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M I N D F U L N E S S  

Μια Εισαγωγή στην Ενσυνειδητότητα 



Ε Ι ΣΑ ΓΩ ΓΗ  

	 O όρος Mindfulness σε μια ελεύθερη μετάφραση, αναφέρεται στο να 
διατηρεί  κανείς  τη  συνείδησή  του  ζωντανή  στην  παρούσα στιγμή  και 
πραγματικότητα. 

Στα  Ελληνικά  χρησιμοποιείται η  λέξη  “Ενσυνειδητότητα” για  την 
απόδοσή του  όρου  αυτού, και  για  αυτό  τον  λόγο  θα  χρησιμοποιηθεί η 
ελληνική εκδοχή στις σελίδες που ακολουθούν. 

Ενσυνειδητότητα σημαίνει  να  δίνεις  προσοχή σκόπιμα, στην  παρούσα 
στιγμή, με ιδιότητες και ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως η συμπόνια και 
η αποδοχή. 

Μέσα  από την  Ενσυνειδητότητα, ανακαλύπτεις πώς να  ζεις  στην 
παρούσα στιγμή, στο “Τώρα”, με έναν ευχάριστο και γεμάτο ικανοποίηση 
τρόπο, παρά να  παραμένεις προσκολλημένος ανησυχώντας  για  το 
παρελθόν ή  το  μέλλον. Το  παρελθόν έχει  ήδη  φύγει  και  δεν  μπορεί να 
αλλάξει. Το μέλλον δεν έχει ακόμη φθάσει και είναι εντελώς άγνωστο. Η 
παρούσα στιγμή, αυτή τη στιγμή τώρα, είναι τελικά η μόνη στιγμή που 
έχεις. Η Ενσυνειδητότητα σου δείχνει πώς να ζήσεις αυτή τη στιγμή με 
έναν πιο αρμονικό τρόπο. Σε βοηθάει να ανακαλύψεις πώς να κάνεις την 
παρούσα στιγμή πιο όμορφη. Γιατί η παρούσα στιγμή, το “Τώρα”, είναι 
το μόνο μέρος που μπορείς να δημιουργήσεις, να πάρεις αποφάσεις, να 
ακούσεις, να σκεφτείς, να χαμογελάσεις, να ζήσεις... 

Σε αυτό το πρακτικό οδηγό για την Ενσυνειδητότητα  θα δούμε: 

▶ την αποδοχή του αγώνα της ζωής 
▶ την εγκατάλειψη του “ΕΓΩ” για μια καλύτερη ζωή 
▶ την εστίαση στο “ΤΩΡΑ” 
▶ την εξάσκηση στην “Ενσυνειδητότητα” 
▶ την καλλιέργεια της πνευματικότητα μας 



“Κάθε πρωί γεννιόμαστε ξανά. 
Ό,τι κάνουμε σήμερα είναι 

αυτό που έχει τη 
μεγαλύτερη σημασία” 

Βούδας 



Κεφaλαιο 1 

ΤΟ  ΠΑΡΑΔΟΞΟ  ΤΟΥ  Α ΓΧΟΥΣ  

Έχει κολλήσει ποτέ το αυτοκίνητό σου σε ένα λασπωμένο δρόμο; Τι θα 
συμβεί αν πατήσεις το γκάζι τέρμα και οι τροχοί αρχίσουν να σπινάρουν; 
Σπινάρουν όλο και περισσότερο, η λάσπη πετάγεται παντού, και οι τροχοί 
βυθίζονται στη λάσπη περισσότερο. 

Το Άγχος μπορεί να είναι κάπως έτσι: Όσο πιο έντονα και απεγνωσμένα 
προσπαθούμε να  απελευθερωθούμε από αυτό, τόσο  περισσότερο 
εγκλωβιζόμαστε. 

Σε  αυτό  το  κεφάλαιο, θα  εξηγήσουμε  πώς να  χρησιμοποιούμε την 
αποδοχή ως έναν τρόπο για να βγούμε από την παγίδα του άγχους.  

Θα  προσπαθήσουμε να  συνθέσουμε  έννοιες  σχετικά  με  την  Ενσυνει-
δητότητα, για να φτιάξουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του θέματος. Θα 
δείξουμε πώς η αποδοχή μας βοηθά να σταματήσουμε να “σπινάρουμε”, 
ώστε  να  μπορούμε να  εξετάσουμε  ήρεμα  και  νηφάλια  περισσότερο 
παραγωγικές εναλλακτικές  λύσεις  στα  προβλήματα και  τις  ανησυχίες 
μας. 

Θα  συζητήσουμε  για  το  πώς η  πολλή μεγάλη  ανησυχία  και  η 
προσκόλληση στο  “εγώ” και  την  “αυτοεκτίμηση” μας, μπορεί να  κάνει 
τον δρόμο μας δύσκολο, και θα εξηγήσουμε πώς το να ζεις στο “παρόν” 
παρέχει ένα δρόμο προς μια πιο ισορροπημένη ζωή. Τέλος, θα δώσουμε 
μερικά  ερεθίσματα  για  σκέψη  σχετικά  με  τον  πιθανό ρόλο  της 
πνευματικότητας στην αναζήτηση εσωτερικής γαλήνης. 



Κεφάλαιο 2 

ΑΠΟΔΟΧΗ  ΤΟΥ  A ΓΧΟΥΣ  

Γιατί  λοιπόν, αφού  ξέρουμε  πως υπάρχουν τρόποι για  να  απαλλαγούμε 
από το άγχος, να ζητάμε την συνειδητή αποδοχή του; Τρελαθήκαμε; Δεν 
υποτίθεται πως θα πρέπει να παλέψουμε για να αντιμετωπίσουμε και να 
διώξουμε το άγχος; 

Λοιπόν, ναι, φυσικά  και  θέλουμε  να  ξεπεράσουμε το  άγχος. Αλλά το 
παράδοξο του άγχους είναι ότι όσο περισσότερο νιώθεις πως πρέπει να 
απαλλαγείς από αυτό, τόσο περισσότερο άγχος αισθάνεσαι. Όσο 
περισσότερο το άγχος μας ενοχλεί, τόσο περισσότερο μας παγιδεύει. Όσο 
πιο απελπισμένα αγωνιζόμαστε  για  να  διώξουμε  το  άγχος, τόσο 
περισσότερο εγκλωβισμένοι  νιώθουμε. Επιμένοντας ότι  το  άγχος  μας 
πρέπει να εξαφανιστεί εδώ και τώρα, είναι ο σίγουρος τρόπος για να το 
αυξήσουμε! Αντί  αυτού, χαλάρωσε  και  παρατήρησε το  άγχος  σου. Στις 
επόμενες ενότητες περιγράφεται το πως μπορείς να το κάνεις αυτό. 



“Αν θέλεις να υπερνικήσεις 
το άγχος της ζωής, 
ζήσε τη στιγμή, 
ζήσε στο Τώρα” 

Amit Ray 



Κεφάλαιο 3 

ΗΡ ΕΜΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  

Οι  ανθρωπολόγοι μελετούν  τη  συμπεριφορά και  τον  πολιτισμό των 
ανθρώπων. Κάνουν  τις  παρατηρήσεις τους  αντικειμενικά, από μια 
ψύχραιμη, επιστημονική προοπτική. Αυτό  που θέλουμε  να  επιτύχουμε, 
είναι  να  δούμε  και  εμείς  το  άγχος  μας  με  αυτόν  τον  τρόπο σαν  … 
ανθρωπολόγοι - ψύχραιμα και αποστασιοποιημένα.  

Περίμενε  μέχρι  την  επόμενη φορά  που θα  νιώσεις  ανήσυχος  και 
στρεσαρισμένος. Μελέτησε το άγχος σου και κάνε μια μικρή έκθεση για 
το πως αντιλαμβάνεσαι το άγχος και πως αυτό επηρεάζει το σώμα σου, 
τις σκέψεις σου και τον τρόπο με τον οποίο ενεργείς και πράττεις.  

Μην  κρατάς  μια  κριτική  ή  επικριτική στάση  απέναντι στο  άγχος  σου  - 
απλά παρατήρησε το. Στη  συνέχεια, απάντησε όσο  πιο αντικειμενικά 
μπορείς στις  ακόλουθες  ερωτήσεις, για  να  συμπληρώσεις μια  μικρή 
έκθεση: 

✓Σε  ποια σημεία  του  σώματος  μου  αισθάνομαι  ένταση; Στους  ώμους, 
στην  πλάτη, στο  πρόσωπο, στα  χέρια, ή  στο  λαιμό  και  τον  αυχένα; 
Παρατήρησε και περιέγραψε με ποιον τρόπο νιώθεις την ένταση αυτή: 

• Εφιδρώνουν τα χέρια μου; 
• Έχω ταχυπαλμία; Αν ναι, πόσο έντονη; 
• Αισθάνομαι σφίξιμο στο στήθος ή στον λαιμό μου; 
• Νιώθω ζαλάδα; Παρατήρησε την ζάλη και περιέγραψε την. 



