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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Γνωσιακή Θεραπεία Βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα 
(Mindfulness-Based Cognitive Therapy – MBCT):  
Παρουσίαση ενός ομαδικού προγράμματος για  
την αντιμετώπιση της Ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής 

Περίληψη
Η Γνωσιακή Θεραπεία Βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα (Mindfulness-Based Cognitive) για την ΙΨΔ αποτελεί θεραπεία τρίτου 
κύματος, απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται στην οξεία φάση της διαταραχής και συνδυάζει το γνωσιακό συμπεριφοριστικό 
μοντέλο με τη συστηματική εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα. Η παρέμβαση που έχει τη μορφή ενός ομαδικού προγράμματος 
11 εβδομάδων και εφαρμόζονται δυναμικές και στατικές πρακτικές ενσυνειδητότητας έχει στόχο την ψυχοεκπαίδευση, τη φυσι-
ολογικοποίηση της ιδεοληπτικής εμπειρίας και την κατανόηση των γνωστικών μηχανισμών που ενεργοποιούν και διατηρούν τα 
ιδεοψυχαναγκαστικά συμπτώματα. Παράλληλα, συμβάλλει στην αλλαγή του τρόπου που οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται και 
σχετίζονται με τις εσωτερικές εμπειρίες καθώς εκπαιδεύονται σε τεχνικές ανάπτυξης της αληθινής εμπιστοσύνης, επιτρέποντας 
στην εσωτερική εμπειρία να είναι όπως ακριβώς είναι, μέσω της αναγνώρισης (identification), της αποστασιοποίησης και της απο-
δοχής χωρίς κριτική. Η εκπαίδευση στην έκθεση και την παρεμπόδιση αντίδρασης με ενσυνειδητότητα, καθώς και στην ανάπτυξη 
αυτo-συμπόνιας και αυτo-συγχώρεσης, πραγματοποιείται προκειμένου συνειδητά να αντικαθιστούν την αυτόματη δράση (auto 
pilot), δηλαδή τις δυσπροσαρμοστικές συνήθειες που ενισχύουν και διατηρούν τη δυσπιστία και την έλλειψη αυτοπεποίθησης 
και παραλληλίζονται με τη λειτουργία του αυτόματου πιλότου, με την κατάσταση της ενσυνείδητης ύπαρξης και της ικανότητας 
επιλογής της καταλληλότερης απόκρισης. Τέλος, με την ανασκόπηση των θεραπευτικών αλλαγών ενδυναμώνεται το κίνητρο 
και η δέσμευση. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η δομή του προγράμματος καθώς και τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρ-
μογή του, τα οποία υποδεικνύουν ότι είναι μια πολλά υποσχόμενη παρέμβαση που χρήζει περαιτέρω ερευνητικής τεκμηρίωσης.

Λέξεις-κλειδιά: Θεραπεία τρίτου κύματος, Γνωσιακή Θεραπεία Βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα, Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, πρα-
κτικές ενσυνειδητότητας, ομαδικό πρόγραμμα, αποτελεσματικότητα
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1. Εισαγωγή 
Η γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεραπεία (ΓΣΘ) αποτελεί θερα-
πεία εκλογής για την Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (ΙΨΔ) 
[1, 2]. Ωστόσο, ένα αξιοσημείωτο ποσοστό ασθενών είτε δεν 
ανταποκρίνεται στη θεραπεία είτε υποτροπιάζει [3]. Αν και η 
αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ είναι καλά τεκμηριωμένη, έχει 
προταθεί η θεραπεία με γνώμονα την ενσυνειδητότητα ως μια 
εναλλακτική ή συμπληρωματική θεραπευτική προσέγγιση για 
την ΙΨΔ. Παρ’ όλα αυτά, είναι περιορισμένα τα ερευνητικά 
δεδομένα αναφορικά με την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης 
σε κλινικά δείγματα [4-7].

Η μορφή και το περιεχόμενο του προγράμματος Γνωσιακή 
Θεραπεία Βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα (ΓΘΒΕ) για την 
ΙΨΔ [8], που απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται στην οξεία 
φάση της ΙΨΔ, ακολουθεί τη βασική δομή της ΓΘΒΕ για την 
κατάθλιψη [9, 10] και της Εστιασμένης Ενσυνειδητότητας στη 
μείωση του στρες [11]. 

Στη ΓΘΒΕ, η ενσυνειδητότητα ορίζεται ως «η επίγνωση 
που προκύπτει από την εμπρόθετη εστίαση της προσοχής στο 
παρόν, χωρίς άσκηση κριτικής ή αξιολόγησης σε ό,τι συμβαίνει 
σε επίπεδο υποκειμενικής εμπειρίας» [12]. Ειδικότερα, η ενσυ-
νείδητη επίγνωση είναι μια έννοια αλληλένδετη με την αυτορ-
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ρύθμιση της προσοχής [13] και αναφέρεται στην παρατήρηση 
των φαινομένων της συνείδησης (σκέψεις, εικόνες, αναμνήσεις, 
συναισθήματα, παρορμήσεις για δράση) όπως αναδύονται και 
εξελίσσονται στο παρόν, χωρίς γνωστική επεξεργασία. 

Όσον αφορά τη ρύθμιση της προσοχής, αυτή επιτυγχάνεται 
μέσω της συστηματικής εκπαίδευσης στον κύκλο επίγνωσης που 
περιλαμβάνεται στις επίσημες πρακτικές ενσυνειδητότητας και 
είναι η εστίαση της προσοχής και του νου στο παρόν, η περι-
πλάνηση του νου, η αναγνώριση αυτής και η επιστροφή του νου 
στο παρόν, εφόσον έχει εκπαιδευτεί να απαγκιστρώνεται. Αυτή 
η βιωματική γνώση αποτελεί τη βάση από την οποία καλλιερ-
γείται βαθμιαία η επίγνωση συγκεκριμένων μοτίβων σκέψεων, 
η οποία οδηγεί σε αποστασιοποίηση από το περιεχόμενό τους. 

Αντίθετα από την ΓΣΘ που δίνεται έμφαση στην αξιολόγηση 
της εγκυρότητας, στην αλλαγή του περιεχομένου των σκέψεων 
και στην ανάπτυξη εναλλακτικών, η ΓΘΒΕ πρωτίστως στο-
χεύει στην αλλαγή του τρόπου που το άτομο αντιλαμβάνεται 
και σχετίζεται με τις σκέψεις και τα συναισθήματά του [14]. 
Πιο συγκεκριμένα, οι δυσλειτουργικές σκέψεις αντιμετωπίζο-
νται απλώς ως σκέψεις, δηλαδή ως φαινόμενα του νου παρά 
ως γεγονότα ή ως δεδομένα που αντιπροσωπεύουν την πραγ-
ματικότητα, αναγνωρίζεται ο ρόλος τους στη διατήρηση του 
προβλήματος και σταδιακά αποσυνδέονται από το αρνητικό 
συναισθηματικό τους φορτίο [10, 15]. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνε-
ται καθώς καλλιεργούνται τα χαρακτηριστικά της δεκτικότη-
τας και της αποδοχής σε όλες τις εμπειρίες, οι οποίες γίνονται 
αντικείμενο ενσυνείδητης επεξεργασίας. 

2. Δομή του προγράμματος
Η παρέμβαση έχει τη μορφή ενός ομαδικού προγράμματος 11 
εβδομάδων, όπου κάθε συνεδρία διαρκεί 3 ώρες, εκτός από 
την 3η συνεδρία που διαρκεί 1½ ώρα και πραγματοποιείται 
με μέλη της οικογένειας και την τελική συνεδρία διάρκειας 
8½ ωρών. Το πρόγραμμα ενσωματώνει στοιχεία της ΓΣΘ [16, 
17], της ενσυνειδητότητας [18], της θεραπείας που εστιάζει στη 
συμπόνια [19] και της Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης [20]. 
Μπορεί να εφαρμοστεί και σε ατομική μορφή, όταν υπάρχει 
δυσκολία στη συμμετοχή στην ομαδική παρέμβαση, λόγω έλλει-
ψης χρόνου, απόστασης και δυσκολιών στο μοίρασμα παρου-
σία άλλων. Όσον αφορά τη δομή της ατομικής παρέμβασης, 
είναι αντίστοιχη με αυτή της ομαδικής στο μεγαλύτερο μέρος. 
Προκειμένου να καλυφθούν οι πρακτικές κάθε τρίωρης συνε-
δρίας του ομαδικού προγράμματος, πραγματοποιούνται δύο 
συνεδρίες των 50 λεπτών (ή μία των 100 λεπτών), ενώ η τελική 
συνεδρία πρακτικής ενσυνειδητότητας και ανασκόπησης του 
προγράμματος διαρκεί 4 ώρες. 

