγγελ-
ματιών υγείας όσο και στο γενικό, προωθούσε την ιδέα του πόσο ο 
ίδιος ο Βούδας δεν ήταν βουδιστής, αλλά ότι η λέξη Βούδας σημαί-
νει «αυτός ο οποίος ζει με επίγνωση». Επιπλέον, αυτό που υποστη-
ρίζει είναι ότι η ενσυνειδητότητα, που πολλές φορές ταυτίζεται με 
την «καρδιά του βουδιστικού διαλογισμού» δεν έχει να κάνει με το 
βουδισμό κάθε αυτόν, παρά με το να ζει κανείς με επίγνωση, συ-
μπόνια και σοφία.[12].Πολύ συχνά στο MBSR συναντάμε τη λέξη 
«inquiry» που σημαίνει έρευνα, εξερεύνηση, αίτηση πληροφοριών, 
εξέταση. Αυτό έχει προκύψει από την προσωπική εκπαίδευση του 
Kabat - Zinn στη Zen φιλοσοφία από τον κορεάτη δάσκαλό του 
Seung San. Στην ουσία με τη λέξη αυτή εννοείται η διαρκής εξερεύ-
νηση της εμπειρίας, του τι συμβαίνει κάθε στιγμή που περνά, κατά 
την πρακτική εξάσκηση [13, 14, 15].

1. Περιγραφή του προγράμματος MBSR
Τα μοντέλα παρέμβασης μέσω της ενσυνειδητότητας ανήκουν 
στο τρίτο κύμα Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας, και 
για το λόγο αυτό υπάρχει πληθώρα ερευνών που αποδεικνύουν 
την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους [11].
Το MBSR δημιουργήθηκε αρχικά ως ένα πρόγραμμα εξωτερι-
κών ασθενών προσανατολισμένο στην εκπαίδευση στη φροντίδα 
του εαυτού, ως συμπληρωματική μέθοδος στην κλασσική ιατρική 
θεραπευτική παρέμβαση [12]. Την περίοδο 1979-2000 ποσοστό 

παραπομπών μεγαλύτερο του 90% ήταν από ιατρούς. Ωστόσο τα 
τελευταία χρόνια αυξάνεται ολοένα και περισσότερο το ποσο-
στό των ανθρώπων που αναζητούν μόνοι τους το πρόγραμμα, με 
την περίοδο 2002-2006 το ποσοστό να έχει φτάσει το 51% (Saki 
Santorelli, προσωπική επικοινωνία). Η αποτελεσματικότητα του 
MBSR εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατανόηση του εκ-
παιδευτή που το παρέχει, ως προς το τι είναι αυτό που χρειάζε-
ται να μεταδώσει. Η ενσυνειδητότητα μπορεί να γίνει κατανοητή 
μόνο με κατεύθυνση από μέσα προς τα έξω. Δεν αποτελεί μία 
ακόμη γνωσιακή τεχνική που θα αναπτυχθεί μέσω κάποιου συ-
μπεριφορικού πειράματος. Το mindfulness είναι στάση ζωής [11].

1.α . Εισαγωγή στο πρόγραμμα
Το πρόγραμμα MBSR βασίζεται στην εντατική εξάσκηση στο δι-
αλογισμό της ενσυνειδητότητας, ο οποίος στην ουσία είναι η συ-
στηματική καλλιέργεια της προσοχής στο παρόν, κάθε στιγμή χω-
ρίς κριτική. Η παρακάτω περιγραφή του προγράμματος αφορά 
το MBSR όπως αυτό προσφέρεται από το Center for Mindfulness 
στην Ιατρική Σχολή του πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης. Πριν 
από την έναρξη του προγράμματος προηγείται μία ομαδική συνε-
δρία προσανατολισμού και περιγραφής περί τίνος πρόκειται, ενώ 
παρέχονται και κάποια ερωτηματολόγια (όπως το MSCL και το 
SCL-90-R) με σκοπό να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα συμμε-
τοχής των ατόμων σε αυτό. Τάξεις των 15-30 ατόμων με ποικίλα 
σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα παρακολουθούν για 8 συ-
νεδρίες, μία την εβδομάδα διάρκειας περίπου 3 ωρών, οι οποίες 
είναι καθοδηγούμενες από δάσκαλο. Τις συνεδρίες μπορούν να 
παρακολουθούν και ενήλικες οι οποίοι δεν έχουν προβλήματα 
ψυχικής ή σωματικής υγείας. 

1.β. Ετερογένεια συμμετεχόντων
Η ετερογένεια του πληθυσμού υπάρχει για διάφορους λόγους. 
Αρχικά, γιατί υπηρετεί την ιδέα ότι το στρες υπάρχει σε όλους 
τους ανθρώπους και σε όλων των ειδών τις παθήσεις. Δεύτερον, 
γιατί ξεπερνά την τάση που υπάρχει συνήθως στις ομάδες να εστι-
άζουν στην εκάστοτε διάγνωση και να συζητούν το πόσο δύσκολα 
είναι με τη συγκεκριμένη πάθηση. 
Τρίτον, το να υπάρχει αυτή η ετερογένεια προάγει την επικέντρω-
ση στο «τι είναι υγιές, τι πάει καλά, παρά το τι πάει λάθος στον 
καθένα»[18].Τέλος, το πρόγραμμα ενθαρρύνει την διερεύνηση 
και το μοίρασμα βασικών εμπειριών της ζωής που ξεχωριστά η 
καθεμία, αλλά και συνολικά, μας δίνουν την αίσθηση της ύπαρξης 
ως ανθρώπινα όντα, με τα θετικά και τα αρνητικά [19].

