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Μένουμε δυνατοί 
σε καιρούς 
αβεβαιότητας

Ιδέες από τη
Γνωσιακή Θεραπεία 
προσανατολισμένη στην Ψυχική 
Ανάκαμψη

-----------------------

Recovery-Oriented Cognitive Therapy

-------------------------



Εισαγωγικά σχόλια..

• Η σύνδεση με άλλα άτομα αποτελεί μία βασική ανθρώπινη ανάγκη 
(Baumeister & Leary, 1995)

• Περιλαμβάνει μία αίσθηση ενότητας με ένα άλλο άτομο ή με μία 
ομάδα ανθρώπων, μέσα στην οποία μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις 
ικανότητές μας (Beck et al, 2020)

• Αντίθετα, η κοινωνική αποσύνδεση έχει υψηλή συνάφεια με φτωχή 
σωματική υγεία και μικρότερο προσδόκιμο ζωής (Green et al, 2018)

• Ο κοινωνικός αποκλεισμός, αντίστοιχα, συνδέεται με την ύπαρξη και 
διατήρηση ηττοπαθών πεποιθήσεων, όπως «είναι μάταιο να 
προσπαθώ» (Reddy et al, 2017)

Πηγή: Inverso, E. (2020)



Η σύνδεση με άλλους ανθρώπους και η 
ύπαρξη σκοπού στη ζωή μας, μας ευεργετεί 
σωματικά και ψυχικά

Έρευνες των τελευταίων τριών δεκαετιών
μας υποδεικνύουν ότι η αγάπη, η φιλία, το
αίσθημα του ανήκειν και η ύπαρξη σκοπού
μπορεί να έχουν σημαντικά οφέλη στην
υγεία μας



Λίγα λόγια για τη
Γνωσιακή 
Θεραπεία 

προσανατολισμένη 
στη Ψυχική 
Ανάκαμψη

Recovery-Oriented Cognitive 
Therapy (CT-R)

• Η CT-R βασίζεται στο γνωσιακό μοντέλο του Aaron Beck και
ενσωματώνει σε αυτό τις βασικές αρχές του Κινήματος 
Ανάκαμψης από τη ψυχική νόσο (Recovery)

• Δημιουργεί μία ολοκληρωμένη θεραπευτική πρόταση,
σχεδιασμένη να προάγει την ενδυνάμωση και την
ανθεκτικότητα σε άτομα με σοβαρές και χρόνιες ψυχικές
διαταραχές

• Αξιοποιεί τα δυνατά στοιχεία και τα ενδιαφέροντα του
πάσχοντος δίνοντας έμφαση στην επιδίωξη ενός
εξατομικευμένου σκοπού και ουσιαστικών σχέσεων

• Μέσω της CT-R τα άτομα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν
την εσωτερική τους δύναμη για να βοηθήσουν τον εαυτό τους
και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής

• Bασικό στοιχείο της προσέγγισης είναι η ενεργοποίηση του
προσαρμοστικού τρόπου λειτουργίας του ατόμου μέσω του
εντοπισμού των φιλοδοξιών του και της προσπάθειας να τις
επιτεύξει

Πηγή: Beck, A.T., Grant P.M., Inverso, E., Brinen, A.P. & Perivoliotis, D. (2020) 



Γιατί σήμερα 
έχουμε όλοι να 
μάθουμε από 
μία προσέγγιση 
που εστιάζει 
στις χρόνιες 
ψυχικές 
διαταραχές;

• Μας βοηθά να καταλάβουμε το πως οι άνθρωποι 
«κολλάνε» και δεν μπορούν να προάγουν τη ζωή τους

• Καλλιεργεί σύνδεση, αίσθημα ανήκειν, ελπίδα, σκοπό, 
και αυτοενδυνάμωση

• Μας δίνει τρόπους να δούμε τον εαυτό μας όπως 
θέλουμε να τον δούμε, και να βοηθήσουμε τους άλλους 
να μας δουν έτσι

• Εξηγεί πως αποκτούμε πρόσβαση στον προσαρμοστικό 
τρόπο λειτουργίας

• Εξηγεί πως να διατηρηθούμε επί μακρόν σε αυτόν, και 
διατηρούμενοι προάγουμε την ανθεκτικότητα μας 
ψυχικά