Οι συνεδρίες έχουν μια συγκεκριμένη δομή (ατζέντα), ξεκι-
νούν με στατικές ασκήσεις ενσυνειδητότητας για την εστία-
ση στο εδώ και τώρα και έχουν βιωματικό χαρακτήρα. Κάθε 
συνεδρία ξεκινά από μια πρακτική, ακολουθεί ανασκόπηση 
της πρακτικής και των ασκήσεων για το σπίτι ώστε οι συμ-
μετέχοντες να μοιραστούν τις δυσκολίες με τις οποίες ήρθαν 
αντιμέτωποι. Αφού πραγματοποιηθεί ένα διάλειμμα 10 λεπτών, 
ακολουθούν δυναμικές πρακτικές ενσυνειδητότητας και μελέ-
τη έντυπου υλικού (handouts) για την κατανόηση του περιεχο-
μένου της συνεδρίας και για την ενίσχυση της εργασίας για 
το σπίτι. Επίσης, διαβάζονται αποφθέγματα που συνδέονται 
άμεσα ή έμμεσα με τη θεματική της συνεδρίας και είναι βοη-
θητικά εργαλεία για τη βελτίωση των μεταγνωστικών διαδικα-

σιών, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στις εργασίες για το σπίτι 
(Πίνακας 1). Ακολουθεί η ενσυνειδητότητα της αναπνοής και 
η συνεδρία ολοκληρώνεται κάθε φορά με τη δημιουργία ενός 
κύκλου όπου επικρατεί η ενότητα και η σύνδεση μεταξύ των 
μελών της ομάδας, προκειμένου να μη νιώθουν ότι είναι μόνοι 
σε αυτό το ταξίδι προς την απελευθέρωση από τα προβλήματά 
τους. Εστιάζουν στην αναπνοή τους για 3-4 λεπτά, πραγματο-
ποιείται ανασκόπηση της συνεδρίας και ανάθεση ασκήσεων 
για το σπίτι, παρέχοντας ηχογραφήσεις όλων των πρακτικών 
ενσυνειδητότητας (Πίνακας 1). 

Το προτεινόμενο μέγεθος της ομάδας κυμαίνεται από 4 (προ-
τείνεται για αρχάριους συντονιστές ή για ασθενείς με σοβαρά 
συμπτώματα) έως 12 άτομα (μόνο για έμπειρους συντονιστές 
και ασθενείς χωρίς σοβαρά συμπτώματα). Ο συντονιστής 
χρειάζεται να είναι κλινικός ψυχολόγος, ψυχίατρος ή εκπαι-
δευμένος θεραπευτής ΓΣΘ, να έχει εμπειρία στη συγκεκριμένη 
κλινική οντότητα, εκπαίδευση και εμπειρία στον συντονισμό 
ομάδων ενσυνειδητότητας και τακτική προσωπική πρακτική 
ενσυνειδητότητας. 

2.1. Συνεδρίες προγράμματος ΓΘΒΕ για την ΙΨΔ

Προκριματική συνέντευξη αξιολόγησης
Πριν από τη συμμετοχή στο ομαδικό πρόγραμμα παρέμβα-

σης πραγματοποιείται μια ατομική συνεδρία 90 λεπτών για να 
εκτιμηθούν παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την καταλ-
ληλότητα ενός ατόμου για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, όπως 
η παρουσία και η σοβαρότητα της ΙΨΔ, η συννοσηρότητα με 
άλλες ψυχικές διαταραχές, η παρουσία στοιχείων κάποιας δια-
ταραχής προσωπικότητας, η σχέση με μέλη της οικογένειας και 
δευτερογενή οφέλη. Παρότι στη βιβλιογραφία δεν αναφέρονται 
συγκεκριμένα κριτήρια αποκλεισμού [21], τηρούνται κάποια κοι-
νά κριτήρια αποκλεισμού [22, 23], όπως χρήση ουσιών, σοβαρό 
γνωστικό έλλειμμα, ψυχωσικά συμπτώματα, οξύ καταθλιπτι-
κό επεισόδιο, ψυχοκινητική καθυστέρηση ή διέγερση, φτωχή 
κινητοποίηση και εναισθησία. Tέλος, χορηγούνται σταθμισμένα 
ερωτηματολόγια αυτο-αναφοράς, όπως η Κλίμακα Ιδεοψυχανα-
γκαστικής Συμπτωματολογίας (Yale-Brown Obsessive Compulsive 
Scale, Y-BOCS) [24, 25], η Κλίμακα Ψυχοπαθολογίας Symptom 
Checklist-90-Revised (SCL-90-R) [26], το Ερωτηματολόγιο Προ-
σωπικότητας SCID-II Personality Questionnaire (SCID-II/PQ) [27] 
και το Ερωτηματολόγιο Παραγόντων που προκαλούν δυσπι-
στία (Causes of Mistrust Questionnaire, CMQ) [8].

Συνεδρία 1: Κατανοώντας τι είναι η Ενσυνειδητότητα
Tα μέλη της ομάδας συναντιούνται για πρώτη φορά, εξηγούν 

τον λόγο της παρουσίας τους και περιγράφουν τι αναμένουν να απο-
κομίσουν από το πρόγραμμα. Δίνεται έμφαση στην κατανόηση του 
όρου «ενσυνειδητότητα» και στο πώς θα λειτουργήσει ως «αντίδο-
το» στην ΙΨΔ και στους ιδεοληπτικούς μηχανισμούς (καταναγκα-
σμοί, αναζήτηση διαβεβαίωσης και συμπεριφορές ασφαλείας). Στη 
συνέχεια, τίθενται οι κανόνες της ομάδας σχετικά με το απόρρητο, 
την εμπιστευτικότητα, τη συμμετοχή, τον σεβασμό, τον ρόλο του 
συντονιστή και των συμμετεχόντων.

O συντονιστής ξεκινά παρουσιάζοντας το πρόγραμμα σαν 
ένα ταξίδι όπου απώτερος στόχος είναι να μεταβούν οι συμ-
μετέχοντες από την κατάσταση της αυτόματης δράσης (doing 
mode), δηλαδή από τους καταναγκασμούς, την αναζήτηση δια-
βεβαίωσης και τις συμπεριφορές ασφαλείας, που παραλληλίζο-
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νται με τη λειτουργία του αυτόματου πιλότου (auto pilot), στην 
κατάσταση της ενσυνείδητης ύπαρξης (being mode) και στην 
ικανότητα επιλογής της πιο κατάλληλης απόκρισης [10]. Έτσι, 
λοιπόν, στην πρώτη συνεδρία καλλιεργείται η επίγνωση μέσω 
της εμπρόθετης και ενσυνείδητης εστίασης της προσοχής στην 
εμπειρία με την άσκηση της σταφίδας (Raisin Exercise) [11], με 
την πρακτική της σάρωσης του σώματος (Body Scan Exercise) 
[10, 28], με την ενσυνειδητότητα της αναπνοής (Mindfulness of 
the Breath) [10, 28] και με την ενσυνειδητότητα σε μια καθημε-
ρινή δραστηριότητα (Informal practice) (π.χ. πλύσιμο δοντιών, 
διάβασμα, φαγητό) [10].

Συνεδρία 2: Πώς λειτουργεί η ΙΨΔ και πώς η ενσυνειδητότητα 
μπορεί να βοηθήσει

Μέσω της πρακτικής της ενσυνειδητότητας και της ψυχο-
εκπαίδευσης φυσιολογικοποιείται η ιδεοληπτική εμπειρία, τα 
άτομα με ΙΨΔ κατανοούν τους γνωστικούς μηχανισμούς που 
ενεργοποιούν και διατηρούν τα ιδεοψυχαναγκαστικά συμπτώ-
ματα (γνωστικές προκαταλήψεις, δυσλειτουργικές πεποιθή-
σεις, μη εμπιστοσύνη στον εαυτό, υπερδραστηριοποίηση του 
συστήματος απειλής στον εγκέφαλο, σύντηξη σκέψης-πράξης, 
μηρυκασμός, παρερμηνεία, μη αποδοχή της εμπειρίας), τα 
οποία μπορούν να ιδωθούν ως έλλειψη βασικών δεξιοτήτων 
ενσυνειδητότητας. 