1.γ. Ημέρα ευγενούς ησυχίας – Silent Retreat 
Η εντατική παρατήρηση των αισθήσεων μας όπως αυτές προκύ-
πτουν στην καθημερινότητα, ενισχύεται από την ημέρα «ευγενούς 
ησυχίας» (silentretreat) που ακολουθεί το σαββατοκύριακο μετά 
την έκτη συνεδρία. Ο σκοπός της ημέρας αυτής είναι η εντατι-
κοποίηση της πρακτικής εξάσκησης, κι έχει τοποθετηθεί προς το 
τέλος του προγράμματος. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό 
είναι  οι συμμετέχοντες να έχουν εξοικειωθεί με την πρακτική του 
διαλογισμού mindfulness και να είναι ευκολότερο για αυτούς να 
την εφαρμόσουν χρονικά πιο παρατεταμένα (ολόκληρη ημέρα) 
σε κάθετί που κάνουν. Στην ημέρα αυτή είναι ελεύθεροι και συμ-
μετέχουν πολλοί «απόφοιτοι» του προγράμματος καθώς λειτουρ-
γεί ως ενίσχυση της προσωπικής τους εξάσκησης. Αυτό αντίστοι-
χα λειτουργεί ως ενίσχυση και στους νέους συμμετέχοντες, στους 
οποίους αρχικά ημέρα αυτή φαίνεται τρομακτική[15].
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Ο λόγος για τον οποίο φαίνεται τρομακτική έγκειται στο γεγονός 
ότι οι οδηγίες που δίνονται έχουν σκοπό τη μείωση των ερεθισμά-
των και των αποσπάσεων, με σκοπό την εντατικοποίηση της εκ-
παίδευσης και την ενίσχυση της εστίασης στο παρόν. Προτείνεται 
λοιπόν να μην υπάρχει η απόσπαση του κινητού τηλεφώνου με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται (κανενός είδους επικοινωνία μέσω κλήσε-
ων, μηνυμάτων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης), να μην υπάρχει 
βλεμματική επαφή μεταξύ των συμμετεχόντων, να μην ακούσουν 
μουσική, να μη δουν τηλεόραση, να μη ζωγραφίσουν, να μη δια-
βάσουν βιβλία. Συνολικά, προτείνεται να μην υπάρχει καμίααπό-
σπαση από την εμπειρία του καθενός, στο παρόν, σε κάθε στιγμή. 
Το μόνο που συμβαίνει  την ημέρα αυτή  είναι εξάσκηση στο δι-
αλογισμό της ενσυνειδητότητας, ενώ επίσης προάγεται η εστίαση 
της προσοχής σε κάθε δραστηριότητα που προτείνεται όπως π.χ. 
φαγητό, περπάτημα κλπ.(προσωπική πληροφόρηση).

1.δ. Βασικός κορμός
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες εκτίθενται 
σε 4 βασικές πρακτικές εξάσκησης: 
1) Διαλογισμός σάρωσης του σώματος (Bodyscan).Εκπαιδεύει το 
μυαλό ώστε να μπορεί να μετακινηθεί από την εστιασμένη προ-
σοχή σε μια όλο και πιο ευρεία θέση πάνω στο σώμα, σε κάθε 
στιγμή που περνά. Η εξάσκηση μπορεί να γίνει ξαπλώνοντας στο 
πάτωμα, σε ένα χαλάκι γυμναστικής - yoga, ακόμη και όντας κα-
θιστοί σε μία καρέκλα.
2) Καθιστικός διαλογισμός (Sitting meditation).Εστιάζουμε στην 
αναπνοή όχι επειδή υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σ’ αυτήν, αλλά επειδή 
αυτή η φυσική αίσθηση της αναπνοής είναι πάντα εκεί. Καθ ‘όλη 
τη διάρκεια της πρακτικής, πολύ φυσιολογικά, το μυαλό αποσπά-
ται από σκέψεις, συναισθήματα, εξωτερικά ερεθίσματα. Κάθε 
φορά που το μυαλό φεύγει, χωρίς καμία κριτική, αφού παρατη-
ρούμε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, επιστρέφουμε την προσοχή στην 
επόμενη αναπνοή. Επιπλέον, η πρακτική αυτή επιτρέπει στην 
προσοχή να πηγαίνει οπουδήποτε. Μπορεί να αισθανόμαστε την 
αναπνοή για κάποιο χρονικό διάστημα, στη συνέχεια να παρα-
τηρούμε μια άλλη αίσθηση του σώματος, μια σειρά σκέψεων, να 
επιστρέψουμε στην παρατήρηση του σώματος και ούτω καθεξής.
3) Mindful Hatha Yoga. Στην πρακτική της yoga δίνονται οδηγί-
ες απλών κινήσεων, εύκολων για τον καθένα, σχεδόν όμοιες με 
απλές διατάσεις.
4) Ενσυνείδητο περπάτημα (Mindful Walking).Σκοπός του περ-
πατήματος αυτού είναι η παρατήρηση κάθε βήματος. Στις ομάδες 
πιθανόν να υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται με τον καθι-
στικό διαλογισμό γι’ αυτό και υπάρχει και αυτή η πρακτική.  
Άλλα βασικά στοιχεία του προγράμματος είναι: i) η εξάσκηση 
στο σπίτι 45-60’ 6 ημέρες την εβδομάδα χρησιμοποιώντας ηχο-
γραφημένες οδηγίες σε ηλεκτρονική μορφή, ii) ένα βιβλίο κατα-
γραφής των καθημερινών ασκήσεων αυτεπίγνωσης, iii) η ημέρα 
«ευγενούς ησυχίας» (silence retreat), iv) και η αξιολόγηση μετά 
το πρόγραμμα. Πέρα από την επίσημη πρακτική, υπάρχει και το 
κομμάτι της εξάσκησης πάνω στις καθημερινές δραστηριότητες 
όπως είναι η οδήγηση, το να κάνουμε μπάνιο, να τρώμε, να μα-
γειρεύουμε, να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, να εργαζόμαστε, να 
μιλάμε, να αναπνέουμε. Οι πρακτικές αυτές ενδυναμώνουν την 
επίγνωση 1) των σωματικών αισθήσεων, 2) της συναισθηματικής 
κατάστασης, των σκέψεων, των πεποιθήσεων που προκύπτουν 
μέσα από την καθημερινότητα, 3) των καταστάσεων που δημι-
ουργούν στρες, τα γεγονότα που τις πυροδοτούν, καθώς και των 
πιθανών αποκρίσεων που θα μπορούσαν να είναι πιο βοηθητικές 