Τρόποι Λειτουργίας

Αποσυνδεδεμένος 
τρόπος 

λειτουργίας

Απενεργοποίηση 
θετικών 

πεποιθήσεων

-----------

Ενεργοποίηση 
αρνητικών 

πεποιθήσεων

Αρνητικές 
Προσδοκίες

- Αποτυχία

- Απόρριψη

- Έλλειψη 
ευχαρίστησης

Αποφυγή / 
Απόσυρση

Παθητικότητα / 
Εγκλωβισμός

Προσαρμοστικός 
τρόπος 

λειτουργίας

Απενεργοποίηση 
αρνητικών 

πεποιθήσεων

-----------

Ενεργοποίηση 
θετικών 

πεποιθήσεων

Θετικές 
Προσδοκίες

- Επιτυχία

- Σύνδεση

- Άντληση 
ευχαρίστησης

Ενεργή Εμπλοκή 
/ Συμμετοχή

Ψυχική 
ανθεκτικότητα

Προσαρμοστικός τρόπος λειτουργίας: Όταν 
αισθανόμαστε ο «καλός» εαυτός μας. Τότε 
η ενέργεια, η προσοχή, και η σύνδεση 
είναι εμφανείς.

Πηγή: Τουρκοχωρίτη, Δ., Παπατσάκωνας, Π., Ανδρικόπουλος, Α., Κολιοπούλου, Ι., & Χρυσόπουλος, Ι. (2019)



Σκεφτείτε κάποιον οικείο σας…

Πως μοιάζει όταν 
είναι στον 

αποσυνδεδεμένο 
τρόπο λειτουργίας; 

Τι βλέπετε; Τι 
παρατηρείτε;

Πως μοιάζει όταν 
είναι στον 

προσαρμοστικό 
τρόπο λειτουργίας; 

Τι βλέπετε; Τι 
παρατηρείτε;

Σκεφτείτε τον όπως 
τον έχετε δει στα 
«καλύτερα του»

Βασικές ανάγκες που 
ενεργοποιούν την Ψυχική 

Ανάκαμψη

Σύνδεση

Έλεγχος

ΑξίαΠροσφορά

Ασφάλεια



Πως αποκτούμε όμως πρόσβαση στο 
Προσαρμοστικό Τρόπο Λειτουργίας;

Με το να 
επιτρέψουμε να 

αισθανθούμε έστω για 
λίγο 

ο εαυτός μας

Συνδέσεις με 
νόημα

Βρίσκοντας σκοπό 
κάθε μέρα

Δράσεις με νόημα

1.

2.

3.



Σύνδεση με νόημα ή το νόημα της Σύνδεσης

• «Ποιο είναι το νόημα να έρθω σε 
επαφή με κάποιον αυτή την περίοδο, 
γιατί να ασχοληθώ;» απουσία 
ελέγχου, παραίτηση, απομόνωση

• Το να αισθανόμαστε συνδεδεμένοι 
μας ανακουφίζει και μας γεμίζει 
ασφάλεια

• Το να σταματήσουμε αυτό που 
κάνουμε και να παρατηρήσουμε τη 
σύνδεση δημιουργεί αίσθηση 
ελέγχου, ενισχύει το αίσθημα ότι 
ανήκουμε σε ένα ευρύτερο σύνολο, 
δίνει κίνητρο και ενέργεια Η σύσταση είναι για 

σωματική απόσταση κι όχι 
κοινωνική



Σύ
νδ

εσ
η • Παίξε παιχνίδια γνώσεων

• Δημιούργησε ή μοιράσου ένα 
έργο τέχνης

• Κάνε έναν περίπατο

• Ασκήσου με μία μικρή ομάδα 
ανθρώπων

• Άκου μουσική

• Δες μία ταινία

• Οργάνωσε ένα διαγωνισμό 
ταλέντων με όσους μένεις ή 
μέσω διαδικτύου

• Στείλε σε άλλους κάτι αστείο

• Ξεναγήσου εικονικά σε 
πάρκα/μουσεία/ζωολογικούς 
κήπους

• Παρακολούθησε ζωντανά στο 
διαδίκτυο συναυλίες, θεατρικές 
παραστάσεις ή θρησκευτικές 
τελετές