✓ Τι σκέψεις κάνω; 
	 • Κάνω αρνητικές προβλέψεις για το μέλλον; 
	 • Μεγαλοποιώ τα πράγματα; 
	 • Κάνω ένα απλά δυσάρεστο γεγονός να φαίνεται σαν καταστροφή; 
	 • Αναστατώνομαι για κάτι που έτσι και αλλιώς είναι έξω από τον 		
	    έλεγχό μου; 

✓ Τι μου υπαγορεύει το άγχος μου να κάνω; 
	 • Να αποφύγω να κάνω κάτι που θέλω να κάνω; 
	 • Να πρέπει να είμαι τέλειος; 
	 • Να πρέπει να κρύψω το άγχος μου; 



Η ιστορία του Αλέξανδρου που ακολουθεί αποτελεί ένα καλό παράδειγμα 
για  το  πώς η  δύναμη  της  παρατήρησης μπορεί να  σε  βοηθήσει  στον 
χειρισμό των αγχωτικών συναισθημάτων σου. 

Ο  Αλέξανδρος, 38 ετών, υπεύθυνος προμηθειών σε  νοσοκομείο, ένιωσε 
την  πρώτη κρίση  πανικού πριν από τρία  χρόνια. Από τότε, οι  επιθέσεις 
των κρίσεων πανικού έχουν αυξηθεί σε συχνότητα και ένταση, κάτι που 
τον έχει κάνει να παίρνει άδειες από την δουλειά του, ιδιαίτερα τις μέρες 
που θα έπρεπε να λάβει μέρος σε συναντήσεις και διαβουλεύσεις με το 
υπόλοιπο προσωπικό.  

Τώρα, δουλεύει με τον θεραπευτή του για να μειώσει τον πανικό του. Ο 
θεραπευτής παρατήρησε πως η  τελειομανία  του  Αλέξανδρου  τον  οδηγεί 
στο να απαιτεί άμεση βελτίωση. Διαβάζει όλα όσα του έχουν ανατεθεί να 
κάνει  από τον  θεραπευτή του  και  προσπαθεί να  κάνει  κάθε  εργασία 
τέλεια. Ο  θεραπευτής, συνειδητοποιώντας ότι  ο  Αλέξανδρος  πρέπει να 
“επιβραδύνει” λίγο, του  αναθέτει  να  κάνει  μια  εργασία  όπου θα 
προσποιείται τον ανθρωπολόγο σε αποστολή, γράφοντας μια έκθεση για 
το άγχος του. Ο Αλέξανδρος ολοκληρώνει την εργασία του ως εξής:   

“Άρχισα να  παρατηρώ μια  μικρή  δυσκολία  στην  αναπνοή. Σκέφτηκα: 
Αρχίζει πάλι! Τότε η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει δυνατά. Παρατήρησα 
ότι  χτυπούσε γρήγορα  και  αναρωτήθηκα  πόση ώρα  θα  διαρκέσει  όλο 
αυτό. Τότε παρατήρησα ότι τα χέρια μου είχαν ιδρώσει. Ένιωσα ναυτία. 
Δεν ήθελα να πάω στη δουλειά. Μπορούσα να ακούσω σχεδόν το άγχος 
να μου λέει ότι θα ένιωθα πολύ καλύτερα αν έμενα στο σπίτι, επειδή αν 
πήγαινα στην δουλειά  θα έπρεπε να μιλήσω σε ένα δωμάτιο γεμάτο από 
θυμωμένους χειρουργούς. Δεν πρόκειται να τους αρέσουν αυτά που έχω 
να τους πω. Θα με κάνουν “κομματάκια”. Τι ενδιαφέρουσα εικόνα. Ποτέ 
δεν  έχουν  καταφέρει  πραγματικά να  με  κάνουν  “κομματάκια”, αλλά  η 
εικόνα  μου  είναι  καταπληκτική! Αν  έχω  πολύ άγχος, τα  λόγια  μου  θα 
μετατραπούν σε ασυναρτησίες, και θα φανώ τελείως ανόητος σε όλους. 
Αυτό  είναι  ενδιαφέρον, πάρα πολύ. Κάνω  απίστευτα αρνητικές 
προβλέψεις για το μέλλον. Είναι αστείο – αλλά γράφοντας αυτά νιώθω 
ένα μικρό κομμάτι άγχους να έχει φύγει.” 

Ο  Αλέξανδρος  ανακάλυψε  ότι  απλώς παρατηρώντας το  άγχος  του, τον 
βοήθησε. Αντί να επιτεθεί στις ανήσυχες σκέψεις του και στο συναίσθημα 



άγχους, έβλεπε και  παρατήρησε την  εμπειρία του  αυτή, μέσα  από μια 
προσπάθεια να  μείνει  αποστασιοποιημένος , όπως κάνει  ένας 
ανθρωπολόγος που μελετάει μια ανθρώπινη συμπεριφορά. 



“Αυτό που Σκέφτεσαι… 
αυτό Γίνεσαι…” 

Βούδας 



Κεφάλαιο 4 

ΑΝΟΧΗ  Σ ΤΗΝ  ΑΒ ΕΒΑ ΙΟ ΤΗ ΤΑ  

Οι αγχώδεις άνθρωποι συνήθως απεχθάνονται την αβεβαιότητα. Μακάρι 
να μπορούσαν να ελέγχουν τα πάντα γύρω τους. Νομίζουν πως με αυτό 
τον τρόπο δεν θα ανησυχούσαν τόσο πολύ. Και μπορεί πράγματι αυτό να 
ισχύει: Αν  θα  μπορούσες να  ελέγχεις  τα  πάντα, δεν  θα  είχες  και  πολλά 
πράγματα να σε ανησυχούν. Έτσι; 

To μάλλον  προφανές ελάττωμα  σε  αυτή  την  προσέγγιση έγκειται  στο 
γεγονός  ότι  η  ζωή  αποτελείται από συνεχή  αβεβαιότητα  και  σε  ένα 
βαθμό  είναι  χαώδης. Στην  πραγματικότητα, ένας  βασικός  νόμος  της 
φυσικής  δηλώνει  ότι  η  απόλυτη βεβαιότητα  είναι  αδύνατη. Ατυχήματα 
και απρόβλεπτα γεγονότα συμβαίνουν.  

Για  παράδειγμα, δεν  ξέρετε  την  ημέρα  και  την  ώρα  που το  αυτοκίνητό 
σας  θα  σας  εγκαταλείψει  στο  δρόμο  για  τη  δουλειά. Δεν μπορείτε να 
προβλέψετε με βεβαιότητα την πορεία του χρηματιστηρίου, αν και πολλοί 
άνθρωποι προσπαθούν. Άσχημα  πράγματα συμβαίνουν  σε  καλούς 
ανθρώπους συνεχώς. Ακόμα  κι  αν  περάσεις κάθε  στιγμή  της  ζωής  σου 
προσπαθώντας να  αποτρέψεις την  πιθανότητα κάποιας ασθένειας, 
οικονομικών δυσκολιών ή την απώλεια αγαπημένων προσώπων, δεν θα 
μπορούσες να το κάνεις.  

Δεν είναι μόνο το έργο της πρόληψης καταστροφών αδύνατο. Ακόμα και 
αν  μπορούσες, αν  προσπαθούσες να  το  κάνεις, θα  κατέστρεφες  το 
μεγαλύτερο μέρος από τις στιγμές σου στο τώρα. Σκέψου το για λίγο. Αν 
ελέγχεις  τη  μηχανή  του  αυτοκινήτου  σου  πριν από κάθε  αναχώρηση  το 
πρωί προς την  δουλειά  σου, αν  αποθηκεύεις και  την  παραμικρή δεκάρα 
για να την βρεις στην συνταξιοδότηση σου, αν δεν τρως παγωτά λόγω 
της  περιεκτικότητας τους  σε  λιπαρές ουσίες, αν  υπέρ-προστατεύεις τα 
παιδιά σου  γιατί  ανησυχείς  μην  τυχόν  και  “μπλέξουν”, αν  πλένεις τα 
χέρια  σου  κάθε  φορά  που αγγίζεις  ένα  πόμολο, αν  δεν  πάρεις ποτέ 
κανένα ρίσκο, τότε ποια θα θα είναι η ζωή σου; Μάλλον δεν θα είναι και 
πολύ διασκεδαστική.  



Η ανησυχία και το άγχος δεν αλλάζει αυτό που θα συµβεί. Μερικοί 
άνθρωποι πιστεύουν ότι  αν  ανησυχούν  αρκετά  δεν  θα  τους  συμβούν 
άσχημα  πράγματα. Επειδή δεν  τους  συμβαίνουν  άσχημα  πράγματα τις 
μέρες  που ανησυχούν . . . . νομίζουν  ότι  δεν  συνέβησαν  επειδή 
ανησυχούσαν… Αλλά η ανησυχία από µόνη της, δεν έχει ποτέ στην 
ιστορία της ανθρωπότητας εµποδίσει το να συµβεί κάτι. Ούτε µία φορά. 

Μάθε πως να “αγκαλιάζεις” την αβεβαιότητα, κάτι που μπορεί να κάνει 
τη  ζωή  σου  περισσότερο ενδιαφέρουσα  και  συναρπαστική. Ανακάλυψε 
πώς να  εκτιμάς  τις  αντιξοότητες, ακόμα  και  τις  δυσκολίες  και  τα 
απρόβλεπτα της  ζωής. Χωρίς τις απρόβλεπτες καταστάσεις και τις 
αντιξοότητες της ζωής, δεν θα µπορούσες να εκτιµήσεις τις καλές της 
στιγµές.  