αντί των αυτόματων αντιδράσεων [16].Επιπλέον, πέραν της επί-
σημης πρακτικής κατά τη διάρκεια των συνεδριών αφιερώνεται 
και αρκετός χρόνος στο διάλογο μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά 
και του δασκάλου σχετικά με το πώς βιώνεται η εμπειρία του δι-
αλογισμού. Η συζήτηση μπορεί να διακινεί έντονα συναισθήματα 
και παράλληλα να ενδυναμώνει το γεγονός ότι όλοι μοιραζόμα-
στε παρόμοιες δυσκολίες και τρόπους αντιμετώπισης στη ζωή. 
Τέλος, ο λόγος που κάθε μάθημα ξεκινά με κάποια λεπτά  πρα-
κτικής εξάσκησης, είναι για να επιβεβαιώσουμε ότι ακόμη και ο 
συμμετέχων που δεν έχει ασχοληθεί καθόλου στο σπίτι με το να 
εξασκηθεί, αποκτά έστω και την ελάχιστη εμπειρία για να μπορεί 
να συμμετέχει στην υπόλοιπη συνεδρία(Saki Santorelli προσωπι-
κή επικοινωνία). 

2. Χαρακτηριστικά δέσμευσης στο πρόγραμμα MBSR
Το πρόγραμμα MBSR παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ολοκλήρω-
σης και ουσιαστικής δέσμευσης στην επίσημη και ανεπίσημη πρα-
κτική κατά τις συνεδρίες, καθώς και κατά την εξάσκηση στο σπίτι. 
Παρακάτω παρατίθενται τα χαρακτηριστικά εκείνα, τα οποία θε-
ωρούνται ότι είναι αυτά που συμβάλλουν στη δέσμευση σε αυτό. 
1. Η παρέμβαση είναι ομαδική και ορισμένου χρόνου, με σκοπό 
την αλλαγή του τρόπου ζωής.
2.Η προσέγγιση είναι εκπαιδευτική και σκοπό έχει να οδηγήσει 
στην ενεργό συμμετοχή και στην προσωπική διερεύνηση.
3.Παρουσιάζεται εύρος τεχνικών ενσυνειδητότητας έτσι ώστε 
να διευκολύνει τις διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες των συμμετεχό-
ντων.
4. Οι εκπαιδευτές είναι κατάλληλα καταρτισμένοι με επάρκεια 
δεξιοτήτων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η προσωπική 
τους πρακτική στο διαλογισμό.
5. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αναγνωρίζεται το πως οι 
δυσκολίες και τα προβλήματα αποτελούν κοινό τόπο για συμμε-
τέχοντες και εκπαιδευτές.
6. Οι πρακτικές διαλογισμού καλλιεργούν τη σύνδεση μεταξύ σώ-
ματος και νου.
7. Η κάθε ομάδα είναι σκόπιμα ετερογενής. 
8. Η ημέρα «ευγενούς ησυχίας» (silence retreat).
9. Η έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη που προκύπτει μέσα από 
το μοίρασμα με τους άλλους [22]. 

3. Ο ρόλος της «πρόθεσης», της «προσοχής» και της «στάσης» 
κατά την πρακτική
Τα δομικά στοιχεία του mindfulness έτσι όπως προκύπτουν από 
τον ορισμό του Kabat – Zinn είναι η i) με πρόθεση (intention), ii) 
εξάσκηση της προσοχής (attention), iii) με συγκεκριμένο τρόπο, 
στάση - διάθεση, (attitude). Η πρόθεση, η προσοχή και η στάση 
– διάθεση είναι στοιχεία που αλληλοσυνδέονται και υπάρχουν σε 
συνέχεια.

3.α.Πρόθεση 
Πρόθεση, είναι το «γιατί» εμπλέκεται ο καθένας στην πρακτική 
αυτή. Στη διαδικασία της απόσχισης της ενσυνειδητότητας από 
τις βουδιστικές καταβολές της, η έννοια της πρόθεσης έμεινε 
κενή. Ενώ στο βουδισμό είναι ξεκάθαρο, ότι στόχος είναι να φτά-
σει κάποιος στη «φώτιση» και να αναπτύξει συμπόνια για όλα τα 
όντα, στο διαλογισμό της ενσυνειδητότητας, έχοντας αφαιρέσει 
την αυθεντία της θρησκείας, η «πρόθεση» έμεινε χωρίς νόημα. Η 
πρόθεση αποτελεί μία διαδικασία δυναμική και εξελίξιμη στην 
πάροδο της εξάσκησης. Θα μπορούσε κάποιος πολύ στρεσαρι-
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σμένος επαγγελματίας να στοχεύει στη μείωση της αρτηριακής 
του πίεσης, ωστόσο στην πορεία να ανακαλύψει ότι θα ήθελε να 
είναι πιο τρυφερός με τη σύντροφό του και τα παιδιά του [13].
Έρευνα της Shapiro το 1992 δείχνει ότι αναλόγως με το ποια 
είναι η πρόθεση του καθενός στην εξάσκηση, αυτό είναι και το 
αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται. Για παράδειγμα, εάν κάποιος 
θέλει να πετύχει αυτορρύθμιση και διαχείριση του στρες, μπορεί 
να καταφέρει αυτά που επιθυμεί να πετύχει. Επιπλέον, η Shapiro 
βρήκε ότι όσο η πρακτική εξάσκηση προχωρά, η πρόθεση του 
καθενός μετατοπίζεται κατά μήκος ενός συνεχούς μεταξύ αυτορ-
ρύθμισης, διερεύνησης του εαυτού και απελευθέρωσης. Με την 
έννοια της απελευθέρωσης εννοείται η υπέρβαση της αίσθησης 
ότι κάποιος είναι κατά μόνας χωρίς να ανήκει σε ένα όλο [18].

