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Τα τελευταία 40 χρόνια οι παρεμβάσεις που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα έχουν γίνει 

ιδιαίτερα δημοφιλείς στην ψυχοθεραπεία.  
 

Η Γνωσιακή Θεραπεία Βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα (Mindfulness Based Cognitive 
Therapy) αποτελεί συνδυασμό του γνωσιακού συμπεριφοριστικού μοντέλου με τη 

συστηματική εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα. Αναπτύχθηκε από τους Ζ. Segal, Μ. 

Williams, και J. Teasdale (2001), με στόχο την πρόληψη της υποτροπιάζουσας κατάθλιψης και 
έκτοτε η εφαρμογή της έχει διευρυνθεί και ερευνηθεί σε πλήθος ψυχολογικών δυσκολιών. 

 
Η εκπαίδευση στην ενσυνειδητότητα έχει ως στόχο την καλλιέργεια της αυτεπίγνωσης, η 

οποία αντισταθμίζει την κατάσταση αυτόματης λειτουργίας στην οποία οι άνθρωποι περνούν 

μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους, καθώς και της καλύτερης επαφής με την εμπειρία 
στο παρόν, ανεξάρτητα από το είδος της (ευχάριστη ή δυσάρεστη). Μέσα από τη 

συστηματική πρακτική στην ενσυνειδητότητα διευκολύνεται η κατανόηση γνωστικών 
διεργασιών και συμπεριφοριστικών μοτίβων που οδηγούν σε αυτόματη αντιδραστικότητα 

(reactivity), καθιστώντας το άτομο ευάλωτο σε ψυχολογικές δυσκολίες.   
 

Η κατανόηση αυτών των διεργασιών και μοτίβων ενισχύεται μέσα από τη γνωσιακή – 

συμπεριφοριστική θεωρία, η οποία προσφέρει ένα μοντέλο κατανόησης για τους μηχανισμούς 
γένεσης και διατήρησης των ψυχολογικών δυσκολιών, καθώς και ένα σύνολο από τεχνικές 

που αξιοποιούνται κυρίως με στόχο την αλλαγή της σχέσης του ατόμου με τις σκέψεις του, 
παρά του περιεχόμενου τους καθεαυτό.  

 

Από τους σημαντικότερους στόχους της παρέμβασης είναι η επίτευξη της μεταγνωσιακής 
επίγνωσης, δηλαδή της ικανότητας αντίληψης των σκέψεων (καθώς και άλλων στοιχείων της 

εμπειρίας) απλώς ως σκέψεις, ως παροδικά φαινόμενα του νου και όχι ως πιστές 
αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, καθώς και η μετακίνηση από την αντιδραστικότητα 

(reactivity) στη συνειδητή απόκριση (responsiveness) απέναντι σε εσωτερικά και σε εξωτερικά 

ερεθίσματα.  
 

 
Στο εργαστήριο θα παρουσιαστεί η Γνωσιακή Θεραπεία Βασισμένη στην Ενσυνειδητότητα και 

θα δοθεί έμφαση σε βασικές πρακτικές ενσυνειδητότητας και γνωσιακές τεχνικές που 
προάγουν την ικανότητα της μεταγνωσιακής επίγνωσης και της συνειδητής απόκρισης 

απέναντι σε δύσκολα συναισθήματα, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της κατάθλιψης.       