• Δήλωσε συμμετοχή σε μία 
διαδικτυακή Λέσχη Βιβλίου, 
Ποίησης ή Αφήγησης

Π
ρ

ο
σ

φ
ο

ρ
ά • Αντάλλαξε θετικές ειδήσεις 

με μία ομάδα ανθρώπων

• Διακόσμησε ένα χώρο με 
τέχνη, στίχους ή 
αποφθέγματα

• Ασχολήσου με κηπουρική

• Γράψε ένα γράμμα (στην 
οικογένειά σου, σε ένα 
φίλο ή σε άτομα που 
στερούνται επαφές με 
άλλους ανθρώπους)

• Πρόσφερε τη βοήθεια σου 
σε ένα οργανισμό που 
βοηθά άλλους

• Δίδαξε μία δεξιότητα ή ένα 
ενδιαφέρον σου σε ένα 
άλλο άτομο

Έλ
εγ

χο
ς • Οργάνωσε μία λέσχη, μία 

δραστηριότητα ή ένα νέο 
εγχείρημα

• Ανέλαβε ευθύνες και 
ρόλους με νόημα στην 
καθημερινότητά σου 
(όπως συνδιοργάνωσε μία 
ομάδα με θέμα τα 
ενδιαφέροντά σου ή 
ανέλαβε αρμοδιότητες 
στην οικία σου)

• Σχεδίασε μία νέα 
λειτουργική ημερήσια 
ρουτίνα, εάν η 
προηγούμενη δεν σε 
καλύπτει πια

• Οργάνωσε ή τακτοποίησε 
ένα χώρο του σπιτιού σου

• Διέδωσε πληροφορίες, νέα 
ή έμπνευση σε άλλους 
ανθρώπους

Πηγή: Grant, P. M. & Inverso, E. (2020) 



Βρίσκοντας
τον σκοπό
κάθε μέρα

• Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε όραμα και σκοπό συνδεόμενο
με τις βασικές μας αξίες, προκειμένου να μας πλοηγεί σαν
πυξίδα στην ζωή μας

• Η απουσία της συνήθους ρουτίνας, η έλλειψη διαύγειας
από τη συνεχή λήψη αποφάσεων και η ταραχή που
προκαλεί το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον συχνά
μας αποπροσανατολίζει από τους προσωπικούς μας
στόχους και θολώνει το όραμα

• Εγκλωβιζόμαστε στην αναμονή να τελειώσει η πανδημία 
για να ζήσουμε τη ζωή μας

• Ποιος άνθρωπος θα ήθελα να είμαι; Ποιος θα ήθελα να 
γίνω;

• Τι λένε οι φιλοδοξίες μου για εμένα;

• Πότε είμαι στα καλύτερα μου; Πότε είμαι περισσότερο ο
εαυτός μου;

• Πώς θέλω να με βλέπουν οι άλλοι;



Βρίσκοντας τον σκοπό κάθε μέρα

• Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά μπορούν να μας φέρουν σε επαφή με τις φιλοδοξίες μας 
και το προσωπικό μας νόημα για αυτές

• Οι φιλοδοξίες είναι μεστές με προσωπικό νόημα και επιθυμητές θετικές πεποιθήσεις

• Κατόπιν, μπορούμε να φτιάξουμε μία υπενθύμιση της φιλοδοξίας

 post-it

 νοερές εικόνες

 ζωγραφιές 

σχεδιαγράμματα

 κείμενα

Πηγή: Grant, P. M. & Inverso, E. (2020)



Βρίσκοντας 
τον σκοπό 
κάθε μέρα

• Ειδικά όποτε παραιτούμαστε κουρασμένοι, οι φιλοδοξίες 
μας μπορούν να μας δώσουν την απαραίτητη ενέργεια να 
ξαναβρεθούμε στον επιθυμητό δρόμο

• Μεταφράζοντας το νόημα της φιλοδοξίας σε διακριτές 
ενέργειες και ημερήσιους στόχους, είναι ικανό να φέρνει 
ελπίδα και σκοπό κάθε μέρα

• Εάν παρατηρήσουμε τις γεμάτες σκοπό δράσεις μας και 
την αξία που φέρνουν συντηρείται η ενέργεια και 
αποκτούμε αίσθημα ελέγχου



Μετατρέποντας τα αρνητικά συναισθήματα σε 
δράση με προσωπικό νόημα

• Είναι ΟΚ να αισθανόμαστε άσχημα! 