3.β. Προσοχή
Με την έννοια της εξάσκησης της προσοχής στην ενσυνειδητότη-
τα, εννοείται η παρατήρηση κάθε λειτουργίας και κάθε εμπειρίας 
που βιώνει κάποιος. Πιο συγκεκριμένα, η παρατήρηση κάθε εξω-
τερικού ερεθίσματος το οποίο γίνεται αντιληπτό μέσω των αισθή-
σεων, είτε η παρατήρηση εσωτερικών ερεθισμάτων όπως είναι 
για παράδειγμα οι σωματικές αισθήσεις, οι σκέψεις καθώς και τα 
συναισθήματα. Η εξάσκηση της προσοχής γίνεται με συγκεκρι-
μένο τρόπο (όπως αναφέρεται και στον ορισμό της ενσυνειδητό-
τητας), «χωρίς κριτική». Εξασκούμαστε, στο να βρισκόμαστε στη 
θέση παρατηρητή, και μαθαίνοντας να βλέπουμε τα πράγματα 
απαλλαγμένα από τις προσωπικές μας πεποιθήσεις και τα προ-
σωπικά μας φίλτρα [19].

3.γ. Στάση - διάθεση
Ο τρόπος με τον οποίο εξασκείται η προσοχή είναι εξίσου σημα-
ντικός. Η στάση την οποία κρατά κάποιος στην ενσυνειδητότητα 
είναι χρήσιμο, να συνίσταται από στοιχεία συμπόνιας, ειλικρι-
νούς ενδιαφέροντος, χωρίς διάθεση κριτικής[6].

4. Καλλιεργούμενα στοιχεία κατά την πρακτική εξάσκηση 
Παρακάτω παρατίθενται οι νοητικές δεξιότητες που καλλιεργού-
νται κατά την πρακτική εξάσκηση, ενώ στο τέλος κάθε παραγρά-
φου παρατίθεται σύνδεσμος όπου παρουσιάζεται ο ίδιος ο Jon 
Kabat Zinn να μιλά αναλυτικά.

4..α. Μυαλό αρχαρίου: Κάθε στιγμή είναι μοναδική. Ο άνθρωπος 
πάντα φέρει μαζί του τις μνήμες του, τις πεποιθήσεις κλπ.. Δύ-
σκολα αφήνει τη στιγμή να είναι μοναδική. Μερικές φορές μάλι-
στα είναι τόσο «ειδικός» που το μυαλό δεν αφήνει περιθώρια σε 
κάτι διαφορετικό, πέραν των ιδεών και των προσδοκιών που ήδη 
έχει και γνωρίζει. Την επόμενη φορά που κάνει κανείς μπάνιο ας 
τσεκάρει, αν κάνει μπάνιο ή βρίσκεται ήδη στη δουλειά! [https://
www.youtube.com/watch?v=ssqclf52ZpY].

4.β. Μη κριτική στάση: Στη ζωή γίνεται σταθερή χρήση κρίσε-
ων π.χ. μ’ αρέσει ή δε μ’ αρέσει. Ακόμη και στην προσπάθεια να 
μην ασκηθεί κριτική, αυτό εμπεριέχει την κριτική προς την ίδια 
την κριτική. Καλλιεργώντας αυτού του είδους τη στάση δε ση-
μαίνει ότι σταματάει η διαμόρφωση της γνώμης, ή ότι χρειάζεται 
να αρέσουν πράγματα που δεν άρεσαν, ή να μην ενοχλούν άλλα. 
Απλώς αποκτάται επίγνωση για ό,τι συμβαίνει και παρέχεται από 
το μυαλό μας η επιλογή του να επιλέξουμε ή όχι μία κατάσταση. 
[https://www.youtube.com/watch?v=yNICQ-x_Gek].

4.γ. Αποδοχή: Η αποδοχή αναφέρεται ως ενεργητική διαδικα-
σία. Δε σημαίνει ότι δε μπορεί κάποιος να κάνει βήματα για να 
αλλάξει αυτό που δεν του αρέσει. Ωστόσο, από τη στιγμή που 
κάτι δεν είναι αρεστό, αμέσως προσπαθούμε να μην είναι έτσι. 
π.χ. πόνος, δύσκολο να γίνει αποδεκτός , και από τη στιγμή που 
εφαρμόζεται ό,τι είναι να γίνει ιατρικά (π.χ. ασθενείς με χρόνιο 
πόνο) και εκείνος ακόμη υπάρχει, η προσπάθεια να μην υπάρχει 
χειροτερεύει την κατάσταση. Σ’ αυτό το σημείο, η ανάπτυξη της 
αποδοχής με την έννοια του «καλωσορίσματος» μπορεί να διευ-
κολύνει τις καταστάσεις που δεν αλλάζουν [https://www.youtube.
com/watch?v=aOGsj0Aklx8].

4.δ. Επιτρέπω να περάσει: Αντίθετο του γραπώνω. Όταν κανείς 
επιθυμεί κάτι κολλάει στην ιδέα της επιθυμίας αυτής ό,τι κι αν εί-
ναι αυτό, πρόσωπο, αντικείμενο ακόμη κι αν είναι ιδέα ή φαντα-
σίωση.  Αν είχε τη δυνατότητα να το αφήσει να περάσει αυτό που 
επιφέρει μόνο δυσφορία, θα γινόταν άμεσα. Το εν λόγω στοιχείο, 
στην ουσία σημαίνει «επιτρέπω να υπάρχει όπως είναι» χωρίς να 
γίνεται προσπάθεια να είναι κάπως αλλιώς. Ως υπενθύμιση για 
αυτό, μπορεί να λειτουργήσει η διαδικασία της αναπνοή.  Όταν 
γίνεται η εισπνοή πρέπει πάντα να ακολουθήσει η εκπνοή για 
να δημιουργηθεί χώρος για την επόμενη αναπνοή [https://www.
youtube.com/watch?v=HE60Hk786Lw].