Στην αρχή της συνεδρίας οι συμμετέχοντες μαθαίνουν για τη 
σπουδαιότητα της θέσης του σώματος ώστε να επέλθουν σε μια 
συνειδητή κατάσταση ηρεμίας, ισορροπίας νου και σώματος και 
να βιώσουν το αίσθημα της εμπιστοσύνης, της ασφάλειας και της 
γείωσης στο εδώ και τώρα [29]. Εφαρμόζονται η πρακτική της ενσυ-
νειδητότητας αναπνοής και σώματος (Mindfulness of the Breath and 
Body) [10, 28] και μια γνωσιακή άσκηση που επεξηγεί το μοντέλο 
ABC, όπου καθίσταται σαφές πώς η ερμηνεία εσωτερικών και εξω-
τερικών εμπειριών που βασίζεται στις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις 
(διογκωμένη αίσθηση ευθύνης, υπερεκτίμηση απειλής, υπερεκτίμηση 
σημασίας σκέψεων, σημασία ελέγχου των σκέψεων, μη ανοχή στην 
αβεβαιότητα και τελειοθηρία) [30-33] επηρεάζει το συναίσθημα, τη 
συμπεριφορά και τις σωματικές αισθήσεις [34]. 

Συνεδρία 3: Βοηθώντας τα μέλη της οικογένειας να υποστηρίξουν 
άτομα με ΙΨΔ

Δεδομένου ότι η συμβολή της οικογένειας είναι εξέχουσας 
σημασίας, τόσο κατά τη διάρκεια του προγράμματος όσο και 
μετά τη λήξη του, σε αυτή τη συνεδρία ο συντονιστής παρέχει 
στα μέλη της οικογένειας, στους συντρόφους ή σε έναν στενό 
φίλο βασικές πληροφορίες για την ΙΨΔ, για τους παράγοντες 
που την ενεργοποιούν και τη διατηρούν και που συχνά ενι-
σχύονται ακούσια από αυτούς μέσω παροχής διαβεβαιώσεων, 
συμμετοχής στην εκτέλεση καταναγκασμών ή εκτέλεσης αντί 
αυτών και άσκησης κριτικής. Παράλληλα, εξηγείται πώς οι προ-
αναφερθείσες συμπεριφορές αυξάνουν την ανασφάλεια και τη 
δυσπιστία των ασθενών και πώς από ακούσιοι συνεργάτες της 
ΙΨΔ μπορούν να μετατραπούν σε εκούσιους συν-θεραπευτές. 

Απώτερος σκοπός είναι oι συμμετέχοντες να εμπιστευτούν τις 
αισθητηριακές τους εμπειρίες, που αποτελεί θεμελιώδες αντίδοτο 
για την ΙΨΔ, παρά να πιστεύουν «τυφλά» στις ιδεοληπτικές σκέψεις 
και δυσλειτουργικές πεποιθήσεις, μέσω των οποίων ερμηνεύουν την 
εμπειρία τους ως επικίνδυνη και απειλητική και εκτελούν επαναλαμ-
βανόμενα κάποιες πράξεις για να εμποδίσουν τις φοβογόνες συνέ-
πειες και να μειώσουν το άγχος. Αξίζει να αναφερθεί ότι εναπόκειται 

στη διακριτική ευχέρεια του συντονιστή να καθορίσει ποια μέλη της 
οικογένειας θα ήταν προτιμότερο να συμμετάσχουν σε αυτή την κοινή 
συνεδρία και εφαρμόζεται η πρακτική της ενσυνειδητότητας αναπνο-
ής και σώματος σε καθιστή θέση (Sitting Meditation: Mindfulness of 
the Breath and Body) [10, 28].

Συνεδρία 4: Κατανόηση της δυσπιστίας και ανάπτυξη  
πραγματικής εμπιστοσύνης

Η συνεδρία ξεκινά με την ενσυνειδητότητα σε καθιστή θέση, 
όπου προστίθεται η εστίαση της προσοχής στην αισθητηριακή 
εμπειρία (ήχοι), σε συναισθήματα και γνωσίες οποιασδήποτε 
μορφής και περιεχομένου [10]. Σε αυτή τη συνεδρία οι συμμε-
τέχοντες κατανοούν τον ρόλο της δυσπιστίας στην ΙΨΔ και 
εκπαιδεύονται σε τεχνικές ανάπτυξης αληθινής εμπιστοσύνης 
στις εσωτερικές εμπειρίες. Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπι-
ση της δυσπιστίας είναι η εύρεση των πιθανώς αιτιών της [35]. 
Στη συνέχεια μαθαίνουν μέσω πρακτικών ενσυνειδητότητας, 
όπως είναι το Διάστημα αναπνοής (Breathing Space) [10] και η 
ενσυνείδητη βάδιση (Mindful Walking Meditation) [29], να απο-
φασίζουν συνειδητά να σταματούν τις δυσπροσαρμοστικές 
συνήθειες που ενισχύουν και διατηρούν τη δυσπιστία και την 
έλλειψη αυτοπεποίθησης και να τις αντικαθιστούν με πιο λει-
τουργικούς τρόπους λειτουργίας, όπως είναι η αποδοχή της 
εμπειρίας χωρίς κριτική. 

Συνεδρία 5: Χρήση των αισθήσεων για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης 
Σε αυτό το σημείο του προγράμματος ενθαρρύνεται η ανά-

πτυξη μιας νέας σχέσης με την αισθητηριακή εμπειρία, τη μνήμη 
και τις σωματικές αισθήσεις. Αυτή η νέα σχέση που βασίζεται 
στην επικύρωση και στη χρήση της αισθητηριακής εμπειρίας 
συμβάλλει στην εξουδετέρωση των δυσλειτουργικών γνωσιών 
που οδηγούν σε δυσπροσαρμοστικές στρατηγικές για την αντι-
μετώπιση της δυσφορίας και του άγχους και στην απόκτηση 
μιας βαθύτερης, σαφέστερης και αληθινής οπτικής της πραγ-
ματικότητας, ενισχύοντας την ισορροπία σώματος και νου.

Η συνεδρία ξεκινά με την πρακτική της ενσυνείδητης αντίλη-
ψης (Mindful Perception Practice) [36], στην οποία οι συμμετέχοντες 
καθοδηγούνται να εστιάζουν στον ενσυνείδητο τρόπο χρήσης 
των αισθήσεων, επιτρέποντας έτσι στην εμπειρία να είναι όπως 
ακριβώς είναι, και όχι όπως ο νους –ιδιαίτερα οι φόβοι– συχνά 
την παραμορφώνουν. Μια νέα γνωστική τεχνική, η επικύρωση 
της αντιληπτικής εμπειρίας (Perceptive Experience Validation – 
PEV) [37], εισάγεται σε αυτή τη συνεδρία για να βοηθήσει τους 
συμμετέχοντες να εμπιστευτούν την αισθητηριακή μνήμη ως 
πραγματική και να ελαχιστοποιήσουν την αμφιβολία και την 
ανάγκη εξωτερικής διαβεβαίωσης, καθώς οι πληροφορίες που 
ήδη έχουν για τα γεγονότα είναι επαρκείς. Η τεχνική είναι ιδι-
αίτερα βοηθητική για τους ανθρώπους που δεν θυμούνται αν 
έχουν κάνει κάτι επιβλαβές στον εαυτό τους ή στους άλλους 
καθώς δεν εμπιστεύονται την αισθητηριακή μνήμη. 

Ακολουθεί το Διάστημα αναπνοής: Αντιμετώπιση δυσάρε-
στων σκέψεων και συναισθημάτων (Breathing Space: Coping with 
unpleasant thoughts and feelings) [10] και η πρακτική της ενσυνει-
δητότητας σε καθιστή θέση: Ενημερότητα της αναπνοής, του 
σώματος, των ήχων, των συναισθημάτων, των σκέψεων και η 
έκθεση σε μια δύσκολη κατάσταση (Sitting meditation: Awareness 
of the breath, body, sounds, emotions, thoughts and exposure to a 
difficult state) [10] όπου οι συμμετέχοντες προσκαλούνται σκό-
πιμα να εκτεθούν σε ένα φοβογόνο ερέθισμα (μια ενοχλητική 
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αίσθηση, σκέψη ή συναίσθημα) και να αποτρέψουν οποιαδή-
ποτε εμφανή ή μη συμπεριφορά στοχεύει στην εξουδετέρωση 
του άγχους ή της δυσφορίας. 