• Το ζήτημα είναι πόση ώρα επιτρέπουμε να μείνουμε στο εκάστοτε αρνητικό συναισθήμα
και πόση ενέργεια αφήνουμε να μας καταναλώσει

• Πρωτού μας εξαντλήσει έχουμε να επαναπροσανατολίσουμε την προσοχή και την 
ενέργειά μας σε ότι μας αρέσει να κάνουμε



Μετατρέποντας τα αρνητικά συναισθήματα 
σε δράση με προσωπικό νόημα
Τι είναι σημαντικό για εμένα; Τι μου αρέσει να κάνω;

Δραστηριότητα που διαπιστωμένα συνδέεται με τον καλύτερο εαυτό μας

Πιο κοντά στις φιλοδοξίες και στο όραμά μας

Μέσα στη δραστηριότητα, μόλις αισθανθούμε τη δυσφορία να μειώνεται, είναι σημαντικό να 
κάνουμε μια μικρή παύση και να αναρωτηθούμε 

Τι λέει για εμένα που τα καταφέρνω, παρά τα αρνητικά συναισθήματα; Μήπως τα αρνητικά 
συναισθήματα έχουν μικρότερη δύναμη πάνω μου από όσο νομίζω; Μήπως είμαι πιο ικανός από 
όσο νομίζω;

Πηγή: Grant, P. M. & Inverso, E. (2020) 



Η δραστηριότητα είναι καλή, 
αλλά το συμπέρασμα είναι

πολύ πιο δυνατό!

• Έχω περισσότερη ενέργεια από όση 
όταν ξεκίνησα να τρέχω

• Όσο περισσότερο χορεύουμε, τόσο 
πιο κοντά σου αισθάνομαι

• Πήγε καλύτερα από όσο περίμενα!

• Χαμογελούσες όσο τραγουδάγαμε. 
Μοιάζει να αισθανόμαστε καλύτερα 
όταν ακούμε μαζί μουσική

Πηγή: Beck, A.T., Grant P.M., Inverso, E., Brinen, A.P. & Perivoliotis, D. (2020) 



Μετατρέποντας
τα αρνητικά

συναισθήματα 
σε δράση με
προσωπικό

νόημα

• Τι πήγε καλά σήμερα; Τι σημαίνει για 
εμένα; 

• Τι έκανα σήμερα και έφτασα λίγο πιο 
κοντά στον άνθρωπο που θα ήθελα 
να είμαι;

• Δεν χρειάζεται το ότι πήγε καλά να 
είναι μεγάλο ή ιδιαίτερο. Σημασία 
έχει μόνο να προσέξουμε τις στιγμές
εκείνες που αισθανθήκαμε ο εαυτός
μας

• Η εστίαση στις στιγμές αυτές
προσδίδει αίσθημα ελέγχου και 
οδηγεί σε μία βαθύτερη 
αυτοφροντίδα

Πηγή: Beck, A.T., Grant P.M., Inverso, E., Brinen, A.P. & Perivoliotis, D. (2020) 



Ευγνωμοσύνη

• Ποτέ δεν είναι καλή περίοδος να ξεσπάσει μία πανδημία. Ποτέ δεν θα 
είναι

• Το να μπορούμε να αγκαλιάσουμε αυτό που έχουμε κι όχι να δίνουμε 
μόνο έμφαση σε ότι χάσαμε μας ενδυναμώνει και μας καθιστά ψυχικά 
ανθεκτικούς



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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Παρουσίασης



Q+A από το chat box 
του συμποσίου

Ερώτηση 1: Τα βιβλία που προτείνετε στην αρχή υπάρχουν και μεταφρασμένα 
στα ελληνικά;