4.ε. Εμπιστοσύνη: Αυτόματα το σώμα μας δείχνει εμπιστοσύνη 
στην αναπνοή που συμβαίνει μόνη της, τα όργανά φροντίζουν τη 
δουλειά τους, και υπάρχει ως αξίωμα ότι θα κάνουν τα πράγματα 
που πρέπει να κάνουν. Με ανάλογο τρόπο γίνεται και η αναφορά 
για την εμπιστοσύνη προς το μυαλό. Όσο πιο πολύ καλλιεργείται 
η εμπιστοσύνη προς τον εαυτό τόσο αυτό μπορεί να γενικευτεί 
προς τους άλλους, τις σχέσεις αλλά και τη φύση. Κι αυτό γίνεται 
μέσω της πρακτικής. Κάθε φορά που γίνεται αντιληπτό ότι χάνε-
ται η εμπιστοσύνη στον εαυτό, έχει αποκτηθεί η δυνατότητα έτσι 
ώστε να αναγνωριστεί αυτό που συμβαίνει και να υιοθετηθεί η 
αντίθετη στάση, εάν αυτό είναι επιθυμητό. [https://www.youtube.
com/watch?v=oHq_t20tEjQ].

4.στ. Υπομονή: Είναι η αντίληψη ότι τα πράγματα εξελίσσονται 
πολλές φορές με το δικό τους ρυθμό κι όχι όπως κανείς θα ήθε-
λε. Πόσες φορές συγκεντρώνεται κανείς στη στιγμή που βιώνει 
στο παρόν; Πόσες φορές προτρέχει να φτάσει στην επόμενη; Η 
σύγχρονη ζωή επιβάλλει την άμεση δράση, τα άμεσα αποτελέ-
σματα, κι όταν δε συμβαίνει κάτι τέτοιο και δε δημιουργείται η 
προσδοκώμενη ικανοποίηση αλλά αντίθετα εκνευρισμός. Η τάση 
να φτάσει κανείς κάπου αλλού απ’ όπου βρίσκεται είναι ακόμη 
ένας τρόπος του μυαλού να δημιουργείται δυσφορία [https://www.
youtube.com/watch?v=NkW27a8m1mY].

4.ζ. Μη προσπάθεια : Κατά την εξάσκηση στην ενσυνειδητότητα 
δεν υπάρχει στόχος, δεν προσδοκάται κάποιο συγκεκριμένο απο-
τέλεσμα, συναίσθημα ή κατάσταση του νου. Αυτό που συμβαίνει 
είναι εξάσκηση του να μάθει κανείς να παρατηρεί την κάθε στιγ-
μή έτσι όπως έρχεται και παρέρχεται χωρίς να δρα για να την αλ-
λάξει, για να τη φτιάξει όπως θα τον έκανε να νιώθει ευχάριστα 
[https://www.youtube.com/watch?v=5H217U5VIE8].

4.η. Ευγνωμοσύνη & Γενναιοδωρία : Γενναιοδωρία, εννοείται το 
δόσιμο στους άλλους, γεγονός  που θα τους κάνει χαρούμενους, 
καθώς ενισχύεται έτσι η σύνδεση μεταξύ των σχέσεων. Η έννοια 
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της ευγνωμοσύνη στην πρακτική της ενσυνειδητότητας προάγεται 
για πράγματα τα οποία αντιμετωπίζονται ως δεδομένα όπως για 
το ότι είμαστε ζωντανοί, ότι αναπνέουμε, τα όργανά μας δουλεύ-
ουν άλλα καλύτερα άλλα λιγότερο καλά. Κι αυτό το μαθαίνεται 
από την πρώτη κιόλας πρακτική (ενσυνείδητη αναπνοή). [https://
www.youtube.com/watch?v=6M-ZJLmP4b4].

5. Μηχανισμοί - τρόποι δράσης ενσυνειδητότητας
Η εξάσκηση στην ενσυνειδητότητα δημιουργεί μία σειρά θετικών 
αλλαγών στη ζωή εκείνου που εξασκείται, οι οποίες επιτυγχάνο-
νται μέσω των παρακάτω μηχανισμών δράσης:

5.α. I. Αυτορρύθμιση, η δυνατότητα να διατηρείται μία σταθερό-
τητα στη λειτουργία του ανθρώπου αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει 
και ευελιξία ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν.  

5.α. II. Αυτοδιαχείριση, λειτουργία η οποία βασίζεται στα μοτίβα 
ανατροφοδότησης. Σύμφωνα με τους Shapiro & Schwartz (1999-
2000) η με πρόθεση καλλιέργεια της προσοχής χωρίς κριτική 
επιτρέπει τη δημιουργία σύνδεσης με την εκάστοτε εμπειρία – 
αντικείμενο προσοχής, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η δεξιότητα 
της αυτοδιαχείρισης και εν τέλει να υπάρχει μεγαλύτερη αίσθηση 
ελέγχου και υγείας [20, 21].

5.β. Διασαφήνιση προσωπικών αξιών. 
Οι αξίες μας συνήθως διαμορφώνονται μέσω της οικογένειας , 
του πολιτισμού  και της κοινωνίας, χωρίς εμείς να αντιλαμβανό-
μαστε ξεκάθαρα και με επίγνωση ποια είναι η πηγή εκείνων που 
μας οδηγούν στις επιλογές που κάνουμε στη ζωή. Οι αυτοματο-
ποιημένοι τρόποι σκέψης πολλές φορές μας εμποδίζουν από το 
να εξετάσουμε διαφορετικά ενδεχόμενα.
Σε έρευνα, κατά την αξιολόγηση συμπεριφοράς σε ανθρώπους 
που δρούσαν με ενσυνειδητότητα (η μέτρηση έγινε με το εργα-
λείο «Mindful Attention Awareness Scale – MAAS), βρέθηκε ότι 
οι άνθρωποι αυτοί είχαν μεγαλύτερη επίγνωση ότι οι αξίες με τις 
οποίες λειτουργούσαν, ήταν πράγματι δικής τους ξεκάθαρης επι-
λογής [22]. 