Συνεδρία 6: Αναπτύσσοντας μια υγιή σχέση με τις σκέψεις
Σε αυτή τη συνεδρία οι συμμετέχοντες κατανοούν καλύ-

τερα τη λειτουργία του νου και τον ρόλο των σκέψεων στην 
ΙΨΔ. Οι σκέψεις αποτελούν μια φυσιολογική λειτουργία του 
νου, αλλά δεν αναπαριστούν απαραίτητα με έγκυρο τρόπο την 
πραγματικότητα. Το πρόβλημα έγκειται στη μοναδική σχέση 
που τα άτομα με ΙΨΔ αναπτύσσουν με τον νου και τις σκέψεις, 
η οποία είναι δυσλειτουργική και περιλαμβάνει την ταύτιση, 
τη σύντηξη σκέψης-πράξης, τον μηρυκασμό και την κριτική. 

Μια από τις επιδράσεις της πρακτικής της ενσυνειδητότητας 
είναι η μείωση της γνωστικής ευαλωτότητας σε δυσλειτουργι-
κούς τρόπους σκέψης (μηρυκασμός, ιδεοληψία) που ενεργο-
ποιούν, διατηρούν το επίπεδο δυσφορίας και άγχους ενός ατό-
μου, ενώ παράλληλα διαιωνίζουν τη διαταραχή. Ουσιαστικά, 
το πρόγραμμα συμβάλλει στο να επέλθει μια προοδευτική και 
ριζική αλλαγή στη σχέση που έχουν οι συμμετέχοντες με τα 
γνωστικά περιεχόμενα και τον νου μέσω του διαλογισμού του 
παρατηρητικού νου: Πρακτική σε καθιστή θέση (The observing 
mind meditation: A sitting meditation). Εκπαιδεύονται στο να 
δημιουργούν την καλύτερη δυνατή αντιστοιχία μεταξύ του τι 
επικοινωνούν οι αισθήσεις τους και του τρόπου με τον οποίο 
οι γνωστικές διαδικασίες επεξεργάζονται και ερμηνεύουν τις 
αισθητηριακές εισόδους προκειμένου να αναπτύξουν την καλύ-
τερη δυνατή σχέση με την πραγματικότητα. Στόχος, λοιπόν, 
είναι η ανάπτυξη μιας διαφορετικής σχέσης με τις σκέψεις, το 
οποίο επιτυγχάνεται μέσω της μη ταύτισης (disidentification), 
που σημαίνει συνειδητοποίηση ότι η σκέψη δεν είναι πραγμα-
τικότητα και ότι το περιεχόμενο των σκέψεων δεν ορίζει τους 
ανθρώπους («Δεν είμαι ό,τι σκέφτομαι» ή «Δεν είμαι ό,τι οι 
σκέψεις μου λένε ότι είμαι» ή «Αυτή η σκέψη δεν είμαι εγώ»), 
μέσω αποστασιοποίησης (decentering), που αναφέρεται στην 
ικανότητα παρατήρησης των σκέψεων, των συναισθημάτων και 
των αισθήσεων ως προσωρινά, ακίνδυνα διανοητικά γεγονότα 
και όχι ως αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, και μέσω 
αποδοχής των εσωτερικών εμπειριών και της δεκτικότητας 
απέναντι σε κάθε εμπειρία [10].

Η συνεδρία εστιάζει στο να παρατηρούν οι συμμετέχοντες τη 
συνεχή ροή των εσωτερικών γεγονότων, σαν να είναι σύννεφα 
στον ουρανό, χωρίς να αντιδρούν σε αυτά, να τα κρίνουν, να 
προσπαθούν να τα αλλάξουν, να τα αποφύγουν ή να τα πολε-
μήσουν. Η πρακτική του διαστήματος της αναπνοής, τι είναι 
οι σκέψεις στα αλήθεια;: Αναπτύσσοντας μια νέα σχέση με τις 
σκέψεις (Breathing Space-what are thoughts, really?: Developing a 
new relationship with thoughts), συμβάλλει στη μείωση της τάσης 
τυφλής πίστης σε όλα όσα λένε οι σκέψεις, ενώ με την άσκηση 
συναισθημάτων και σκέψεων (Emotions and thoughts exercise) 
καθοδηγούνται από τον παρατηρητικό νου και μαθαίνουν 
πώς τα συναισθήματα μπορούν να επηρεάσουν τις σκέψεις, 
την ερμηνεία που δίνεται στα γεγονότα, καθώς και τις επακό-
λουθες αντιδράσεις. 

Συνεδρία 7: Ανάπτυξη αποδοχής ως ένα βασικό βήμα  
για την αλλαγή

Η αποδοχή αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές πρακτικές 
ενσυνειδητότητας για τα άτομα με ΙΨΔ. Στόχος είναι οι συμμε-

τέχοντες, αντί να προσπαθούν να απαλλαγούν από εσωτερικές 
εμπειρίες όπως παρεισφρητικές ή ιδεοληπτικές σκέψεις, δυσφο-
ρικά συναισθήματα (άγχος, ενοχή, ντροπή, αηδία) και σωμα-
τικές αισθήσεις που ενεργοποιούν και διατηρούν την ΙΨΔ, να 
μάθουν πώς να καλλιεργήσουν σταδιακά την αποδοχή αυτών 
των φυσιολογικών και μη απειλητικών εσωτερικών εμπειριών. 

Η αποδοχή μπορεί να οριστεί ως μια ενεργητική και σκόπιμη 
συμπεριφορά που επιτρέπει σε μια δυσάρεστη εσωτερική (σκέ-
ψεις, συναισθήματα, σωματικές αισθήσεις) ή εξωτερική εμπει-
ρία να είναι ακριβώς όπως είναι, χωρίς τα άτομα να αντιδρούν 
αυτόματα (αποφυγή, καταναγκασμοί, αναζήτηση διαβεβαίω-
σης) ή να προσπαθούν να την αλλάξουν. Για να βοηθηθούν να 
καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν την αποδοχή εισάγονται οι 
κάτωθι πρακτικές: άσκηση φόρτωσης και εκφόρτωσης (loading 
and unloading exercise) που βασίζεται στην ακολουθία κινήσεων 
και χωρίζεται σε δύο φάσεις: μυϊκή ένταση (φόρτωση) και μυϊκή 
χαλάρωση (εκφόρτωση), διαλογισμός του παρατηρητικού νου: 
Έκθεση και καλλιέργεια αποδοχής των δυσφορικών σκέψεων 
(Observing mind meditation: Exposing and cultivating acceptance 
toward challenging thoughts) και πρακτική αληθινής αποδοχής: 
Τέσσερα βήματα προς την αποδοχή (The R.E.A.L. Acceptance 
Practice: Four steps toward acceptance) [10].

Συνεδρία 8: Ενσυνείδητη αυτόματη δράση  
και ενσυνείδητη έκθεση 

Αυτή η συνεδρία έχει στόχο να βοηθήσει τους συμμετέχο-
ντες να κατανοήσουν πώς η ενσυνείδητη πρακτική μπορεί να 
τους επιτρέψει να αναπτύξουν μια πιο λειτουργική αυτόματη 
δράση, την ενσυνείδητη αυτόματη δράση (Mindful Doing) και 
μια πιο ρεαλιστική αίσθηση ευθύνης. 

Ο όρος υπευθυνότητα ετυμολογικά προέρχεται από το 
λατινικό ρήμα responsus-respondere, που σημαίνει ικανότητα 
απάντησης, δηλαδή ικανότητα να είναι κάποιος παρών σε 
κάθε στιγμή και να απαντά κατάλληλα σε καθετί με το οποίο 
έρχεται αντιμέτωπος [35]. Αυτό θα μπορούσε να είναι και ένας 
ορισμός της ενσυνειδητότητας. Η ανάπτυξη μιας υγιούς αίσθη-
σης υπευθυνότητας σημαίνει αποδοχή πιθανών συνεπειών της 
συμπεριφοράς και λήψη αποφάσεων. Όταν τα άτομα με ΙΨΔ 
κατανοήσουν το πραγματικό νόημα της υπευθυνότητας, τότε 
αναπτύσσουν σεβασμό και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, ενώ 
για την κατανόηση της διογκωμένης αίσθησης ευθύνης και 
της σύντηξης σκέψης-πράξης χρησιμοποιείται η τεχνική του 
συνεχούς (Discrepancy Technique).