Όταν συλλάβεις τον εαυτό σου να διακατέχεται από συναίσθημα άγχους, 
αναρωτήσου αν η ανησυχία σου προέρχεται από την προσπάθεια σου να 
ελέγξεις  κάτι  μελλοντικό  και  απρόβλεπτο. Για  παράδειγμα, πολλοί 
άνθρωποι ανησυχούν σχετικά με τα ταμεία συνταξιοδότησης τους ή την 
χρηματιστηριακή  αγορά. Παρακολουθούν  καθημερινά  την  πορεία των 
κεφαλαίων τους. Σαρώνουν τις οικονομικές εφημερίδες για πληροφορίες 
που μπορεί ενδεχομένως  να  τους  βοηθήσουν  να  γνωρίζουν  το  πότε θα 
πρέπει να πουλήσουν. Ωστόσο, όπως έχει φανεί τα τελευταία χρόνια, δεν 
υπάρχουν εγγυήσεις στη χρηματιστηριακή αγορά.  

Ας εγκαταλείψουµε την ανάγκη µας να προβλέπουµε και να ελέγχουµε 
τα πάντα διαρκώς. Φυσικά, να λαμβάνουμε εύλογες προφυλάξεις σχετικά 
με  την  υγεία  μας, την  οικογένεια  μας, τα  οικονομικά  μας, και  την 
ευημερία  μας, αλλά  όταν  ανησυχούμε  υπερβολικά, το  μέλλον  εισβάλλει 
στο  παρόν, και  η  απόλαυση της  ζωής  μας  στο  εδώ  και  τώρα... πάει 
περίπατο. Ας αξιολογήσουμε σωστά την αξία της αβεβαιότητας και ας 
ζήσουμε καλά σήμερα! 



Ενσυνειδητότητα είναι 
απλά το να έχεις πλήρη 

επίγνωση για ό,τι 
συμβαίνει Τώρα 



Κεφάλαιο 5 

Η  ΑΞ ΙΑ  ΤΗΣ  ΥΠΟΜΟΝHΣ  

Όταν σκεφτόμαστε το θέμα της υπομονής, αυτό που κυρίως έρχεται στο 
μυαλό μας είναι στοιχεία όπως η ηρεμία, η αποδοχή και η ανοχή. Όταν 
λοιπόν γίνεσαι ανήσυχος, προσπάθησε να είσαι υπομονετικός, ευγενικός 
και με περισσότερη αποδοχή για τον εαυτό σου και πες: 

✓ Εντάξει, είμαι αγχωμένος. Αυτό νιώθω. 
✓ Όπως και όλα τα άλλα συναισθήματα, το άγχος έρχεται και φεύγει. 
✓Ας μου επιτρέψω να συνυπάρχω με το άγχος μου. 

Στο  παράδειγμα της  Στεφανίας  που ακολουθεί, οι  αντιδιαμετρικά 
αντίθετες αντιδράσεις της, αρχικά με ανυπομονησία και στη συνέχεια με 
υπομονή, παρέχει μια εικόνα για το πώς μπορείς και εσύ να μετατρέψεις 
την  ανυπομονησία σου  σε  υπομονή. Η  Στεφανία  αρχίζει  να  αισθάνεται 
ανήσυχη από το πρωί όταν ξεκινάει για την δουλειά της. Φεύγει από το 
σπίτι στις  7:15 π.μ. και  συνήθως  το  υπολογίζει έτσι  ώστε  να  βρίσκεται 
στη δουλειά της στις 8 π.μ. Συχνά, φτάνει περίπου πέντε λεπτά νωρίτερα, 
αλλά περίπου μία φορά το μήνα, η κίνηση είναι τόσο αυξημένη που την 
κάνει να φτάνει τελικά με μερικά λεπτά καθυστέρησης. Σήμερα φαίνεται 
να είναι ένα από αυτά τα πρωινά…. 

Η “ανυπόµονη Στεφανία”: Η κίνηση των αυτοκινήτων... ουσιαστικά δεν 
υπάρχει κίνηση καθώς είναι σταματημένοι όλοι. Τα πρώτα σημάδια του 
άγχους  στην  Στεφανία  κάνουν  την  εμφάνιση  ... στο  στομάχι  της. Τα 
χέρια της αρχίζουν να ιδρώνουν κρατώντας το τιμόνι, και προσπαθεί να 
δει  τρόπους, έστω  αλλάζοντας  συνεχώς  λωρίδες  κυκλοφορίας, να 
ξεφύγει  και  να  πάει κατά  τι  πιο γρήγορα. Το  απεχθάνεται όταν  η  μέρα 
της  ξεκινάει  με  τέτοιο  τρόπο. Δεν μπορεί να  ανεχθεί  το  άγχος  και 



προσπαθεί να  απαλλαγεί από αυτό, αλλά  αποτυγχάνει. Φαντάζεται  ήδη 
το  αφεντικό  της  να  έχει  προσέξει την  αργοπορία της, καθώς  και  οι 
υπόλοιποι υπάλληλοι και να την κοιτούν όλοι αποδοκιμαστικά. Το άγχος 
της μετατρέπεται σε θυμό, καθώς επικρίνει τον εαυτό της που δεν έφυγε 
10 λεπτά νωρίτερα από το σπίτι.  

Η “υποµονετική Στεφανία”: Η κίνηση των αυτοκινήτων... ουσιαστικά δεν 
υπάρχει κίνηση  καθώς  είναι  σχεδόν  όλοι  σταματημένοι. Τα  πρώτα 
σημάδια του άγχους στην Στεφανία κάνουν την εμφάνιση ... στο στομάχι 
της.  Αρπάζει το  τιμόνι  και  καταπολεμά την  επιθυμία της  να  αλλάξει 
λωρίδα. Παρατηρεί  και  αποδέχεται το  άγχος, σημάδια  του  οποίου 
γίνονται  αισθητά  και  στο  σώμα  της. Σκέφτεται, “Μπορεί να  είμαι 
καθυστερημένη λίγο τώρα, αλλά τις περισσότερες φορές είμαι στην ώρα 
μου  ή  και  λίγο  νωρίτερα. Το  αφεντικό  μου  και  οι  συνάδελφοι  μου  το 
γνωρίζουν καλά αυτό. Μπορώ να αισθανθώ το άγχος μου, αλλά εντάξει, 
είναι απλά αυτό που νιώθω αυτή την στιγμή. Θα φτάσω με λίγα λεπτά 
καθυστέρηση σήμερα το πρωί και αυτό δεν νομίζω πως είναι τραγικό.” 

Στη δεύτερη περίπτωση, το άγχος αρχίζει να διαλύεται διότι η Στεφανία 
επιτρέπει στον  εαυτό  της  να  το  νιώθει  χωρίς  να  το  κρίνει, να  το 
κατακρίνει  ή  να  χάνει  την  υπομονή της  γι' αυτό. Παρατηρεί  και  βιώνει 
την παρούσα κατάσταση της με υπομονή.  

Όπως και  οτιδήποτε άλλο, η  υιοθέτηση  της  υπομονής ως  τον  συνήθη 
τρόπο αντίδρασης  σου, χρειάζεται  εξάσκηση. “Χτίζεις” συνεχώς  τα 
επίπεδα της  ανοχής  και  της  υπομονή σου  με  την  πάροδο του  χρόνου. 
Όπως και  στο  “χτίσιμο” των  μυών  με  την  άρση  βαρών, μπορείς να 
“χτίσεις” τους  “μύες της  υπομονής” του  μυαλού  σου, συνεχώς  και 
σταδιακά όλο και περισσότερο. 



“Πολλοί πιστεύουν πως η υπομονή 
είναι σημάδι αδυναμίας. 

Νομίζω πως αυτό είναι λάθος. 
Ο θυμός είναι σημάδι αδυναμίας. 

Η υπομονή είναι δύναμη” 

Dalai Lama 



Κεφάλαιο 6 

ΤΟ  ΥΠΕΡΜΕ Τ ΡΟ  “ Ε ΓΩ ”  

Όλοι  θέλουν  να  έχουν  υψηλή  αυτοεκτίμηση. Στα  βιβλιοπωλεία και  τις 
βιβλιοθήκες υπάρχουν εκατοντάδες βιβλία για το πώς να ανεβάσεις την 
αυτοεκτίμηση σου. Μπορεί να σκέφτεσαι πως η υψηλή αυτοεκτίμηση θα 
μειώσει το άγχος σου, και φαινομενικά υπάρχει μια λογική σ' αυτό. 