5.γ. Ευελιξία τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς
Μέσω της πρακτικής εξάσκησης αποκτούμε τη δυνατότητα να 
προσλαμβάνουμε την κάθε κατάσταση χωρίς τη επίδραση της 
προγενέστερης εμπειρίας μας. Δεν αντιδρούμε σύμφωνα με τις 
αυτόματες σκέψεις και συμπεριφορές, που πολύ φυσιολογικά 
έχουμε. Καλλιεργείται η δεξιότητας της παρατήρησης και στη συ-
νέχεια η ευελιξία του να σκεφτούμε, να νιώσουμε και να δράσου-
με διαφορετικά, σε σχέση με τα μοτίβα μας [13]. 

5.δ. Έκθεση
Μέσα από την εμπειρική εξάσκηση στην ανάπτυξη της ενσυνεί-
δητης στάσης, εκπαιδεύεται το μυαλό στο ότι δεν είναι κακό να 
βιώνουμε δύσφορες συναισθηματικά καταστάσεις. Δε χρειάζεται 
να προσπαθούμε να αποφύγουμε τα αρνητικά συναισθήματα  ή 
να τα φοβόμαστε διότι είναι φθίνοντα και περαστικά [23].Το ίδιο 
συμβαίνει και ως προς την αντίληψη του πόνου. Γίνεται δυνατό 
κάποιος να αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στον πόνο, επι-
δεικνύοντας μειωμένη αντιδραστικότητα [24].
Όλοι οι προαναφερθέντες μηχανισμοί έχουν κοινό τόπο αυτό 
που με δυο λέξεις θα ονομάζαμε αλλαγή οπτικής. Κι αυτό, επι-
τυγχάνεται μέσα από την «αποσύνδεση», την απομάκρυνση από 

το κέντρο που λαμβάνει χώρα η εκάστοτε εμπειρία. Αυτή η δημι-
ουργία απόστασης, η υιοθέτηση της στάσης του παρατηρητή και 
η διεύρυνση του πεδίου εστίασης και προσοχής προάγεται μέσω 
της εξάσκησης στην ενσυνειδητότητα[25].

6. Μηχανισμοί δράσης ενσυνειδητότητας και εγκεφαλικές πε-
ριοχές
Καθότι με το πέρας των χρόνων η έρευνα και η βιβλιογραφία αυ-
ξάνονται σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εξάσκησης στην 
ενσυνειδητότητα, ωστόσο εξίσου σημαντικός είναι και ο αριθμός 
των ερευνών, οι οποίες δείχνουν ότι οι αλλαγές προκύπτουν εξαι-
τίας μίας σειράς αλλαγών στον εγκέφαλο μέσω της νευροπλαστι-
κότητάς του. Αλλαγές σημειώνονται π.χ.  στον πρόσθιο εγκεφαλι-
κό φλοιό, στη νήσο του Reil, στο πρόσθιο μεταιχμιακό σύστημα, 
καθώς και τις δομές που ορίζουν το αυτοματοποιημένο σύστημα 
λειτουργίας του εγκεφάλου. 

6.α. Ρύθμιση προσοχής 
Οι οδηγίες που δίνονται στην πρακτική είναι να διατηρηθεί η 
προσοχή σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο π.χ. αναπνοή,  και 
κάθε φορά που υπάρχει απόσπαση, αυτό να παρατηρείται ότι 
συμβαίνει και να επανέρχεται η προσοχή στο αντικείμενο. Έρευ-
νες δείχνουν ότι έμπειροι εξασκούμενοι στην πρακτική παρου-
σίασαν καλύτερη απόδοση σε άσκηση προσοχής  σε σχέση με 
εκείνους που δεν είχαν εξασκηθεί καθόλου [26, 27].
Μία μακρόχρονη έρευνα επίσης, έδειξε ότι ακόμη και μόνο 5 
μέρες διαλογισμού ενσυνειδητότητας βελτιώνουν τη ρύθμιση της 
προσοχής [28]. Κατά τη διάρκεια του διαλογισμού εάν υπάρξουν 
ερεθίσματα που αποσπούν την προσοχή η ενεργοποίηση αυτού 
του μέρους του εγκεφάλου συμβάλει στη διατήρηση της συγκέ-
ντρωσης[29] κι ενώ η περιοχή αυτή είναι ενεργοποιημένη κατά τη 
διάρκεια της εξάσκησης [30].

6.β. Επίγνωση σώματος
Ως επίγνωση σώματος ονομάζουμε τη δυνατότητα παρατήρησης 
των διαφόρων αισθήσεων στο σώμα μας [31].Αυξημένη επίγνω-
ση των σωματικών αντιδράσεων σε ένα συναίσθημα, οδηγεί σε 
μεγαλύτερη επίγνωση των συναισθημάτων που προκύπτουν, κάτι 
το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη ρύθμισή τους. 
Κατά συνέπεια, η αύξηση της επίγνωσης σώματος εμπλέκεται 
άμεσα στη θεραπεία ψυχικών διαταραχών όπως π.χ. στην οριακή 
διαταραχή προσωπικότητας [32]. Έρευνες μεταξύ έμπειρων δι-
αλογιστών και ομάδας ελέγχου έδειξαν ότι οι διαλογιστές είχαν 
παχύτερο εγκεφαλικό φλοιό [33], καθώς και αυξημένη συγκέ-
ντρωση φαιάς ουσίας στην κροταφοβρεγματική ένωση του πρό-
σθιου φλοιού της νήσου του Reil[25]. Ακόμη και άνθρωποι που 
έχουν κάνει 8 εβδομάδες πρακτική εξάσκηση στην ενσυνειδητό-
τητα, βρέθηκαν να έχουν αυξημένη συγκέντρωση φαιάς ουσίας 
στη σύζευξη βρεγματικού και κροταφικού λοβού, δομή η οποία 
μπορεί να σχετίζεται με μεγαλύτερη επίγνωση που έχει κάποιος 
με το σώμα του [34].