Δεν τα έχω εντοπίσει στα ελληνικά. Θα ήταν δύσκολο άλλωστε, καθώς είναι

και τα δύο πολύ πρόσφατα. Θα μπορούσε όμως κάποιος να τα προμηθευτεί

εύκολα ως e-books στα αγγλικά. Για το βιβλίο του Vivek Murthy δείτε εδώ, 

ενώ για της Kelli Harding εδώ. Την Kelli Harding μπορείτε επίσης να την

απολαύσετε στο youtube εδώ. 

https://www.vivekmurthy.com/together-book
https://www.kellihardingmd.com/the-rabbit-effect
https://www.youtube.com/watch?v=sNOGsXX316M


Q+A από το chat box 
του συμποσίου

Ερώτηση 2: Σε θεραπευόμενους που δυσκολεύονται να παρατηρήσουν και 
να αναγνωρίσουν τις δραστηριότητες στις οποίες βρίσκουν προσωπικό
νόημα, υπάρχει κάποια τεχνική η οποία θα μπορούσε να δώσει μια 
κατεύθυνση για τον εντοπισμό;

Η CT-R προτείνει αρκετές τεχνικές να προσεγγίσουμε το προσωπικό νόημα. 
Δύο από τις απλές είναι:

α) Σε περίπτωση που δεν έχουν τρέχοντα ενδιαφέροντα ή ενασχολήσεις 
μπορούμε να ξεκινήσουμε από τις παλαιότερες εμπειρίες τους. Τι τους 
αρέσει; Έχουν κάποια ταλέντα; Σε τι είναι καλοί; Έχουν κάποιο hobby που 
κάποτε ασχολήθηκαν; Η διερεύνηση τους είναι ικανή να μας βοηθήσει να το 
βρούμε. Γιατί τους άρεσε; Τι κέρδιζαν από αυτή; Μόλις βρεθεί, τότε 
μπορούμε να τους καθοδηγήσουμε να το επαναδιεκδικήσουν στο σήμερα, 
με ό,τι διαθέσιμο. Είναι σημαντικό να καταλάβουν ότι κυνηγούν το νόημα 
της δραστηριότητας (ασφάλεια, προσφορά, σύνδεση, αξία, έλεγχο) κι όχι 
την ίδια την δραστηριότητα. Κατόπιν, έχουμε να τους ενισχύσουμε να 
μπουν στη νέα δραστηριότητα, ακόμη κι απρόθυμα. Ορισμένες φορές 
πρώτα αλλάζει η συμπεριφορά και κατόπιν ο τρόπος που αισθανόμαστε ή 
σκεφτόμαστε για αυτή.

β) Σε περίπτωση που δεν έχουν την ενέργεια/διάθεση να ασχοληθούν με 
κάτι μπορούμε να ζητήσουμε τη συμβουλή τους για κάτι ή να μας 
εξηγήσουν κάτι που γνωρίζουμε ότι ξέρουν καλά και έχουν ασχοληθεί στο 
παρελθόν. Καθώς ακούμε προσεκτικά, μόλις συνειδητοποιήσουμε ότι η 
ενέργεια, η διάθεση και η προσοχή τους έχουν αυξηθεί επαρκώς, τους 
σταματάμε και τους ζητάμε να παρατηρήσουν πως αισθάνονται. 
Αναλύοντας κατόπιν τι μόλις συνέβη μπορούμε να τους βοηθήσουμε να 
βγάλουν συμπεράσματα για το τι έχει νόημα για εκείνους και πως έχουν την 
ικανότητα να το επαναλάβουν.  



Μένοντας δυνατοί σε καιρούς φυσικών 
αποστάσεων

Σύ
νδ

εσ
η • Παίξε παιχνίδια γνώσεων

• Δημιούργησε ή μοιράσου 
ένα έργο τέχνης

• Κάνε έναν περίπατο

• Ασκήσου με μία μικρή 
ομάδα ανθρώπων

• Άκου μουσική

• Δες μία ταινία

• Οργάνωσε ένα διαγωνισμό 
ταλέντων με όσους μένεις ή 
μέσω διαδικτύου

• Στείλε σε άλλους κάτι αστείο

• Ξεναγήσου εικονικά σε 
πάρκα/μουσεία/ζωολογικού
ς κήπους

• Παρακολούθησε ζωντανά 
στο διαδίκτυο συναυλίες, 
θεατρικές παραστάσεις ή 
θρησκευτικές τελετές