Μια από τις πιο παράδοξες πλευρές της φαινομενολογίας 
της ΙΨΔ είναι ότι οι φόβοι που χαρακτηρίζουν τη διαταραχή 
πολύ συχνά αφορούν το ακριβώς αντίθετο από τις πραγματι-
κές και συνειδητές προθέσεις, επιθυμίες και ευχές του ατόμου 
και δεν είναι γνώστες του ότι αυτός είναι ο πρωταρχικός απο-
τρεπτικός παράγοντας για ανεπιθύμητες ενέργειες. Μέσα από 
την πρακτική των υγιών προθέσεων (Healthy Intentions Practice) 
μαθαίνουν να δημιουργούν μια υγιή σχέση μεταξύ των προθέσε-
ων, δηλαδή του πώς επιθυμούν να αντιδράσουν σε εσωτερικές 
και εξωτερικές εμπειρίες και των ενεργειών τους. 

Μια βασική θεραπευτική πρακτική της ΓΘΒΕ για την ΙΨΔ 
που χρειάζεται τακτική εξάσκηση είναι η τεχνική της ενσυνεί-
δητης έκθεσης (Mindful Exposure), που ενσωματώνει την έκθε-
ση και την παρεμπόδιση αντίδρασης με την ενσυνειδητότητα, 
με απώτερο σκοπό οι συμμετέχοντες σκόπιμα να έρχονται σε 
επαφή με το ιδεοληπτικό ερέθισμα ή κατάσταση, με μια αίσθη-
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ση παρουσίας, εμπιστοσύνης και ασφάλειας, ξεκινώντας από 
καταστάσεις που προκαλούν λιγότερο άγχος [37]. Η άσκηση 
ξεκινά με την ενσυνείδητη πρακτική αναπνοής και σώματος 
(mindfulness of the breath and body), κατόπιν το άτομο εκτίθεται 
σε ένα στρεσογόνο αντικείμενο, κατάσταση, ερέθισμα, εστιά-
ζοντας στο τι επικοινωνούν οι αισθήσεις και όχι οι σκέψεις, 
παρατηρεί το επίπεδο δυσφορίας ή άγχους σε μια κλίμακα 
0-100 κάθε 3-4 λεπτά, παρεμποδίζονται οι καταναγκασμοί και 
η αναζήτηση διαβεβαίωσης και η άσκηση ολοκληρώνεται με 
το διάστημα αναπνοής (Breathing Space). 

Συχνά, η προοδευτική αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε ένα 
αίσθημα κενού [38] και για αυτόν τον λόγο σε αυτό το στάδιο 
του προγράμματος παρουσιάζεται μια λίστα με ευχάριστες 
δραστηριότητες, ώστε να αφιερώνουν ποιοτικά τον χρόνο που 
είχαν καταλάβει τα ιδεοληπτικά συμπτώματα, ενώ συμβάλλει 
και στην πρόληψη υποτροπών. Η συνεδρία ολοκληρώνεται 
με ενσυνείδητη βάδιση με λεκτικούς σταθεροποιητές (Mindful 
walking with Stabilizers), όπου οι συμμετέχοντες καλούνται να 
συνδεθούν διανοητικά και να απαγγείλουν συγκεκριμένες 
λέξεις ή προτάσεις (σταθεροποιητές ή gathas στα σανσκριτι-
κά) σε συντονισμό με την εμπειρία του περπατήματος και της 
αναπνοής, συμβάλλοντας στο να αισθάνονται γειωμένοι και 
ισορροπημένοι στο εδώ και τώρα.

Συνεδρία 9: Αναπτύσσοντας αυτο-συμπόνια και αυτο-συγχώρεση
Ένα από τα πυρηνικά συστατικά κάθε παρέμβασης που 

εστιάζει στην ενσυνειδητότητα είναι η συμπόνια [39, 40, 41]. 
Σύμφωνα με τους Segal et al. [10], η συμπόνοια είναι μια στάση, 
ένα συναίσθημα που χαρακτηρίζεται από καλοσύνη, ζεστασιά 
και φροντίδα. Μπορεί να είναι ήδη παρούσα έμμεσα, αλλά καλ-
λιεργείται κατά τη διάρκεια της ενσυνείδητης πρακτικής μέσω 
της στάσης του συντονιστή και του τρόπου αλληλεπίδρασης με 
τους συμμετέχοντες. Η αυτο-συμπόνια και η αυτο-συγχώρεση 
είναι νοητικές καταστάσεις και συνήθειες [42-44] που μπορούν 
να απενεργοποιήσουν το σύστημα απειλής/αυτοπροστασίας 
και να ενεργοποιήσουν το σύστημα ικανοποίησης/χαλάρωσης 
και ασφάλειας [39, 45].

Μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις για τα άτομα με ΙΨΔ 
είναι να υιοθετήσουν ένα αίσθημα φροντίδας προς τον εαυτό 
συνδυασμένο με μια βαθιά και ενεργή δέσμευση για την εύρεση 
αποτελεσματικών τρόπων ανακούφισης, το οποίο επιτυγχάνεται 
μέσω της αυτο-συμπόνιας [46]. Από την άλλη, η αυτο-συγχώ-
ρεση συμβάλλει στο να φυσιολογικοποιήσουν ή να μειώσουν 
τα δυσλειτουργικά και συχνά χρόνια συναισθήματα ενοχής, 
τελειοθηρίας, διογκωμένης ευθύνης και αυτο-κριτικής, ενώ 
στόχος είναι η καλλιέργεια βαθιάς αποδοχής της μη τελειότη-
τας και των λαθών ως ανθρώπινων όντων.

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι πρακτικές ενσυνειδητότη-
τας που εφαρμόζονται σε αυτή τη συνεδρία. Κυριότερες είναι 
οι πρακτικές της αυτo-συμπόνιας (Self-Compassion Practice) 
και της αυτo-συγχώρεσης (Self-Forgiveness Practice), ενώ οι 
συμμετέχοντες προσκαλούνται να γράψουν ένα συμπονετικό 
γράμμα εκφράζοντας τα συναισθήματά τους [47, 45], ώστε να 
σταματήσουν να παλεύουν, να αποφεύγουν ή να αρνούνται 
σκέψεις, συναισθήματα και σωματικές αισθήσεις.

Συνεδρία 10: Μαθαίνοντας την ανάληψη ρίσκων
Ένας από τους καλύτερους τρόπους να ενδυναμωθούν και 

να γενικευθούν οι επιδράσεις της ενσυνείδητης έκθεσης, ώστε 

οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν μια πραγματική αίσθηση 
εμπιστοσύνης και μια ώριμη και υγιή αίσθηση ευθύνης, είναι 
να σχεδιάσουν και να αναλάβουν χρήσιμα και εποικοδομητικά 
ρίσκα, που δεν συνδέονται με την ΙΨΔ, με έναν ενσυνείδητο 
τρόπο (Μindful Risk-Taking Behavior). Τους παρέχεται μια λίστα 
με ενσυνείδητα ρίσκα (List of Mindful Risks) [35] ξεκινώντας 
από αυτά που είναι λιγότερο δύσκολα, ώστε να παραμείνουν 
στην κατάσταση, σκέψη, δράση μέχρι η δυσφορία ή το άγχος 
να μειωθεί. Έτσι, ενισχύεται η εμπιστοσύνη, αποτρέπεται η 
βιωματική αποφυγή και οι συμπεριφορές ασφαλείας και αντι-
μετωπίζεται η υπερεκτίμηση της απειλής. Με την παράδοξη 
άσκηση Απελευθέρωση από τα τελετουργικά (Letting go Rituals) 
φυσιολογικοποιούνται οι καταναγκασμοί και ενισχύονται οι 
θεραπευτικές αλλαγές, ενδυναμώνοντας παράλληλα το κίνη-
τρο και τη δέσμευση για αλλαγή. Τέλος, ο συντονιστής τονίζει 
τη σπουδαιότητα της πρακτικής ενσυνειδητότητας τακτικά, 
ακόμη και μετά το τέλος του προγράμματος, για τη διατήρηση 
και βελτίωση του θεραπευτικού αποτελέσματος. 