Ωστόσο η  αυτοεκτίμηση  δεν  λειτουργεί  με  αυτόν  τον  τρόπο. Στην 
πραγματικότητα, η  υπερβολικά μεγάλη  θετική  αυτοεκτίμηση  προκαλεί 
περισσότερο άγχος, καθώς  και  μια  σειρά  από άλλες  “παρενέργειες”. 
Ομοίως, τα  περισσότερα θετικά  ανθρώπινα χαρακτηριστικά  και 
ιδιότητες μετατρέπονται σε αρνητικά όταν φτάσουν σε ακραία επίπεδα. 
Για  παράδειγμα, το  θάρρος, η  γενναιοδωρία, η  επιμέλεια και  η 
εμπιστοσύνη είναι  όλα  τους  υπέροχα χαρακτηριστικά. Αλλά  το 
υπερβολικό θάρρος  μπορεί να  κάνει  ένα  άτομο  απερίσκεπτο, η 
υπερβολική γενναιοδωρία  μπορεί να  κάνει  ένα  άτομο  εύκολη  λεία  για 
εκμετάλλευση, η υπερβολική έμφαση στην εργασία μπορεί να μην αφήνει 
αρκετό χρόνο και χώρο για ευχαρίστηση, και η υπερβολική εμπιστοσύνη 
μπορεί να  μετατρέψει  κάποιον σε  κορόιδο. Ίσως  μια  περιγραφή της 
αυτοεκτίμησης ως κάτι παρόμοιο με ένα μπαλόνι μπορεί να σε βοηθήσει 
να  καταλάβεις  τους  μεγάλους  κινδύνους  που κρύβει  η  υπερβολική 
σημασία  και  προσκόλληση στο  “εγώ” και  την  αυτοεκτίμηση. Και  αυτό 
ακριβώς θα δούμε στην αμέσως επόμενη ενότητα. 



“Η Ενσυνειδητότητα είναι 
ο τρόπος για να γίνουμε 
φίλοι με τον εαυτό μας 
και τις εμπειρίες μας” 

Jon Kabat-Zinn 



Κεφάλαιο 7 

ΑΥ ΤΟΕΚ Τ ΙΜΗΣΗ  

Ας  σκεφτούμε  για  λίγο  την  αυτοεκτίμηση  σαν  μπαλόνι. Πολύ  μικρή 
αυτοεκτίμηση είναι σαν ένα άδειο μπαλόνι. Δεν έχει αέρα. Είναι επίπεδο, 
ξεφουσκωμένο  και  δεν  μπορεί να  αιωρηθεί. Έτσι, ένα  ξεφούσκωτο 
μπαλόνι δεν είναι ούτε ιδιαίτερα διασκεδαστικό, ούτε χρήσιμο. Αν η δική 
σου  αυτοεκτίμηση  είναι  αρκετά  χαμηλή, ίσως  περνάς το  χρόνο  σου 
κρίνοντας  τον  εαυτό  σου  σκληρά  και  αρνητικά. Με  αποτέλεσμα τα 
αποθέματα ενέργειάς σου να μειώνονται και να νιώθεις ανήσυχος για τις 
υποτιθέμενες ελλείψεις και αδυναμίες σου. 

Πάρα  πολύ μεγάλη  αυτοεκτίμηση  από την  άλλη  είναι  σαν  ένα  μπαλόνι 
που είναι τόσο τεντωμένο και γεμάτο αέρα που είναι έτοιμο να εκραγεί. 
Ένα  μικρό  λάθος  ή  πίεση και  το  μπαλόνι εκρήγνυται. Οι  άνθρωποι με 
πάρα πολύ αυτοεκτίμηση  ανησυχούν  συνεχώς  για  αυτά  τα  “λάθη”. 
Οποιαδήποτε απειλή για  την  αυτοεκτίμησή  τους, τους  προκαλεί 
σημαντικό  άγχος  και  μερικές  φορές  θυμό. Η  αλήθεια  είναι  πως δεν 
μπορούμε να  κάνουμε  πολλά πράγματα στη  ζωή  χωρίς  να 
προσκρούσουμε σε κάποια απειλή για το εγώ μας. Αν το “μπαλόνι” της 
αυτοεκτίμηση  μας  είναι  παραφουσκωμένο, αυτές  οι  απειλές μπορεί να 
αποδειχτούν ιδιαίτερα δυσοίωνες.  

Από την άλλη πλευρά, ένα μπαλόνι με ακριβώς τη σωστή ποσότητα αέρα 
είναι αρκετά δύσκολο να σπάσει. Μπορεί να αναπηδάει τριγύρω εύκολα, 
χαρούμενα  και  παιχνιδιάρικα. Το μπαλόνι με  τη  σωστή  ποσότητα αέρα 
δεν ανησυχεί τόσο πολύ για το αν θα σπάσει ή θα σκάσει.  

Κατά μία έννοια όμως, τόσο το ξεφούσκωτο μπαλόνι όσο και αυτό που 
λίγο  θέλει  για  να  σπάσει, ανησυχούν  για  την  ύπαρξη τους, για  την 
κατάστασή τους, για την αξία τους, και για το πόσο τρωτά ή ευάλωτα 
είναι. Το κλειδί για να έχουμε ακριβώς την απαραίτητη ποσότητα “εγώ” - 
ή  αέρα  στο  μπαλόνι, στην  αναλογία  μας  - είναι  το  να έχουµε λιγότερη 
ανησυχία για τον εαυτό µας, περισσότερο ενδιαφέρον για τους άλλους, 



και λιγότερο άγχος για το πώς θα φαινόµαστε και για το ποια θα είναι η 
“εικόνα” µας απέναντι τους.  

Όταν  μπορείς να  δεχτείς  τόσο  τα  θετικά  όσο  και  τα  αρνητικά 
χαρακτηριστικά σου, χωρίς να ανησυχείς υπερβολικά για τίποτα από τα 
δύο  (αρνητικά και  θετικά), θα  έχεις  τη  σωστή  ποσότητα αέρα  στο 
μπαλόνι του  “εγώ” σου, αν  και  αυτό  δεν  είναι  πάντα τόσο  εύκολο  όσο 
ακούγεται. Χρειάζεται  μια  σταθερή  εστίαση  στην  εκμάθηση, στην 
προσπάθεια και στην σκληρή δουλειά... αλλά και πάλι χωρίς υπερβολές! 



Η παγίδα της υπερβολικής Αυτοεκτίµησης 

Στη  δεκαετία  του  1950, οι  γκουρού  της  Αυτοβοήθειας  ξεκίνησαν  ένα  κίνημα 
ενθαρρύνοντας όλους να ανεβάσουν τον αυτοσεβασμό και την αυτοεκτίμηση 
τους. Πριν από το 1950, λιγότερο από εκατό άρθρα είχαν γραφτεί για το θέμα 
της αυτοεκτίμησης σε περιοδικά επαγγελματιών της ψυχικής υγείας. Ωστόσο, 
τα τελευταία δέκα χρόνια μόνο, περισσότερα από 8.000 τέτοιες μελέτες έχουν 
δημοσιευτεί  σε  περιοδικά των  κοινωνικών  και  ανθρωπιστικών επιστημών. 
Επιπλέον, κυριολεκτικά  χιλιάδες  βιβλία  αυτοβοήθειας  έχουν  προωθήσει την 
αδιαμφισβήτητη  αξία  της  ενίσχυσης  της  αυτοεκτίμησης. Το  κίνημα  της 
αυτοεκτίμησης  έχει  κατακλύσει  πλέον τα  περιοδικά για  γονείς, για 
εκπαιδευτικούς ακόμα  και  τα  έντυπα life style, και  βιβλία  αυτού  του  είδους 
βρίσκονται παντού στα ράφια των βιβλιοπωλείων. “Αποπλάνησε” μια γενιά 
ολόκληρη  γονέων, εκπαιδευτικών και  εργαζόμενων  στην  ψυχική  υγεία  προς 
την  κατεύθυνση  της  πίστης πως το  καλύτερο  πράγμα που θα  μπορούσε να 
κάνει κανείς για τα παιδιά είναι το να ανεβάσουν την αυτοεκτίμηση τους. 
  
Η  προσπάθεια, για  περισσότερο από μισό  αιώνα, να  προωθηθεί η  αξία  της 
αυτοεκτίμησης (επίσης γνωστή ως το “εγώ”) έχει αποδώσει καρπούς;  Όχι και 
τόσο  πολύ. Σήμερα, τα  επιτεύγματα της  σχολικής  εκπαίδευσης υστερούν 
σημαντικά έναντι εκείνων της δεκαετίας του 1960 για παράδειγμα. Μπορεί οι 
“βαθμοί” να είναι υψηλότεροι τώρα, αλλά την ίδια στιγμή η σχολική βία είναι 
πολύ υψηλότερη από ότι πριν 50 χρόνια, όπως υψηλότερα από ποτέ είναι και 
τα ποσοστά κατάθλιψης και άγχους μεταξύ των νέων ανθρώπων.  

Γιατί; Ένας μεγάλος αριθμός πρόσφατων ερευνητικών μελετών δείχνουν μια 
ισχυρή σύνδεση μεταξύ υπέρμετρης έμφασης στον εαυτό μας (στο “εγώ”) και 
στην  βία, την  κακή  σχολική  επίδοση και  τα  συναισθηματικά  προβλήματα, 
κάθε μορφής, των νέων. “Ξεφούσκωτη” αυτοεκτίμηση φαίνεται να είναι κάτι 
άσχημο  για  μας, αλλά  μελέτες  δείχνουν  ότι  μια  υπερβολικά διογκωμένη 
αυτοεκτίμηση  είναι  ακόμη  χειρότερη. Η  καλύτερη  απάντηση φαίνεται  να 
βρίσκεται και πάλι κάπου στη μέση, και στην μικρότερη έμφαση που πρέπει 
να δίνουμε στο “πανίσχυρο εγώ” μας. 



