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Ενσυνειδητότητα και Συναισθηματική 

αυτορρύθμιση 

– Κεντρικό στοιχείο της ψυχικής υγείας και της ανθεκτικότητας. Η έλλειψη της βρίσκεται 

στη βάση πολλών σοβαρών ψυχολογικών δυσκολιών.

– Τα δεδομένα ερευνών αναδεικνύουν την αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων που 

βασίζονται στην ενσυνειδητότητα σε ένα εύρος ψυχολογικών δυσκολιών που 

χαρακτηρίζονται από συναισθηματική απορρύθμιση.

– Ενσυνειδητότητα ορίζεται η εμπρόθετη παρατήρηση της εν εξελίξει εμπειρίας, όπως 

είναι, στο παρόν, με ενδιαφέρον και καλοσύνη. 

– Έλεγχος της προσοχής

– Αυτεπίγνωση

– Πρόθεση και στάση απέναντι στις εσωτερικές εμπειρίες  



Υποκειμενική εμπειρία σ’ ένα γεγονός

Γεγονός
Σκέψεις

Συναισθήματα

Σωματικές αισθήσεις

Παρορμήσεις για 
δράση 



Περίοδοι κρίσης 

– Μας φέρνουν αντιμέτωπους με γεγονότα που δεν βρίσκονται στον έλεγχο μας. 

– Δεν είναι στον απόλυτο έλεγχο μας ούτε η πρώτη μας αντίδραση σε αυτά. 

– Η θεωρία της ενσυνειδητότητας υποστηρίζει ότι το κρίσιμο σημείο, αρχίζει 

αμέσως μετά: Πώς οι άνθρωποι αποκρινόμαστε στο εσωτερικό βίωμά μας. Πώς 

μεταχειριζόμαστε και σχετιζόμαστε με τα στοιχεία της εσωτερικής εμπειρίας 

μας  



Η σημασία της σχέσης με τις εμπειρίες μας
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Αντίδραση 

(Εαυτός και σχέση 
με την εσωτερική 
εμπειρία)



Όταν το συναίσθημα είναι το «πρόβλημα»: 

νους και επίλυση προβλημάτων 

– Ο νους επιλύει προβλήματα μέσω της διεργασίας που βασίζεται στην 

απόκλιση (discrepancy-based processing): Η παρούσα κατάσταση (Α) 

συγκρίνεται με μια επιθυμητή κατάσταση (Β) και αρχίζει η επεξεργασία 

πιθανών εναλλακτικών για να φτάσουμε από το (Α) (Β)

– Αλλά τι συμβαίνει όταν το πρόβλημα είναι τα συναισθήματα; 

– Υπερβολική νοητική προσπάθεια πάνω στα αίτια και τις λύσεις του 

συναισθήματος  μηρυκασμός 



Η διεργασία του μηρυκασμού

Επιδείνωση του 
συναισθήματος

Σκέψεις
Σκέψεις



Επίκτητες συμπεριφορές 

που γίνονται αυτόματα 

με στόχο την άμεση 

επίλυση του δύσκολου 

συναισθήματος
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Η στάση απέναντι στο δύσκολο και το 

δυσάρεστο 

– Στο ρεπερτόριό μας υπάρχει η ισχυρή τάση είτε να ταυτιστούμε πλήρως με το 

δυσάρεστο συναίσθημα (να το αφήσουμε να μας κατακλύσει και να δράσουμε 

σύμφωνα με αυτό) ή να το αποφύγουμε τελείως (καταφεύγοντας σε 

περισπασμούς). 

– Στεκόμαστε απέναντι στα δύσκολα συναισθήματα με την ίδια στάση όπως θα 

είχαμε στη μάχη με έναν εχθρό.  



Θέσεις από τις οποίες σχετιζόμαστε με τα 

συναισθήματά μας

Συναίσθημα

Ταύτιση



Θέσεις από τις οποίες σχετιζόμαστε με τα 

συναισθήματά μας

Αποφυγή Συναίσθημα



Υπάρχει μια διαφορετική σχέση με τα 

δύσκολα συναισθήματα; 

– Δεν είναι μια τεχνική επίλυσης προβλημάτων. Στην πραγματικότητα μας ζητά να

παραιτηθούμε από την τάση μας να βρούμε άμεσα λύση σε ένα δυσάρεστο

συναίσθημα.

– Αναπόφευκτος ψυχικός πόνος: τα δύσκολα συναισθήματα που θα βιώσουμε ως

αναπόφευκτο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης και των προκλήσεων της ζωής.

– Προαιρετικός ψυχικός πόνος: το φορτίο που προσθέτουμε στον εαυτό μας,

ενεργοποιώντας αυτόματα και ανεπίγνωστα αναποτελεσματικούς τρόπους για να

νιώσουμε στιγμιαία καλύτερα.



Θέσεις από τις οποίες σχετιζόμαστε με τα 

συναισθήματά μας

ΣυναίσθημαΠροσέγγιση

Σε επαφή, 
αλλά και σε 
«απόσταση» 



Βιωματική πρακτική: Τι μαθαίνουμε

– Παύση και Σταθεροποίηση της προσοχής στο παρόν 

– Αυτοπαρατήρηση: αποκτούμε ενημερότητα του συμβαίνει μέσα μας, αλλά και την τάση 

που έχουμε να αντιδράσουμε σε αυτό (αυτόματες, επίκτητες αντιδράσεις)

– Εξοικείωση με τον νου, τις συνήθειες και τις διεργασίες του

– Συν – υπάρχουμε με το συναίσθημα και κατανοούμε την πραγματική φύση του 

– Συνειδητή πρόθεση να ενισχύσουμε την καλοσύνη και τη συμπόνια προς τον εαυτό αντί 

της τάσης για επίκριση και σκληρότητα 

– Συμφιλίωση με τις πιο δύσκολες πλευρές μας για να τις προσεγγίσουμε, να τις 

κατανοήσουμε και έτσι να ξέρουμε συνειδητά τι είναι αυτό που χρειάζεται να 

αλλάξουμε.



Ευχαριστώ για 

την προσοχή 

σας

flekka@psych.uoa.gr