Συνεδρία 11: Αντιμετωπίζοντας τη ζωή με εμπιστοσύνη και τα 
εμπόδια αποτελεσματικά – Μια ημερήσια συνεδρία πρακτικής 
ενσυνειδητότητας και ανασκόπησης του προγράμματος

Η τελευταία συνεδρία είναι δομημένη ως μια σύντομη εκ 
νέου εξάσκηση στις πρακτικές ενσυνειδητότητας. Εναλλάσσο-
νται στατικές πρακτικές (διαλογισμός του παρατηρητικού νου, 
πρακτική αληθινής αποδοχής, πρακτική ενσυνείδητης αντίλη-
ψης, ενσυνείδητη έκθεση και πρακτική αυτο-συμπόνιας) με 
δυναμικές πρακτικές ενσυνειδητότητας (ενσυνείδητη βάδιση, 
ενσυνείδητη βάδιση με σταθεροποιητές, ενσυνείδητες κινήσεις 
του χεριού, άσκηση φόρτωσης και εκφόρτωσης, ενσυνείδητες 
κινήσεις και διατάσεις). Πρόκειται για μια εμπειρία 8½ ωρών, 
όπου τα μέλη της ομάδας καθοδηγούνται μέσω εντατικής 
ενσυνείδητης πρακτικής στην ανασκόπηση των συναισθημά-
των, των προσδοκιών, των αλλαγών που συντελέστηκαν τους 
τελευταίους 2½ μήνες και στο ποια νομίζουν ότι μπορεί να είναι 
τα εμπόδια στο να συνεχίσουν την πρακτική. Επισημαίνεται η 
σπουδαιότητα της τακτικής πρακτικής ενσυνειδητότητας ως 
ένας τρόπος διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος 
και πρόληψης της υποτροπής, για τουλάχιστον 40 λεπτά κάθε 
εβδομάδα για τους επόμενους μήνες ή τουλάχιστον τις επόμε-
νες πέντε εβδομάδες [10]. 

Για πρώτη φορά στο πρόγραμμα οι συμμετέχοντες έχουν 
τη δυνατότητα για ατομική συμβουλευτική, στην περίπτωση 
που το επιθυμούν. Η συνεδρία ολοκληρώνεται με έναν διαλο-
γισμό, που είναι ένα είδος απελευθέρωσης από τα τελετουργικά 
για να γιορτάσουν την ολοκλήρωση αυτού του θεραπευτικού 
ταξιδιού αλλά και το ξεκίνημα ενός νέου. Τέλος, για να ενδυ-
ναμώσουν όσα αποκόμισαν από το πρόγραμμα, προτείνεται να 
διαβάζουν όλα τα φυλλάδια που τους δόθηκαν στις συνεδρίες 
τουλάχιστον μία φορά για τους επόμενους δύο μήνες [10]. Μετά 
την ολοκλήρωση του προγράμματος, συνήθως, ακολουθούν 
κάποιες μηνιαίες επαναληπτικές μεταθεραπευτικές συνεδρίες 
δύο ωρών, με στόχο την ενίσχυση των συμμετεχόντων στην 
πρακτική της ενσυνειδητότητας και τη διαχείριση προβλημά-
των που είναι ακόμη παρόντα. 

3. Συζήτηση
Η κεντρική δεξιότητα που διδάσκεται σε ένα πρόγραμμα ΓΘΒΕ είναι 
ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να βγει από τα ανατροφοδο-
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τούμενα, αυτοδιαιωνιζόμενα μοτίβα σκέψεων, συναισθημάτων και 
συμπεριφορών, να κάνει ένα βήμα πίσω και να αποστασιοποιηθεί 
από αυτά. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται μέσω της επίγνωσης και της 
απελευθέρωσης (be mindful-aware, let go), δηλαδή μέσω της ανα-
γνώρισης των συνηθειών του νου και του απεγκλωβισμού από τις 
διεργασίες που κρατούν το άτομο δέσμιο φαύλων κύκλων αυτόματων 
και επίκτητων αντιδράσεων [10]. Οι εμπνευστές του μοντέλου επι-
σημάνουν ότι η ΓΘΒΕ στοχεύει στην καλλιέργεια ενός διαφορετικού 
τρόπου σχέσης τόσο με τα προβλήματα όσο και με τη φροντίδα του 
εαυτού. Σε αυτή τη σχέση το άτομο μαθαίνει να τοποθετείται σε μια 
διαφορετική θέση στο «πεδίο της μάχης» με τις δύσκολες σκέψεις 
και τα συναισθήματά του. Από τη θέση αυτή μπορεί να δει καθαρά 
τη «μάχη» και ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος χειρισμού της 
κατάστασης τη δεδομένη χρονική στιγμή [10].

Τα ευρήματα της πιλοτικής έρευνας των Didonna et al. [48], 
που εφάρμοσαν το πρόγραμμα ΓΘΒΕ στην ΙΨΔ, αν και είναι 
προκαταρκτικά, είναι πολλά υποσχόμενα, καθώς όλοι οι συμμε-

τέχοντες ολοκλήρωσαν το θεραπευτικό πρόγραμμα και παρα-
τηρήθηκε μείωση των συμπτωμάτων ΙΨΔ, της κατάθλιψης, της 
ανησυχίας, της αλεξιθυμίας, της αποσύνδεσης και της γενικής 
ψυχοπαθολογίας, ενώ αυτές οι βελτιώσεις διατηρήθηκαν και 
μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Επίσης, στην πρώτη κλινική δοκιμή για την αποτελεσματι-
κότητα της ΓΘΒΕ στην ΙΨΔ των Lu et al. [49] φάνηκε πως αυτή 
η μορφή παρέμβασης αποτελεί μια αποτελεσματική επιλογή 
θεραπείας για ασθενείς με ΙΨΔ που δεν λαμβάνουν φαρμα-
κευτική αγωγή. Προτείνεται, λοιπόν, η διεξαγωγή τυχαιοποι-
ημένων ελεγχόμενων κλινικών δοκιμών για την εκτίμηση της 
αποτελεσματικότητας αυτού του νέου θεραπευτικού προγράμ-
ματος για τη συγκεκριμένη ψυχική διαταραχή που επιφέρει 
προκλήσεις και έκπτωση στη λειτουργικότητα. Επίσης, εν όψει 
της πολυδιά στατης φύσης της ενσυνειδητότητας, θα είχε ενδι-
αφέρον να διερευνηθεί αν ορισμένες πτυχές της συμβάλλουν 
περισσότερο στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ΙΨΔ.

Πίνακας 1. Περιγραφή του θεραπευτικού προγράμματος

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Συνεδρία 1 O αυτόματος πιλότος  

και η συμβολή του  
στην ΙΨΔ. 
Ενσυνείδητη 
παρατήρηση  
της άμεσης εμπειρίας 
μέσω  των 5 
αισθήσεων και του 
σώματος

•  Άσκηση «η σταφίδα»
•  Πρακτική «Σάρωση  

του σώματος»
•  Ενσυνειδητότητα της 

αναπνοής

Δεν μπορούν οι σκέψεις 
και οι πράξεις να μας 
βοηθήσουν να απαλλαγούμε 
από τις ιδεοληψίες 
μόλυνσης, αλλά αυτό μπορεί 
να γίνει παρατηρώντας 
και αναγνωρίζοντας τις 
ιδεοληψίες ξανά και ξανά 

(Anguttara Nikaya)

•  Σάρωση του σώματος (έξι μέρες  
από τις επτά) και καταγραφή

•  Ενσυνειδητότητα της αναπνοής (έξι 
μέρες από τις επτά) και καταγραφή

•  Ενσυνειδητότητα σε μια καθημερινή 
δραστηριότητα (π.χ. πλύσιμο 
δοντιών, διάβασμα, φαγητό)  
και καταγραφή

•  Μελέτη τουλάχιστον μία φορά  
του υλικού που δόθηκε  
στη συνεδρία

Συνεδρία 2 Ψυχοεκπαίδευση για 
την κατανόηση της 
σχέσης μεταξύ  
της ενσυνειδητότητας 
και της ΙΨΔ 

•  Πρακτική σε καθιστή θέση: 
Ενσυνειδητότητα αναπνοής 
και σώματος που είναι 
επέκταση  
της ενσυνειδητότητας 
της αναπνοής που 
εφαρμόστηκε στην  
1η συνεδρία 

•  Η δραστηριότητα 
«Σκέψεων και 
συναισθημάτων» που 
βασίζεται στο μοντέλο ABC

Η βασική προσέγγιση  
για την κατανόηση  
του νου είναι μια διαδικασία 
σταδιακής συμφιλίωσης  
με τον εαυτό 

(Chogyam Trungpa)

•  Σάρωση του σώματος (έξι μέρες από 
τις επτά) και καταγραφή

•  Ενσυνειδητότητα της αναπνοής 
και του σώματος (έξι μέρες από τις 
επτά) και καταγραφή