• Δήλωσε συμμετοχή σε μία 
διαδικτυακή Λέσχη Βιβλίου, 
Ποίησης ή Αφήγησης

Π
ρο

σφ
ορ

ά • Αντάλλαξε θετικές 
ειδήσεις με μία ομάδα 
ανθρώπων

• Διακόσμησε ένα χώρο 
με τέχνη, στίχους ή 
αποφθέγματα

• Ασχολήσου με 
κηπουρική

• Γράψε ένα γράμμα 
(στην οικογένειά σου, 
σε ένα φίλο ή σε 
άτομα που στερούνται 
επαφές με άλλους 
ανθρώπους)

• Πρόσφερε τη βοήθεια 
σου σε ένα οργανισμό 
που βοηθά άλλους

• Δίδαξε μία δεξιότητα 
ή ένα ενδιαφέρον σου 
σε ένα άλλο άτομο

Έλ
εγ
χο
ς •Οργάνωσε μία λέσχη, 

μία δραστηριότητα ή 
ένα νέο εγχείρημα

• Ανέλαβε ευθύνες και 
ρόλους με νόημα στην 
καθημερινότητά σου 
(όπως συνδιοργάνωσε 
μία ομάδα με θέμα τα 
ενδιαφέροντά σου ή 
ανέλαβε αρμοδιότητες 
στην οικία σου)

• Σχεδίασε μία νέα 
λειτουργική ημερήσια 
ρουτίνα, εάν η 
προηγούμενη δεν σε 
καλύπτει πια

•Οργάνωσε ή 
τακτοποίησε ένα χώρο 
του σπιτιού σου

• Διέδωσε 
πληροφορίες, νέα ή 
έμπνευση σε άλλους 
ανθρώπους

--------------------------------------------------------------------------------------
Ιδέες από την Recovery-Oriented Cognitive Therapy που προάγουν τη 

σύνδεση, την προσφορά και την αίσθηση ελέγχου όταν η φυσική απόσταση 
είναι επιβεβλημένη 
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Στρατηγικές που απορρέουν από τη Recovery-Oriented Cognitive 
Therapy κατά την παροχή τηλεσυνεδριών

• Κάντε δραστηριότητες μαζί με τον θεραπευόμενο , όπως ακούστε μουσική, παίξτε αστείες 
ερωτήσεις γνώσεων ή βάλτε γρίφους

• Προκαλέστε τον θεραπευόμενο σε δραστηριότητες (κάντε τις κι εσείς!) και μοιραστείτε την 
εμπειρία σας στην επόμενη συνεδρία

• Προτρέψτε για οραματισμό δραστηριοτήτων στις οποίες ο θεραπευόμενος αισθάνεται να 
είναι στα «καλύτερά του», όπως ταξίδια ή δραστηριότητες εκτός σπιτιού

Σύνδεση με τον «καλύτερο εαυτό»

(πρόσβαση στον προσαρμοστικό 
τρόπο λειτουργίας)

• Κρατήστε τις συνεδρίες σε σταθερή συχνότητα

• Οργανώστε έτσι ώστε να βιώνεται η προσαρμοστική λειτουργία πιο συχνά μέσω 
προγραμματισμού θετικών δραστηριοτήτων (δώστε οδηγίες για δημιουργία συστήματος 
υπενθυμίσεων, όπως ειδοποιήσεις στο τηλέφωνο ή στο ξυπνητήρι)

• Βγάλτε συμπεράσματα για την επίδραση των δραστηριοτήτων στις πεποιθήσεις σχετικά με τη 
σύνδεση, την ενέργεια, την ικανότητα, τον έλεγχο και την αυτο-αντιμετώπιση

Δημιουργήστε ευκαιρίες για 
ενεργοποίηση, σύνδεση και θετικές 

σκέψεις

(ενεργοποιώντας τον 
προσαρμοστικό τρόπο λειτουργίας)

• Οραματιστείτε μαζί πώς να παραμένετε συνδεδεμένοι με τις ατομικές φιλοδοξίες και 
ενσταλάξετε ελπίδα

• Εκμαιεύστε το νόημα πίσω από τις φιλοδοξίες. Βρείτε τρόπους να βιώνεται νόημα και σκοπός 
κάθε μέρα