Να ζεις απλά 
Να κάνεις μεγάλα όνειρα 
Να είσαι ευγνώμων 
Να γελάς πολύ 
Να δίνεις αγάπη 



Κεφάλαιο 8 

ΕΚ Τ ΙΜΩΝΤΑΣ  Τ Ι Σ  ΑΤ ΕΛ Ε Ι Ε Σ  

Πολύ συχνά, οι ανήσυχοι και αγχώδεις άνθρωποι αισθάνονται ότι πρέπει 
να  είναι  τέλειοι, προκειμένου να  αρέσουν  και  να  τους  αποδέχονται οι 
άλλοι. Δεν είναι  λοιπόν καθόλου  περίεργο που αισθάνονται  συνεχώς 
ανήσυχοι. Κανείς δεν είναι τέλειος, και κανείς δεν θα είναι ποτέ. Πάρτε 
την περίπτωση της Χριστίνας. Η Χριστίνα είναι ίσως όσο πιο κοντά στο 
“τέλειο” γίνεται. Φοράει  πάντα τα  “σωστά” μοντέρνα  ρούχα, τα  σωστά 
συνδυασμένα  χρώματα, και  τα  αξεσουάρ  της  είναι  πάντα ταιριαστά. 
Κάνει μαθήματα στην εσωτερική διακόσμηση, ώστε το σπίτι της να έχει 
πάντα την τέλεια εικόνα. Γυμνάζεται τέσσερις φορές την εβδομάδα και 
τρώει  μόνο  υγιεινά  και  βιολογικής  καλλιέργειας  τρόφιμα. Το  μακιγιάζ 
της, μια διαδικασία που είναι πλέον ιεροτελεστία για αυτήν, είναι πάντα 
άψογο. Πάντα  ξέρει  ακριβώς  τι  να  πει και  ποιες λέξεις  να 
χρησιμοποιήσει. Φροντίζει  να  φαίνεται  πάντα καλοσυνάτη  και 
αισιόδοξη. Θα ήθελες να βγεις για έναν καφέ με την Χριστίνα; Μήπως θα 
ήθελες να πας κάπου μαζί της το Σαββατοκύριακο για να ξεκουραστείς 
και  να  διασκεδάσεις; Θα  αισθανόσουν  άνετος  και  χαλαρός  δίπλα της; 
Ειλικρινά, ίσως και να προσπερνούσα την ιδέα να έχω έναν τέτοιο τύπο 
ως καλύτερή μου φίλη. 

Σκέψου  έναν  από τους  καλούς  σου  φίλους, με  τον  οποίο θα  ήθελες  να 
περνάς τον  χρόνο  σου  μαζί  του, κάποιον που σου  αρέσει  και  εκτιμάς, 
κάποιον που γνωρίζεις αρκετά. Φέρε την εικόνα του στο μυαλό σου και 
θυμήσου  μερικές  από τις  καλές  στιγμές  που έχετε  περάσει μαζί. Άφησε 
τον  εαυτό  σου  να  απολαύσει αυτές  τις  εικόνες. Σκέψου  πόσο πολύ 
εκτιμάς αυτό το άτομο και το πόσο έχει εμπλουτιστεί η ζωή σου με αυτή 
την φιλία και σχέση.  

Συνειδητοποίησε ότι  πάντα είχες  επ ίγνωση των  αρνητικών 
χαρακτηριστικών  και  ατελειών  του  φίλου  σου, αλλά  συνεχίζεις  να  τον 
εκτιμάς  ως  φίλο. Ίσως  ακόμη  και  να  βρίσκεις  κάποια από τα 
ελαττώματα του διασκεδαστικά ή ενδιαφέροντα. Ίσως να είναι αυτά που 



του δίνουν ένα ιδιαίτερο χρώμα. Οι όποιες ατέλειες του δεν είναι δυνατόν 
να αλλάξουν την γνώμη ή και τα συναισθήματά σου για εκείνον. 

Δες για  λίγο  με  τον  ίδιο  τρόπο και  τον  εαυτό  σου. Εκτίμησε  λίγο  τα 
ελαττώματα, τα  “κουσούρια” και  τις  ιδιορρυθμίες  σου. Όλα  αυτά  είναι 
που σε  κάνουν  ιδιαίτερο  και  μοναδικό. Γίνε  φίλος  με  τον  εαυτό  σου. 
Παρατήρησε τα χαρίσματα αλλά και τις αδυναμίες σου. Δες τα όλα αυτά 
σαν  ένα  σύνολο  χαρακτηριστικών  από τα  οποία αποτελείσαι και  είσαι 
ΕΣΥ. Μην αποκηρύξεις τις αδυναμίες και τις ατέλειες σου.  

Δοκίμασε αυτή την άσκηση που ονομάζεται «ο σεβασμός των φίλων με 
τα ελαττώματα τους”. Πιθανώς θα δεις ότι αποδέχεσαι τους φίλους σου 
έτσι όπως είναι. 

	 	 1. Σε ένα τετράδιο ή χαρτί κάνε δύο στήλες. Τώρα σκέψου έναν 		
	 	 καλό φίλο. 
	 	 2.  Στην πρώτη στήλη, γράψε μερικά από τα θετικά 		 	 	 	
	 	 χαρακτηριστικά του φίλου σου. 
	 	 3. Στη δεύτερη στήλη, περιέγραψε μερικά αρνητικά 		 	 	 	
	 	 χαρακτηριστικά και ατέλειες που έχει ο φίλος σου. 

Μετά από αυτή την άσκηση, συνειδητοποίησε ότι οι φίλοι σου πιθανώς 
να  έχουν  μια  παρόμοια εικόνα  και  για  σένα. Με  τα  θετικά  σου  και  τα 
αρνητικά σου, και παρόλα αυτά εξακολουθούν να σε έχουν φίλο. 

Το  ακόλουθο  παράδειγμα δείχνει  πώς λειτουργεί  αυτή  η  συγκεκριμένη 
άσκηση για τον Σωτήρη. 

Ο  Σωτήρης  συμπληρώνει την  άσκηση  στον  πίνακα που ακολουθεί, ενώ 
σκέφτεται τον φιλαράκο του τον Κώστα. Στις αντίστοιχες στήλες, γράφει 
σχετικά  με  τα  θετικά  χαρακτηριστικά  αλλά  και  τα  ελαττώματα  του 
Κώστα: 



Θετικά χαρακτηριστικά Αρνητικά χαρακτηριστικά

Ο Κώστας είναι ένα από τα πιο αστεία άτομα 
ξέρω.

Μερικές φορές μιλάει πάρα πολύ.

Είναι πάντα εκεί για μένα.
Αν και είναι έξυπνος, μερικές φορές παίρνει 
ηλίθιες αποφάσεις, ειδικά ότι έχει να κάνει με 

χρήματα.

θα με βοηθήσει ανά πάσα στιγμή όταν το έχω 
ανάγκη, για οτιδήποτε. Είναι λίγο υπέρβαρος και μερικές φορές πίνει 

πολύ.

Μου αρέσει να πηγαίνω σε αθλητικές εκδηλώσεις 
μαζί του. Δεν με ακούει πάντα.

Μου αρέσει το ότι είναι πραγματικά έξυπνος. Έχει απαίσιο γούστο στο ντύσιμο.



Ο  Σωτήρης  αποδέχεται τον  Κώστα  και  με  τα  ελαττώματα  του. Δεν 
υπάρχει κανείς άλλος που θα τον προτιμούσε περισσότερο για να κάνει 
παρέα μαζί του και ο Κώστας είναι εκείνος στον οποίο θα έτρεχε αν είχε 
κάποιο πρόβλημα ή  δυσκολία  στην  ζωή  του. Μπορεί ο  Σωτήρης  να 
αποδεχτεί τον  εαυτό  του  όπως κάνει  για  τον  Κώστα; Αυτός  είναι  ο 
απώτερος στόχος. Αν  ο  φίλος  σου  συμπλήρωνε τον  ίδιο  πίνακα, δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι θα γράψει για τα τόσα θαυμάσια χαρακτηριστικά 
σου, αλλά και για τα άλλα τα όχι και τόσο καλά. Και όμως, ο φίλος σου 
δεν  θα  σε  εγκατέλειπε ξαφνικά  εξαιτίας  των  ατελειών  σου. Άλλωστε 
κανείς δεν είναι τέλειος. Αν εγκαταλείψουμε όσους φίλους μας δεν είναι 
τέλειοι... θα καταλήξουμε γρήγορα χωρίς φίλους. 

Η “αυτό-συγχώρεση” είναι δύσκολη. Ίσως ακόμη πιο δύσκολο είναι το να 
βρεις τρόπους να μην έχεις την ανάγκη να μπαίνεις σε θέση άμυνας όταν 
δέχεσαι  την  κριτική  των  άλλων . Άρχισε  να  σκέφτεσαι  π ιο 
αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης όταν  δέχεσαι  κριτική. 
Εξέτασε  την  πιθανότητα η  κριτική  που δέχεσαι  να  έχει  τουλάχιστον 
κάποια δόση αλήθειας. Εκτίμησε και αξιοποίησε σωστά αυτό το κομμάτι 
αλήθειας. 