•  Ενσυνειδητότητα σε μια καθημερινή 
δραστηριότητα και καταγραφή

•  Μελέτη τουλάχιστον μία φορά  
του υλικού που δόθηκε  
στη συνεδρία

•  Υλικό προς οικείους ως 
προετοιμασία για την επόμενη 
συνεδρία

Συνεδρία 3 Ψυχοεκπαίδευση 
των μελών της 
οικογένειας για την 
ενσυνειδητότητα, 
την ΙΨΔ και για 
το πώς μπορούν 
να υποστηρίξουν 
αποτελεσματικά τους 
αγαπημένους τους

•  Πρακτική σε καθιστή θέση: 
Ενσυνειδητότητα αναπνοής 
και σώματος

Η ειρήνη δεν μπορεί να 
διατηρηθεί με εξαναγκασμό, 
αλλά μπορεί να επιτευχθεί 
μόνο με την κατανόηση 

(Albert Einstein)

•  Μελέτη του υλικού «ΙΨΔ: Τι είναι 
βοηθητικό και τι δεν είναι»

➞



ΓΝΩΣΙΑΚΗ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΤΟΜΟΣ 8 • ΤΕΥΧΟΣ 2 • 2022 • ΣΕΛΙΔΕΣ 23-32

© Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς
29
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Συνεδρία 4 Κατανόηση της 

δυσπιστίας, του ρόλου 
της στην ΙΨΔ 
και ανάπτυξη 
της εμπιστοσύνης 
προς τον εαυτό 
μέσω ενημερότητας 
της εσωτερικής 
εμπειρίας

•  Ενσυνειδητότητα 
σε καθιστή θέση: 
Ενσυνειδητότητα της 
αναπνοής, του σώματος, 
των ήχων και των 
συναισθημάτων

•  Διάστημα αναπνοής
•  Ενσυνείδητη βάδιση

Το αν βιώνουμε ό,τι μας 
συμβαίνει ως εμπόδιο 
και εχθρό ή ως δάσκαλο 
και φίλο εξαρτάται εξ 
ολοκλήρου από την 
αντίληψή μας για την 
πραγματικότητα και από τη 
σχέση μας με τον εαυτό μας 

(Pema Chodron)

•  Ενσυνειδητότητα σε καθιστή θέση: 
Ενσυνειδητότητα της αναπνοής, 
του σώματος, των ήχων και των 
συναισθημάτων (κάθε μέρα)

•  Ενσυνείδητη βάδιση (κάθε μέρα)
•  Διάστημα αναπνοής (τρεις φορές 

τη μέρα)
•  Μελέτη τουλάχιστον μία φορά του 

υλικού που δόθηκε στη συνεδρία
Συνεδρία 5 Επικύρωση και χρήση 

των αισθήσεων 
για να αποφευχθούν 
οι δυσλειτουργικές 
γνωσίες που οδηγούν 
σε ιδεοληπτικούς 
μηχανισμούς

•  Πρακτική ενσυνείδητης 
αντίληψης

•  Η άσκηση επικύρωσης της 
αντιληπτικής εμπειρίας 
(PEV)

•  Διάστημα αναπνοής: 
Αντιμετώπιση 
δυσάρεστων σκέψεων και 
συναισθημάτων 

•  Ενσυνειδητότητα σε 
καθιστή θέση: Ενημερότητα 
της αναπνοής, του 
σώματος, των ήχων, των 
συναισθημάτων, των 
σκέψεων και έκθεση σε μια 
διαφορετική κατάσταση

•  Ενσυνείδητες κινήσεις και 
διατάσεις

Οι αισθήσεις ποτέ δεν λένε 
ψέματα, αλλά το μυαλό 
μερικές φορές το κάνει 
(Johann Wolfgang von Goethe)

•  Ενσυνειδητότητα σε καθιστή θέση: 
Ενημερότητα του σώματος, των 
ήχων, των συναισθημάτων, των 
σκέψεων (20 λεπτά) και έκθεση 
σε διαφορετικές καταστάσεις (έξι 
μέρες από τις επτά) 

•  Ενσυνείδητες κινήσεις και διατάσεις 
(15 με 20 λεπτά έξι μέρες από στις 
επτά)

•  Πρακτική ενσυνείδητης αντίληψης 
(κάθε μέρα)

•  Η άσκηση επικύρωσης της 
αντιληπτικής εμπειρίας (όταν 
εμφανίζονται ιδεοληπτικές σκέψεις 
που σχετίζονται με γεγονότα του 
παρελθόντος) 

•  Διάστημα αναπνοής τακτικά (3 
φορές καθημερινά)

•  Διάστημα αναπνοής: Αντιμετώπιση 
δυσάρεστων σκέψεων και 
συναισθημάτων (όταν 
παρατηρούνται δυσάρεστες σκέψεις 
και συναισθήματα)

•  Εστίαση της προσοχής στις 
αισθήσεις και χρήση αυτών για την 
κατανόηση της πραγματικότητας 
(κάθε μέρα) 

•  Μελέτη τουλάχιστον μία φορά του 
υλικού που δόθηκε στη συνεδρία

Συνεδρία 6 Κατανόηση  
της σχέσης του 
ατόμου  με τις σκέψεις 
για την ανάπτυξη 
αποστασιοποίησης  
και μη ταύτισης

•  Ενσυνείδητες κινήσεις  
του χεριού

•  Άσκηση συναισθημάτων 
και σκέψεων 

•  Διαλογισμός  
του παρατηρητικού νου

Τίποτα δεν είναι πιο 
επικίνδυνο από μια ιδέα, 
όταν είναι η μόνη που 
έχουμε 

(Emile Chartier)

•  Ενσυνείδητες κινήσεις του χεριού 
(έξι μέρες από τις επτά)

•  Διαλογισμός του παρατηρητικού 
νου (έξι μέρες από τις επτά)

•  Λίστα των 10 κυριότερων 
ιδεοληπτικών σκέψεών τους 

•  Τεχνική PEV 
•  Πρακτική ενσυνείδητης αντίληψης 

(κάθε μέρα)
•  Εστίαση στις αισθήσεις – Διάστημα 

αναπνοής 3 λεπτών: Αντιμετώπιση 
δυσάρεστων συναισθημάτων ή 
σκέψεων

•  Μελέτη τουλάχιστον μία φορά του 
υλικού που δόθηκε στη συνεδρία

➞
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Συνεδρία 7 Καλλιέργεια 

αποδοχής της 
εσωτερικής εμπειρίας, 
των συναισθημάτων 
και γνωσιών χωρίς 
κριτική και ερμηνείες

•  Άσκηση φόρτωσης και 
εκφόρτωσης

•  Διαλογισμός του 
Παρατηρητικού Νου – 
Έκθεση και Αποδοχή

•  Πρακτική αληθινής 
αποδοχής (Μεταφορά του 
διευθυντή του ξενοδοχείου)

Μία από τις προκλήσεις 
με τις οποίες έρχονται 
αντιμέτωποι οι γιατροί είναι 
η εύρεση νοήματος και η 
αποδοχή της ταλαιπωρίας 
και της χρόνιας ασθένειας

(Viktor E. Frankl)

•  Διαλογισμός του Παρατηρητικού 
Νου – Έκθεση και Αποδοχή (έξι 
μέρες από τις επτά)

•  Άσκηση φόρτωσης και εκφόρτωσης 
(10-15 λεπτά, έξι μέρες από τις επτά)

•  Πρακτική της Αληθινής Αποδοχής 
(κάθε μέρα)

•  Μελέτη τουλάχιστον μία φορά του 
υλικού που δόθηκε στη συνεδρία

Συνεδρία 8 Προώθηση υγιούς 
σχέσης μεταξύ 
προθέσεων 
και ενεργειών, έκθεση 
σε ιδεοληπτικά 
ερεθίσματα με 
την αίσθηση της 
παρουσίας, της 
εμπιστοσύνης 
και της ασφάλειας

•  Πρακτική υγιών προθέσεων
•  Ενσυνείδητη Έκθεση
•  Ενσυνείδητη βάδιση με 

λεκτικούς σταθεροποιητές

Από την πρόθεση πηγάζει 
η πράξη και από την πράξη 
πηγάζουν οι συνήθειες. Από 
τις συνήθειες προκύπτει ο 
χαρακτήρας και από τον 
χαρακτήρα αναπτύσσεται το 
πεπρωμένο. 