Διερευνήστε και εμπλουτίστε 
σχέδια για το μέλλον 

(αναπτύσσοντας φιλοδοξίες)

• Παρακινήστε για δημιουργικότητα: «Δίδαξε σε άλλους πώς να κάνουν ορισμένα πράγματα, 
βοήθησε άλλους, κι όποτε είναι δυνατόν κάνε βήματα προς τα μπρος»

• Παρακινήστε για προγραμματισμό της ημέρας με θετικές δραστηριότητες

• Υποδείξτε στον θεραπευόμενο να χρησιμοποιεί χαλάρωση, διαχείριση στρες, ή μετατόπιση 
προσοχής για να αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως το άγχος ή αβεβαιότητα, καθώς αναδύονται

Συνεργαστείτε σε μικρά, με 
προσωπικό νόημα βήματα προς 

μελλοντικές φιλοδοξίες

(υλοποιώντας τις φιλοδοξίες)

• Βοηθήστε τον θεραπευόμενο να εστιάσει σε όσα μπορεί να ελέγξει, αντί σε αυτά που δεν 
μπορεί

• Υπογραμμίστε όταν ο θεραπευόμενος έχει περισσότερο έλεγχο, είναι πιο ικανός, ή πιο 
συνδεδεμένος με άλλους από όσο περίμενε

• Χρησιμοποιήστε την καθοδηγούμενη ανακάλυψη για να ενδυναμώσετε πεποιθήσεις 
ανθεκτικότητας

Βγάλτε συμπεράσματα για 
επιτυχίες, ικανότητες και θετικές 
εμπειρίες συνδεδεμένες με ελπίδα 

για το μέλλον 

(δυναμώνοντας τον προσαρμοστικό 
τρόπο λειτουργίας)
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Δυναμώνοντας τον Προσαρμοστικό Τρόπο 
Λειτουργίας: Λίστα ερωτήσεων

Ενέργεια Ικανότητα Σύνδεση Έλεγχος

Έχω περισσότερη 
ενέργεια από όση όταν 
ξεκινήσαμε! Εσύ;

Αφού το μπόρεσες, 
πιστεύεις θα ήταν 
δυνατόν να το 
ξανακάνεις; Ή να έκανες 
[όνομα δραστηριότητας 
- δουλειάς];

Το ότι συνεργαστήκαμε 
ήταν διασκεδαστικό! 
Αξίζει να κάνεις 
πράγματα με άλλους, 
δεν νομίζεις;

Τι λέει για εσένα ότι όσο 
έκανες [όνομα 
δραστηριότητας -
δουλειάς] δεν σε 
εμπόδισε [όνομα 
αρνητικού 
συναισθήματος ή 
συμπτώματος];

Όσο περισσότερο 
χορεύαμε, τόσο πιο 
ζωντανοί 
αισθανόμασταν, δεν 
νομίζεις;

Πραγματικά κατάφερες 
πολλά! Δούλεψες 
σκληρά, έτσι δεν είναι;

Φαίνεται πως εσύ και 
ο/η [όνομα φίλου/ης] 
έχετε καλή επικοινωνία. 
Είναι ωραίο να έχεις 
τόσο καλή επαφή με ένα 
άτομο, δεν νομίζεις;

Υπάρχει περίπτωση να 
περνάν περισσότερα 
από το χέρι σου από όσο 
νομίζεις;

Το διασκέδασες; Θα 
άξιζε να δοκιμάσουμε 
ξανά;

Φαίνεται όταν 
λειτουργούμε ομαδικά 
φέρνουμε καλύτερα 
αποτελέσματα! Να 
βάλουμε στόχο να 
λειτουργούμε έτσι πιο 
συχνά;

Αφού έχεις τόσο καλή 
επαφή μαζί μου, δεν 
νομίζεις ότι θα 
μπορούσε να συμβεί το 
ίδιο σε/στο [ονομασία 
μέρους];

Πολύ ωραίο αυτό που 
έκανες! Πιστεύεις σε 
φέρνει πιο κοντά [όνομα 
φιλοδοξίας/στόχου];

Πήγε καλύτερα από όσο 
περίμενες;
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