6.γ. Ρύθμιση συναισθήματος
Με τον όρο «ρύθμιση συναισθήματος» γίνεται αναφορά στη με-
ταβολή της τρέχουσας συναισθηματικής αντίδρασης μέσω μιας 
κανονιστικής διαδικασίας που προκύπτει από την εξάσκηση στην 
ενσυνειδητότητα[35]. Διάφορεςψυχολογικέςδιαταραχές σχετί-
ζονται με μειωμένη ικανότητα ρύθμισης συναισθήματος, όπως: 
κατάθλιψη[36], οριακή διαταραχή προσωπικότητας[37], διπολική 
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διαταραχή[38], κοινωνική φοβία[39], ψυχαναγκαστική – κατανα-
γκαστική διαταραχή[40], διαταραχή μετατραυματικού στρες[41], 
εθισμός[42], επιθετική συμπεριφορά[43] καθώς και στο γενικευ-
μένο άγχος[44]. Αυτό αντικατοπτρίζεται στον εγκέφαλο με μει-
ωμένη ενεργοποίηση  δομών του προμετωπιαίου φλοιού και με 
υπερβάλλουσα λειτουργία της αμυγδαλής [45,46].Ο μεν προμετω-
πιαίος φλοιός είναι υπεύθυνος για λειτουργίες όπως η επιλεκτική 
προσοχή και η μνήμη εργασίας και εμπλέκεται στο μηχανισμό 
παρεμπόδισης αντίδρασης. Η αμυγδαλή αποτελεί κέντρο διαχεί-
ρισης συναισθημάτων όπως ο φόβος και γενικότερα αναλαμβά-
νει τις ενστικτώδεις λειτουργίες[37].
Έρευνες μας δείχνουν πως η ρύθμιση του συναισθήματος που 
προκύπτει μέσα από την εξάσκηση στην ενσυνειδητότητα επιδρά 
στις διάφορες δομές του εγκεφάλου. Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται 
η ανθεκτικότητα στο δύσφοροσυναίσθημα, μειώνοντας παράλ-
ληλα τα επίπεδα κατάθλιψης [47], μειώνεται το κοινωνικό στρες 
[48], το γενικευμένο άγχος [49].Παρότι τα παραπάνω ευρήματα 
μπορεί να τα αναγνωρίσει ο θεραπευτής στο κλινικό πλαίσιο, 
συνεχίζει να υπάρχει η ανάγκη ακόμη ακριβέστερης διατύπωσης 
για το ποιος είναι ο μηχανισμός μέσα από τον οποίο η ρύθμιση 
του συναισθήματος δρα. Το ερευνητικό ενδιαφέρον έχουν προ-
σελκύσει η διαδικασία του γνωσιακού επαναπροσδιορισμού κα-
θώς και της βραχείας αποσύνδεσης [50].

6.δ. Αλλαγή οπτικής του εαυτού
Στη Βουδιστική ψυχολογία προάγεται η ιδέα της μεταβλητότητας, 
της μη μονιμότητας. Ο εαυτός βιώνεται ως εκείνος που σκέφτεται 
τις σκέψεις, νιώθει τα συναισθήματα, μένει στο σώμα, διαχειρίζε-
ται τις πράξεις του, έχει ελεύθερη βούληση. Μέσω της εξάσκησης 
στην ενσυνειδητότητα ο άνθρωπος αυξάνει τη δεξιότητα της «με-
τεπίγνωσης». Με τον όρο αυτό εννοείται η δυνατότητα αποσύνδε-
σης από την αντίληψη της στατικότητας του εαυτού και ενισχύεται 
η οπτική του ως κάτι ασταθές και μεταβλητό σε όλη την πορεία 
του χρόνου [51]. Σε διαχρονική μελέτη δομές του εγκεφάλου 
όπως είναι ο ιππόκαμπος, ο οπίσθιος φλοιός του προσαγωγίου 
και η κροταφο-βρεγματική σύζευξη, φάνηκε να παρουσιάζουν 
αυξημένη συγκέντρωση φαιάς ουσίας [52]. Οι εν λόγω εγκεφα-
λικές δομές καθώς και μέρος του μέσου προμετωπιαίου φλοιού 
αποτελούν ένα δίκτυο [53], που δίνει τη δυνατότητα προβολής του 
εαυτού από μία διαφορετική οπτική [54].

7. Συζήτηση
Στο άρθρο αυτό γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθεί η έννοια της 
ενσυνειδητότητας, ειδικότεραμέσα από το πρωτόκολλομείωσης 
του στρες MindfulnessBasedStressReduction (MBSR). Όντας 
κομμάτι του τρίτου κύματος γνωσιακών συμπεριφοριστικών θε-
ραπειών, η ενσυνειδητότητα έρχεται με διαφορετικές τεχνικές 
απ’ότι έχουμε συνηθίσει στη γνωσιακή, να ενσωματώσει το δύ-
σφορο συναίσθημα, όταν αυτό προκύπτει από μία κατάσταση που 
δεν αλλάζει. Το MBSR δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε αρχικά 
σε ανθρώπους με χρόνιο πόνο και σωματικές παθήσεις. Κατα-
στάσειςδλδ. οιοποίεςδεναλλάζουν,που όμως δημιουργούν δυσφο-
ρία στους πάσχοντες.Ενσυνειδητότητα ορίζεται ως η με πρόθεση 
εξάσκηση της προσοχής στο παρόν, κάθε στιγμή, χωρίς κριτική. 
Η έννοια βρίσκει τις ρίζες της στο βουδιστικό διαλογισμό, όμως 
καταφέρνει να αποκοπεί από τις θρησκευτικές του καταβολές, 
διατηρώντας αρκετά χαρακτηριστικά του. Αντίθετα με τη γνωσι-
ακή, στην ενσυνειδητότητα δεν ενδιαφέρεται κανείς να μετατρέ-
ψει το περιεχόμενο σκέψης π.χ. δυσλειτουργικές γνωσίες, αλλά 