Δοκίμασε να αναγνωρίσεις κάθε δόση αλήθειας που μπορεί να εμπεριέχει 
μια κριτική. Ίσως είναι αλήθεια μερικές φορές. Ίσως η κριτική εν μέρη 
να είναι σωστή και να μπορούμε να την αξιοποιήσουμε θετικά. Αντί να 
υψώνουμε  τα  τείχη  μας  και  να  αμυνόμαστε, δυσχεραίνοντας  την 
επικοινωνία και την επίλυση προβλημάτων, η παραδοχή κάποιων λαθών 
και ελαττωμάτων φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. 



“Η Ενσυνειδητότητα μας δείχνει 
τι συμβαίνει στο σώμα μας, 
τα συναισθήματά μας, 

το μυαλό μας και τον κόσμο. 
Με την Ενσυνειδητότητα 

αποφεύγουμε να βλάπτουμε 
τον εαυτό μας και τους άλλους” 

Thich Nhat Hanh 



Κεφάλαιο 9 

“ ΕΔΩ  ΚΑ Ι  ΤΩΡΑ”  

Κατά  κάποιο τρόπο, η  Γλώσσα, αυτή  η  μοναδική  ικανότητα  που έχουμε 
να  αναπτύσσουμε σύνθετα  συστήματα  επικοινωνίας, αποτελεί την 
κορυφή της εξελικτικής μας ανάπτυξης. Η Γλώσσα μας κάνει ανθρώπους, 
βρίσκει  την  έκφρασή  της  στις  τέχνες, μας  επιτρέπει να  εκφράσουμε 
σύνθετες ιδέες και μας παρέχει τα εργαλεία για τη εύρεση λύσεων στα 
προβλήματα μας. Την  ίδια  στιγμή, η  Γλώσσα  θέτει  τα  θεμέλια  για  ένα 
μεγάλο μέρος των συναισθηματικών δυσκολιών. Πώς μπορεί να γίνεται 
αυτό; 

Για παράδειγμα μπορεί να νομίζεις ότι τα σκυλιά δεν αγχώνονται, αλλά 
το κάνουν. Ωστόσο, αισθάνονται άγχος μόνο όταν είναι σε άμεση επαφή 
με  εκείνες  τις  εμπειρίες που τους  προκαλούν πόνο ή  δυσφορία. Για 
παράδειγμα, τα σκυλιά σπάνια χαίρονται την επίσκεψη στον κτηνίατρο. 
Οι  περισσότεροι ιδιοκτήτες  σκύλων  πρέπει  να  σύρουν  τα  σκυλιά  τους 
μέσα στο ιατρείο τραβώντας το λουρί με όλη τους την δύναμή. Ωστόσο, 
οι  άνθρωποι κάνουν  αυτό  που ποτέ δεν  θα  κάνουν  τα  σκυλιά. Ξυπνάνε 
φοβισμένοι το πρωί σκεπτόμενοι τα πράγματα και τις καταστάσεις που 
θα  βρουν  μπροστά τους  κατά  την  διάρκεια  της  επόμενης ημέρας. Ένας 
σκύλος  δεν  θα  ξυπνήσει ποτέ στις  3 το  πρωί για  να  σκεφτεί, “Ω, όχι! 
Σήμερα  είναι  η  μέρα  που θα  πρέπει να  πάω στον  κτηνίατρο; Αχ, τι  θα 
πάθω;” 

Και  τα  σκυλιά  έχουν  πράγματα που τους  ανησυχούν  ή  τους  προκαλούν 
λύπη. Είμαι σίγουρος πως έχετε δει το ένοχο βλέμμα ενός σκύλου όταν 
συλλαμβάνεται  να  μασάει  το   παπούτσι του  αφεντικού  του. Αλλά  ένας 
καλός λόγος, ένα χάιδεμα στο κεφάλι, είναι αρκετό για να ξεχάσουν τα 
πάντα. Από την  άλλη, κάποιοι άνθρωποι θυμούνται  ακόμα  το 
“ευχαριστώ” που ξέχασαν να πουν στην μητέρα τους πριν 20 χρόνια… 

Σε γενικές γραμμές τα σκυλιά φαίνονται πολύ πιο ευτυχισμένα από ότι οι 
περισσότεροι από εμάς τους ανθρώπους. Εκτός και αν ένας σκύλος έχει 



κακοποιηθεί με φρικτό τρόπο, συνήθως ζει μέσα στην ικανοποίηση, την 
χαρά, και  φυσικά  με  πολλή ύπνο... Αντίθετα, οι  άνθρωποι ανησυχούν 
πολύ και για τα πάντα... βασανίζονται με τις άσχημες εικόνες που έχουν 
δει μέσα στην ημέρα ή συχνά προσκολλώνται στα λάθη του παρελθόντος 
τους. 

Όταν  φέρνεις  και  κουβαλάς  στο  “τώρα” πιθανές μελλοντικές 
“καταστροφές” καθώς  και  τις  λύπες και  αποτυχίες του  παρελθόντος, 
ουσιαστικά  χρησιμοποιείς την  ικανότητά  σου  για  σύνθετες  διανοητικές 
διεργασίες  για  να  αποσυνδεθείς από το  παρόν. Κάτι  τέτοιο  μπορεί να 
καταστρέψει  εντελώς  τις  παρούσες στιγμές  σου  - τον  χρόνο  εκείνο 
δηλαδή που πραγματικά έχεις για να ζήσεις την ζωή!  

Δες το ακόλουθο παράδειγμα του Δημήτρη, ο οποίος φοβόταν τον όγκο 
της  εργασίας  που έπρεπε να  τελειώσει  μέσα  σε  πέντε ημέρες. Ο 
Δημήτρης, δικηγόρος στο επάγγελμα, έχει το δικό του γραφείο, στο οποίο 
δουλεύει μόνος. Μια σημαντική δίκη πλησιάζει σε πέντε ημέρες. Ο όγκος 
της εργασίας που έχει μπροστά του τον “πνίγει” με φόβο. Φυσικά αγωνιά 
για το ενδεχόμενο να μην έχει εκείνη την σούπερ, υπέρλαμπρη απόδοση 
στο δικαστήριο, αλλά πάνω απ’ όλα ανησυχεί για τη πολλή δουλειά που 
έχει με την προετοιμασία των εγγράφων που πρέπει να ολοκληρώσει και 
μάλιστα γρήγορα. Ξέρει ότι θα πρέπει να εργαστεί από το πρωί μέχρι το 
βράδυ, χωρίς χρόνο ούτε για να πάρει ανάσα. 

Το  αστείο  είναι  όμως, ότι  αφού  το  “μαρτύριο” του  τελείωσε, 
συνειδητοποίησε ότι  οι  περισσότερες από αυτές  τις  πέντε ημέρες 
αποδείχθηκαν ιδιαίτερα  ευχάριστες. Ανησυχούσε  για  το  ενδεχόμενο  της 
μη  διεκπεραίωσης των  καθηκόντων  του  σωστά  και  εγκαίρως, κάτι  που 
τελικά δεν είχε καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Τα πήγε περίφημα 
σε όλα. Δεν αισθάνθηκε ούτε για μια στιγμή άσχημα για τον εαυτό του.  

Στην  πραγματικότητα είναι  λίγες  εκείνες  οι  στιγμές  στο  παρόν, στο 
“τώρα”, που είναι πραγματικά απαίσιες και αφόρητες. Είναι απλά εκείνη 
η ικανότητά μας να καταστρέφουμε το παρόν με σκέψεις για το μέλλον ή 
το  παρελθόν, που μας  κάνει  να  νιώθουμε  άσχημα  και  αγχωμένοι. Την 
επόμενη φορά που θα αρχίσεις να βασανίζεσαι με σκέψεις για το μέλλον 
ή με γεγονότα του παρελθόντος σου, για τους στόχους, τις υποχρεώσεις 
σου  αλλά  και  την  αποτελεσματικότητά σου, προσπάθησε να  κάνεις  τα 
ακόλουθα: 



✓Μείνε συγκεντρωμένος στην κάθε στιγμή που έρχεται. 

✓  Αφιέρωσε  λίγα  λεπτά για  να  παρατηρήσεις όλες  τις  αισθήσεις  στο 
σώμα σου την δεδομένη στιγμή - αφή, όσφρηση, όραση και ακοή. 

✓  Όταν  σκέψεις  σχετικά  με  τις  μελλοντικές  σου  υποχρεώσεις σε 
κατακλύσουν, απλά δέξου την ύπαρξη αυτών των σκέψεων ως έχουν και 
στρέψε ξανά την προσοχή σου στην παρούσα στιγμή. 

✓ Αν σκέψεις από παρελθούσες αποτυχίες ή λύπες επανέλθουν στο μυαλό 
σου, παρατήρησε απλά την παρουσία αυτών των σκέψεων και επανέφερε 
την προσοχή σου στο παρόν. 

✓ Υπενθύμισε στον εαυτό σου ότι οι σκέψεις, είναι απλά σκέψεις... και δεν 
αντιπροσωπεύουν μια  πραγματικότητα ή  μια  αληθινή  εμπειρία στο 
παρόν. 