(Κινέζικο Βουδιστικό 
Κείμενο)

•  Διαλογισμός του Παρατηρητικού 
Νου (1η, 3η, 5η και 7η μέρα) 

•  Πρακτική της Αληθινής Αποδοχής 
(2η, 4η και 6η μέρα) 

•  Ενσυνείδητη βάδιση με λεκτικούς 
σταθεροποιητές (μία φορά τη μέρα 
για 15-20 λεπτά) 

•  Ενσυνείδητη Έκθεση (τουλάχιστον 
μία φορά τη μέρα)

•  Πρακτική υγιών προθέσεων
•  Επιλογή 3 τουλάχιστον 

δραστηριοτήτων από τη λίστα με τις 
ευχάριστες δραστηριότητες 

•  Τεχνική του συνεχούς (κάθε φορά 
που υπάρχει ανησυχία για διάπραξη 
κακού στον εαυτό η σε τρίτους)

•  Διάστημα αναπνοής: Αντιμετώπιση 
δυσάρεστων σκέψεων και 
συναισθημάτων (κάθε φορά που 
παρατηρούνται μη επιθυμητά 
συναισθήματα ή σκέψεις)

•  Μελέτη τουλάχιστον μία φορά του 
υλικού που δόθηκε στη συνεδρία

Συνεδρία 9 Ανάπτυξη μιας 
διαφορετικής 
προσέγγισης
προς τα άτομα 
με ΙΨΔ και 
φυσιολογικοποίηση 
των δυσλειτουργικών 
συναισθημάτων
ενοχής και 
διογκωμένης ευθύνης

•  Πρακτική αυτο-συμπόνιας 
και αυτο-συγχώρεσης 

Οι άνθρωποι θα ξεχάσουν 
αυτό που τους είπατε, θα 
ξεχάσουν αυτό που τους 
κάνατε, αλλά οι άνθρωποι 
δεν θα ξεχάσουν ποτέ πώς 
τους κάνατε να νιώσουν 

(Maya Angelou)

•  Πρακτική αυτο-συμπόνιας (κάθε 
μέρα)

•  Γράμμα αυτο-συμπόνιας
•  Πρακτική αυτο-συγχώρεσης (κάθε 

μέρα)
•  Πρακτική Αληθινής Αποδοχής (1η 

και 5η μέρα) 
•  Διαλογισμός του Παρατηρητικού 

Νου (την 3η και 7η μέρα)
•  Μια δυναμική άσκηση 

ενσυνειδητότητας (Ενσυνείδητη 
βάδιση, Ενσυνείδητη βάδιση με 
σταθεροποιητές, Ενσυνείδητες 
κινήσεις του χεριού, Άσκηση 
φόρτωσης και εκφόρτωσης, 
Ενσυνείδητες κινήσεις και 
διατάσεις) τη 2η, 4η και 6η μέρα για 
10-15 λεπτά

•  Ενσυνείδητη Έκθεση (κάθε μέρα) 
•  Πρακτική υγιών προθέσεων (κάθε 

πρωί για 5-10 λεπτά)
•  Μελέτη τουλάχιστον μία φορά του 

υλικού που δόθηκε στη συνεδρία
➞
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Abstract
Mindfulness-Based Cognitive Therapy for OCD is a third wave therapy, 
aimed at individuals at the acute phase of the disorder and combines the 
cognitive-behavioral model with systematic training in mindfulness. 
The intervention that has the form of an 11-week group program and 
where dynamic and static practices of mindfulness are being applied, 
has as its main goal the psychoeducation and the normalization of 
the obsessive thought experience as well as the understanding of 
the cognitive mechanisms that activate and maintain the obsessive 
– compulsive symptoms. At the same time, it contributes to the 
modification of the way participants perceive and relate to internal 
experiences, as they are being trained in true confidence building 
techniques, allowing the internal experience to be exactly as it is, 
through identification, detachment, and acceptance without judgment. 
Training in exposure and response inhibition through mindfulness as 
well as in the development of self-compassion and self-forgiveness 
is applied in order to consciously replace immediate responses, i.e., 

maladaptive habits that enhance and maintain distrust and lack of self-
confidence and are being paralleled with the processes of an autopilot, 
with a situation of mindful existence and the ability to choose the most 
appropriate response. Finally, by reviewing the therapeutic changes, 
motivation and commitment also strengthen. In the current article, 
the structure of the program is presented, as well as the preliminary 
results from its implementation which show that it seems to be a very 
promising intervention that needs further research documentation. 

Keywords: Third wave therapy, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, 
Obsessive-Compulsive Disorder, Mindfulness practices, Group program, 
Effectiveness

Βιβλιογραφία
[1] National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Obsessive-compulsive 
Disorder and Body Dysmorphic Disorder: Treatment (CG31). London, UK: NICE; 
2005. Available at: www.nice.org.uk/guidance/cg31. Accessed December 21, 2018.
[2] Ost L, Havnen A, Hansen B, et al. Cognitive behavioral treatments of obses-
sive-compulsive disorder. a systematic review and meta-analysis of studies published 
1993-2014. Clin Psychol Rev. 2015; 40: 156-169.
[3] O’Neill J, Feusner JD. Cognitive-behavioral therapy for obsessive-compulsive 
disorder: access to treatment, prediction of long-term outcome with neuroimaging. 
Psychol Res Behav Manag. 2015; 20: 211-223.
[4] Hale L, Strauss C, Taylor BL. The effectiveness and acceptability of mindful-
ness-based therapy for obsessive compulsive disorder: a review of the literature. 
Mindfulness. 2013; 4: 375-82.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
Συνεδρία 10 Να αναπτυχθεί η 

ευθύνη
και η εμπιστοσύνη 
αναλαμβάνοντας 
εποικοδομητικά ρίσκα 
με έναν ενσυνείδητο 
τρόπο

•  Πρακτική της Αληθινής 
Αποδοχής

•  Ενσυνείδητη βάδιση 
•  Πρακτική αυτο-συμπόνιας
•  Απελευθέρωση από 

τελετουργικά

Όταν κοιτάζετε το φόβο 
κατά πρόσωπο, τότε 
αποκτάτε δύναμη, θάρρος 
και αυτοπεποίθηση από 
κάθε εμπειρία που ζείτε. 
Κάντε αυτό που νομίζετε ότι 
δεν μπορείτε να κάνετε. 

(Eleanor Roosevelt)

•  Πρακτική αυτο-συμπόνιας (1η, 3η, 
5η και 7η μέρα) 

•  Πρακτική αυτο-συγχώρεσης (2η, 4η 
και 6η μέρα)

•  Ενσυνείδητη έκθεση (κάθε μέρα) 
•  Στατικές πρακτικές 

ενσυνειδητότητας (1η, 3η, 5η και 7η 
μέρα) η δυναμικές πρακτικές (2η, 
4η, 6η μέρα) για 10-15 λεπτά

•  Λίστα ενσυνείδητων ρίσκων (1η, 3η, 
5η και 7η μέρα)

•  Λίστα απελευθέρωσης από 
τελετουργικά (2η, 4η και 6η μέρα)

•  Μελέτη τουλάχιστον μία φορά του 
υλικού που δόθηκε στη συνεδρία

Συνεδρία 11 Μια ημερήσια 
συνεδρία με πρακτική 
ενσυνειδητότητας 
με στόχο την 
ανασκόπηση
προηγούμενων 
πρακτικών 
και την ενίσχυση 
κινήτρων 
για περαιτέρω 
πρακτική

•  Άσκηση του οδηγού 
λεωφορείου

•  Ενσυνειδητότητα που 
βασίζεται στη συμπόνια και 
στις σχέσεις

Το παρελθόν είναι 
ο ορισμός μας. 
Θα πρέπει 
να αποδράσουμε 
από αυτό αγωνιζόμενοι 
για έναν καλό σκοπό. Αλλά 
αυτό θα συμβεί μόνο αν το 
αντικαταστήσουμε 
με κάτι καλύτερο. 

(Wendell Berry)

•  Επιλογή εκείνων των πρακτικών 
ενσυνειδητότητας που ωφέλησαν 
περισσότερο (εξάσκηση κάθε 
μέρα για τους επόμενους μήνες 
για 40 λεπτά ή για τουλάχιστον τις 
επόμενες 5 εβδομάδες)

•  Ενσυνείδητη έκθεση (κάθε μέρα)
•  Λίστα ενσυνείδητων ρίσκων (κάθε 

μέρα για τουλάχιστον 3 εβδομάδες)
•  Πρακτική υγιών προθέσεων (κάθε 

πρωί)
•  Διάστημα αναπνοής: Αντιμετώπιση 

δυσάρεστων σκέψεων και 
συναισθημάτων (όταν χρειάζεται)

•  Μελέτη τουλάχιστον μία φορά του 
υλικού που δόθηκε στη συνεδρία
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