στο να εκπαιδευτεί να προσαρμόζεται στην υπάρχουσα κατάστα-
ση και πλαίσιο. Για το λόγο αυτό οι ομάδες που δημιουργούνται 
και ολοκληρώνουν το MBSR έχουν την ευελιξία να είναι ακόμη 
και απολύτως ετερογενείς. Η πρακτική που χρησιμοποιείται για 
να εκπαιδευτεί κάποιος στην ενσυνειδητότηταείναι η εξάσκηση 
στην επικέντρωση της προσοχής, αυτό που με τον ευρύτερο όρο 
αποκαλούμε διαλογισμό. Όταν απουσιάζει ο όρος διαλογισμός 
είναι πιο εύκολο για κάποιον να είναι ανοιχτός σε όλη την έν-
νοια που φέρει η ενσυνειδητότητα.Ουσιαστικά όταν κάποιος 
εξασκείται, αναπτύσσει ήδη υπάρχουσες δεξιότητες σε κάθε άν-
θρωπο. Μαθαίνει να απομακρύνεται συναισθηματικά από αυτό 
που συμβαίνει, δημιουργώντας έτσι το χώρο και το χρόνο ώστε 
να μη δράσει παρορμητικά, αλλά συνειδητά.Θα μπορούσαμε να 
το περιγράψουμε ως την απόσταση που υπάρχει μεταξύ ερεθί-
σματος και αντίδρασης. Το MBSRείναι ένα πρωτόκολλο μείωσης 
του στρες που αφορά τόσο πληθυσμούς με παθολογία όσο και 
υγιείς ενήλικες.Αποτελεί μία ερευνητικά τεκμηριωμένη προσέγ-
γιση κυρίως όσον αφορά τη μείωση του στρες και της κατάθλιψης. 
Η αποτελεσματικότητα της ενσυνειδητότητας κι ειδικότερα του 
MBSR έχει αποδειχθεί σε καταστάσεις όπως η ψυχαναγκαστι-
κή – καταναγκαστική διαταραχή, οι καταχρήσεις, η κατάθλιψη 
αλλά και οι διαταραχές πρόσληψης τροφής. Οι μηχανισμοί μέσα 
από τους οποίους επιτυγχάνεται είναι η ρύθμισης προσοχής και 
συναισθήματος, η ανάπτυξη επίγνωσης του σώματος καθώς και η 
αλλαγή οπτική εαυτού.Στην ιστοσελίδα της, η Αμερικανική Ένω-
ση Ψυχολόγων παραθέτει μία σειρά ερευνών μέσα από τις οποί-
ες αναδεικνύονται τα οφέλη που προκύπτουν με την εξάσκηση 
στην ενσυνειδητότητα. Πιο συγκεκριμένα γίνεται λόγος σχετικά 
με τη μείωση μηρυκασμού, μείωση στρες, βελτίωση μνήμης ερ-
γασίας και συγκέντρωσης, μειωμένη συναισθηματική αντιδραστι-
κότητα, μεγαλύτερη γνωσιακή ευελιξία καθώς και βελτίωση στις 
διαπροσωπικές σχέσεις.Ερευνητικά η μέθοδος έχει αποδείξει τα 
αποτελέσματα της, ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι δε χρειάζεται 
περεταίρω μελέτη. Όπως για παράδειγμα,περιορισμένες είναι οι 
έρευνες που αφορούν την επίδραση της ενσυνειδητότητας στους 
ψυχοθεραπευτές όσον αφορά τη συμπόνια, τη δυνατότητα του να 
μπαίνουν στη θέση του άλλου αλλά και τη μειωμένη συναισθη-
ματική αντιδραστικότητα. Επιπλέον μελέτη θα λέγαμε ότι χρει-
άζεται να γίνει στο κομμάτι που αφορά τη  νευροπλαστικότητα 
του εγκεφάλου μέσα από την οποία δρα η εξάσκηση στην πρακτι-
κή. Τέλος, ιδιάζουσας σημασίας είναι η μελέτη και η δημιουργία 
ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος για θεραπευόμενους, εφόσο-
ναυτοί θα επωφελούνταν από την εξάσκηση στην ενσυνειδητό-
τητα. Η εξ ανατολής προέλευση της αλλά και οι τεχνικές μέσα 
από τις οποίες δρα καθιστούν, εσφαλμένα, την ενσυνειδητότητα 
συνώνυμη του διαλογισμού και ίσως και του βουδισμού.Κι αυτό 
κάνει δύσκολη την εισαγωγή και την εφαρμογή  της στο θεραπευ-
τικό πλαίσιο, ως μία μέθοδο έγκυρη και αξιόπιστη.
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Abstract
Cognitive Behavioral Therapy is the therapy of choice for most of 
mental illnesses. About the last 20 years there is a huge interest 
on the “third wave” if cbt interventions, basic part of which is 
practice of mindfulness. The definition given for mindfulness is: 
the awareness that arises through paying attention on purpose, 
in the present moment, non-judgmentally and is accomplished 
through various practices. The aim of this article is to present and 
describe Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), which is 
a structured stress-reduction program, with  specific structure 
and is applied both to adults who suffer from mental illnesses 
or physical problems and to healthy population who have the 
intention to reduce their stress or improve their wellbeing. The 
method followed in the 8 sessions. Fundamental characteristics 
which are cultivated in practice are: intention, attention and 
attitude. Jon Kabat Zinn, the creator of MBSR, highlights the 
importance of the attitudes such as beginner’s mind, acceptance, 
non-judgmental, patience, etc. as they are adopted and cultivated 
practicing mindfulness meditation. Mindfulness should be 
considered as a way of living rather than as a technique. Practicing 
mindfulness meditation creates changes in brain structures and 
mechanisms, and that is how it works.
   
Key words: self–awareness, third wave, mindfulness, meditation, 
stress reduction.
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