✓ Όταν διαπιστώσεις πως διακατέχεσαι από ενοχλητικές σκέψεις για το 
μέλλον  ή  το  παρελθόν, δοκιμάστε  απλά να  τις  παρατηρήσεις από 
απόσταση, σαν  απλός παρατηρητής... και  επέστρεψε την  προσοχή σου 
στο παρόν. 



Οι ακόλουθες ενότητες περιέχουν συγκεκριμένες ασκήσεις που μπορείς να 
χρησιμοποιήσεις για να κρατήσεις το μυαλό σου επικεντρωμένο στην παρούσα 

στιγμή. Δίνονται επίσης μερικές υποδείξεις για το πώς να ρίξεις λίγο τους ρυθμούς 
που μερικές φορές μας  επιβάλλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ώστε να μπορείς να 

απολαμβάνεις ακόμα και τα απλά πράγματα, όπως μια βόλτα ή ένα γεύμα. 



Κεφάλαιο 10 

ΕΠΑΦΗ  ΜΕ  ΤΟ  ΠΑΡΟΝ  

Είναι  η  κατάλληλη  στιγμή  να  σκεφτείς  την  προοπτική του  να  είσαι  σε 
άμεση επαφή με τις εμπειρίες σου και με τις στιγμές που ζεις. Είναι κάτι 
που οι  περισσότεροι σπάνια κάνουν. Μην  έχεις  προσδοκίες και 
προκαταλήψεις για το τι μπορεί να κάνει αυτή η άσκηση. Απλά καν' τη 
και παρατήρησε τι συμβαίνει. 

Αν έρχονται σκέψεις στο μυαλό σου, κριτικές ή και επικριτικές για αυτό 
που κάνεις, όπως είπαμε και πριν, απλά παρατήρησε τες για μια στιγμή 
και επικεντρώσου και πάλι στις αισθήσεις σου και σε αυτό που συμβαίνει 
στο παρόν. 

1. Παρατήρησε ποια είναι η αίσθηση του βιβλίου που κρατάς τώρα στα 
χέρια σου. 
Νιώσε  την  υφή  του  εξωφύλλου  και  τις  άκρες  των  σελίδων. Ή 
εναλλακτικά, νιώσε  τα  κουμπιά και  την  οθόνη  του  τάμπλετ ή  του 
υπολογιστή, αν διαβάζεις αυτό το κείμενο εκεί… 

2. Παρατήρησε τον τρόπο µε τον οποίο αισθάνεσαι το σώµα σου και 
την θέση του, είτε είσαι καθιστός στο γραφείο σου, στον καναπέ σου ή 
ξαπλωµένος στο κρεβάτι σου. 
Νιώσε  την  αίσθηση  του  δέρματος  σου, καθώς  το  σώμα  σου  αγγίζει  το 
κάθισμα, τον  καναπέ, το  κρεβάτι, το  πάτωμα αν  στέκεσαι  όρθιος..., και 
ούτω καθεξής. 

3. Νιώσε τους µύες στα πόδια σου, την πλάτη, τα χέρια, καθώς κρατάς 
το βιβλίο. 

4. Παρατήρησε την αναπνοή σου. 
Νιώστε τον αέρα να εισέρχεται και να βγαίνει από την μύτη σου. 



5. Νιώσε τυχόν µυρωδιές που υπάρχουν στον χώρο, είτε είναι 
ευχάριστες ή δυσάρεστες. 
Σκέψου το πως θα περιέγραφες σε ένα χαρτί αυτές τις μυρωδιές. 

6. Άκουσε τους πιθανούς θορύβους που υπάρχουν τριγύρω σου. 
Φαντάσου πώς θα περιέγραφες αυτούς τους ήχους σε έναν φίλο. 
Αν  ακούσεις  δυνατούς, ενοχλητικούς  ήχους, προσπάθησε να  μην  τους 
κρίνεις.  Αντί του να σκεφτείς πόσο ενοχλητικοί είναι, απλά παρατήρησε 
τα χαρακτηριστικά τους, τις αποχρώσεις τους, την συχνότητά τους κλπ...  

Τώρα, παρατήρησε πώς αισθάνεσαι  στο  τέλος  αυτής  της  άσκησης. 
Μήπως μπόρεσες να βιώσεις πλήρως τις αισθήσεις σου; Τι συνέβη με το 
άγχος σου; Πολλοί αναφέρουν ότι αισθάνονται λίγο, αν όχι καθόλου, το 
άγχος  τους  κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της  εμπειρίας. Άλλοι  λένε  ότι  το 
άγχος τους μεγαλώνει. 

Αν  το  άγχος  σου  αυξάνεται  κατά  τη  διάρκεια  αυτών  των  πρώτων 
προσπαθειών σου  να  είσαι  σε  επαφή με  την  παρούσα στιγμή/εμπειρία, 
μην  ανησυχείς. Συμβαίνει  για  διάφορους  λόγους. Αυξημένο  άγχος  δεν 
σημαίνει ότι κάνεις κάτι λάθος. Είναι πιο πιθανό αυτό να οφείλεται σε 
έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

✓Μπορεί να έχεις μικρή εμπειρία με την άσκηση αυτή, και γενικά μικρή 
εμπειρία με το να είσαι σε επαφή το Παρόν. Ως εκ τούτου είναι λογικό 
να αισθανθείς περίεργα στην αρχή. 

✓Άσχημες και ανήσυχες σκέψεις μπορεί να σε διακόπτουν συχνά. Αν ναι, 
περισσότερη εξάσκηση θα βοηθήσει στην μείωση της ισχύ τους. 

✓Μπορεί να  αντιμετωπίζεις τώρα  στην  ζωή  σου  μια  τόσο  έντονη  και 
πιεστική κατάσταση, που καθιστά  αδύνατη  την  εφαρμογή  αυτής  της 
τακτικής  που προτείνει η  άσκηση. Αν  συμβαίνει  αυτό, ίσως  θα  ήταν 
καλύτερα για σένα να δεις άμεσα, μόνος σου ή με την βοήθεια κάποιου 
ειδικού, πως θα  μπορούσες να  διαχειριστείς  καλύτερα  και  πιο 
αποτελεσματικά την  έντονη  και  π ιεστική κατάσταση  που 
αντιμετωπίζεις. 



Όποια και αν είναι η περίπτωση, η άσκηση αυτή για την επαφή σου με 
τις αισθήσεις σου και τις εμπειρίες σου στο παρόν, συστήνεται να γίνεται 
όσο πιο συχνά μπορείς. 



“Μην Σκέφτεσαι… Κοίτα!” 

Ludwig Wittgenstein 



Κεφάλαιο 11 

Ο Ι  ΑΝΗΣΥΧ Ι Ε Σ  Γ Ι Α  ΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ  

Οι περισσότεροι άνθρωποι αναφέρουν ότι τουλάχιστον το 90% από αυτά 
για  τα  οποία ανησυχούσαν... δεν  συνέβησαν  τελικά  ποτέ! Από τα 
γεγονότα για τα οποία ανησυχούμε και που τελικά συμβαίνουν, λιγότερο 
από το 10% είναι τόσο άσχημα όσο περιμέναμε. Μια υπερβολικά μεγάλη 
δόση ανησυχίας είναι κάτι που καταστρέφει τις παρούσες μας στιγμές, 
αφού  τις  σπαταλάμε σκεπτόμενοι, προβλέποντας μερικά  μελλοντικά 
δυσάρεστα “γεγονότα”. Που στην πλειοψηφία τους δεν θα συμβούν ποτέ! 

Ακολουθεί ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να “κλείσεις τα αυτιά σου” 
σε αυτή την συνεχόμενη ροή ανησυχίας για γεγονότα που αφορούν στο 
μέλλον. 

1. Σκέψου πόσες φορές έχεις κάνει αρνητικές προβλέψεις, κατά το 
παρελθόν, για κάποιο γεγονός ή κατάσταση που βρισκόταν σε εξέλιξη. 

2. Στη συνέχεια, αναρωτήσου πόσο συχνά οι προβλέψεις αυτές είχαν 
αποδειχθεί αληθινές. 
Αν  δεν  είσαι  σίγουρος, κρατήστε  ένα  ημερολόγιο  με  τις  αρνητικές 
προβλέψεις σου και δες στην πορεία σε πιο ποσοστό πέφτουν έξω. 

3. Από τις προβλέψεις σου εκείνες που τελικά επαληθεύτηκαν, πόσο 
συχνά τα πραγµατικά γεγονότα ήταν τόσο άσχηµα όσο τα προέβλεψες; 
Αν δεν είσαι σίγουρος για το πόσο συχνά, κράτησε ένα ημερολόγιο για 
λίγο καιρό. 

Λαμβάνοντας σοβαρά αυτές τις προβλέψεις για το μέλλον είναι σαν να 
ακούς έναν δημοσιογράφο στην τηλεόραση να λέει τον καιρό, και να σου 
λέει κάθε μέρα ότι έρχονται χιονοθύελλες, πολικό κρύο και καταιγίδες... 
Και  εσύ, χωρίς  καν  να  κοιτάξεις  ο  ίδιος  έξω  από το  παράθυρο, να 
φορέσεις  ένα  βαρύ  παλτό, γάντια, και  μπότες. Μόνο  που υπάρχει ένα 



πρόβλημα... Σε  μεγάλο  ποσοστό οι  δημοσιογράφοι  αποδεικνύονται 
απολύτως λάθος  και  ο  καιρός  τελικά  είναι... ηλιόλουστος  και  ζεστός. 
Αλλά ακόμα όμως και όταν οι δημοσιογράφοι “πέσουν μέσα”, σπανίως 
οι  συνθήκες  είναι  τόσο  κακές  όσο  προέβλεψαν και  περιέγραψαν. Ίσως 
ήρθε  η  ώρα  να  σταματήσεις  να  ακούς  τον  “δημοσιογράφο” που είναι 
μέσα στο κεφάλι σου. Ίσως να μην μπορείς να τον “απολύσεις” και να 
απαλλαχτείς τελείως  από αυτόν, αλλά  τουλάχιστον  μπορείς να  πάρεις 
τις προβλέψεις του λιγότερο στα σοβαρά! 



Το άγχος, η αγωνία και η ανησυχία προέρχονται κυρίως 
από σκέψεις που έχουν να κάνουν µε το µέλλον ή το παρελθόν… 

και όχι από αυτό που συµβαίνει αυτή τη στιγµή. 



Κεφάλαιο 12 

ΕΜΦΑΣΗ  Σ ΤΟ  ΤΩΡΑ !  

Πέρα  από τη  μείωση  του  άγχους, η  συνειδητή  αποδοχή των  εμπειριών 
σου στο παρόν, μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής σου. Όταν 
είμαστε  ανήσυχοι , μεγάλο  μέρος  της  ψυχικής  μας  ενέργειας 
επικεντρώνεται σε αρνητικές σκέψεις, εικόνες και αισθήσεις. Η ανάλωση 
της  ενέργειας  μας  προς αυτή  την  αρνητική  κατεύθυνση, μας  κάνει  να 
χάνουμε την ευχαρίστηση και την απόλαυση που μπορούμε να πάρουμε, 
ακόμα και από “μικρές” χαρές της ζωής, όπως το φαγητό ή μια βόλτα… 



Τρώγοντας με... επίγνωση 

Πόσες φορές έχεις φάει κάτι τόσο βιαστικά που ούτε καν πρόλαβες να 
καταλάβεις  την  γεύση  του; Φυσικά, εάν  ήταν  τόσο  χάλια  όσο  μια 
τηγανισμένη… σόλα, ίσως ήταν τελικά χρήσιμο που δεν ασχολήθηκες με 
την γεύση του. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις τροφές που τρώμε έχουν 
αρκετά  καλή  γεύση. Τι  κρίμα  να  χάνουμε  κάθε  στιγμή  μιας  τέτοιας 
εμπειρίας, στα βιαστικά! 

Επίλεξε έναν  συγκεκριμένο  χρόνο  για  να  κάνεις  αυτή  την  άσκηση 
επίγνωσης με το φαγητό. Έχε κατά νου πως δεν θα είναι απλά ένα γεύμα 
των  πέντε λεπτών, αλλά  αυτό  πάλι δεν  σημαίνει  πως θα  πρέπει να 
διαρκέσει  για  ώρες. Διάφορες σκέψεις  μπορεί μερικές  φορές  να  σου 
αποσπάσουν την  προσοχή. Είναι  φυσιολογικό. Ωστόσο, προσπάθησε 
απλώς να  παραμείνεις παρατηρητής αυτών  των  σκέψεων. Αντί  να 
ασχοληθείς  με  αυτές, κρίνοντας  τες, επέστρεψε την  προσοχή σου  στο 
φαγητό σου. Ακολούθησε τα παρακάτω βήματα: 

1. “Ρίξε” λίγο τους ρυθµούς σου, µην βιάζεσαι και συγκέντρωσε την 
προσοχή σου πριν πάρεις την... µπουκιά σου. 

2. Κοίταξε το φαγητό σου. 
Παρατήρησε  την  εμφάνιση  του, όπως παρουσιάζεται στο  πιάτο σου. 
Παρατήρησε τα χρώματα, την υφή, το σχήμα. 

3. Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να µυρίσεις το άρωµα του. 
Βάλε ένα μικρό κομμάτι στο πιρούνι ή το κουτάλι σου. Πριν πάρεις μια 
μπουκιά στο στόμα σου,  κράτησε την για λίγο κάτω από τη μύτη σου. 

4. Άγγιξε το φαγητό µε τα χείλη σου και στη συνέχεια µε την άκρη της 
γλώσσας σου. 

5. Βάλε το φαγητό στο στόµα σου, αλλά µην δαγκώσεις ή µασήσεις 
αµέσως. 

6. Μάσησε πολύ αργά. 



Παρατήρησε την αλλαγή στην γεύση και την υφή με κάθε μπουκιά, και 
πώς αισθάνεσαι την γεύση του φαγητού σε διάφορα μέρη της γλώσσας 
σου. 

7. Κατάπιε την µπουκιά σου και παρατήρησε πώς την νιώθεις καθώς 
κατεβαίνει στον λαιµό σου. 

8. Ακολούθησε την ίδια διαδικασία για όλο το γεύµα σου. 

9. Μείνε στο τραπέζι µε το γεύµα σου για τουλάχιστον 20 λεπτά. 
Αν  τελειώσεις  το  φαγητό  σου  νωρίτερα, συνέχισε  να  κάθεσαι  μέχρι  να 
συμπληρωθούν τα 20 λεπτά και παρατήρησε το τριγύρω περιβάλλον σου 
και τις σωματικές σου αισθήσεις. 

Κάνε  αυτό  τον  τρόπο λήψης  του  φαγητού  σου , μέρος  της 
καθημερινότητάς  σου. Θα  νιώσεις  πιο ήρεμος, θα  απολαμβάνεις 
καλύτερα το φαγητό σου και πιθανόν να χάσεις και λίγο βάρος. Πολλοί 
διαιτολόγοι συνιστούν να μειώνουμε την ταχύτητα με την οποία τρώμε.  

Ωστόσο η προσέγγιση που παρουσιάζεται εδώ κάνει πολλά περισσότερα. 
Σου δίνει την δυνατότητα να αποκτήσεις πλήρη συνειδητή επίγνωση και 
συμμετοχή  σε  αυτό  που κάνεις. Όταν  το  μυαλό  μας  επικεντρώνεται 
τελείως  στο  παρόν και  σε  μια  ευχάριστη  απόλαυση, όπως αυτή  του 
φαγητού, το άγχος απομακρύνεται... 



Περπατώντας με... επίγνωση 

Κοίταξε γύρω σου τους ανθρώπους που περπατούν προς τους διάφορους 
προορισμούς τους. Συχνά  περιφέρονται βιαστικοί  περίπου όπως τα 
χάμστερ στον τροχό της άσκησης τους, χωρίς να έχουν καν επίγνωση του 
περιβάλλοντός τους και του τι συμβαίνει γύρω τους.  

Οι  βιαστικοί  άνθρωποι ωστόσο, σε  αντίθεση  με  τα  χάμστερ, δεν 
απολαμβάνουν την  άσκηση  αυτή  - το  μυαλό  τους  γεμίζει  με  άγχος, 
προσδοκίες και ανησυχίες. Δεν είναι να απορεί κανείς γιατί το φαινόμενο 
της υψηλής αρτηριακής πίεσης αυτές τις μέρες έχει καταντήσει επιδημία. 

Υπάρχει όμως μια εναλλακτική λύση για σένα: το περπάτημα με πλήρη 
επίγνωση. Έχεις πιθανώς δοκιμάσει να κάνεις μια βόλτα κάποια στιγμή 
που αισθάνθηκες  πολύ αγχωμένος, και  πιθανώς αυτό  να  σε  βοήθησε. 
Ωστόσο, το  περπάτημα με  πλήρη επίγνωση της  στιγμής  μπορεί να  σε 
βοηθήσει ακόμα περισσότερο. 

Κάνε  τον  ακόλουθο  διαλογισμό, περπατώντας για  πέντε λεπτά και  για 
πέντε συνεχόμενες ημέρες. Στη συνέχεια, δες αν θα ήθελες να κάνεις αυτό 
τον τρόπο περπατήματος μέρος της ζωής σου και της καθημερινότητάς 
σου. 

Αν  εισβάλλουν  στο  μυαλό  σου  ανήσυχες  και  άσχημες  σκέψεις  απλά 
παρατήρησε τες. Παρακολούθησε  τες  όπως θα  παρακολουθούσες, από 
απόσταση σαν θεατής, τα σύννεφα που αιωρούνται από πάνω σου. Μην 
προσπαθήσεις να  τις  κρίνεις. Όταν  μπορείς, φέρε  τον  εαυτό  σου  πίσω 
στο παρόν και πάλι.  



Προχώρησε στην άσκηση με το περπάτημα ως εξής: 

1. Κάνε µια µικρή παύση πριν ξεκινήσεις. 

2. Παρατήρησε την αίσθηση του αέρα καθώς εισέρχεται και εξέρχεται 
µέσα από τη µύτη και τους πνεύµονες σου. Ήρεµα, πάρε πέντε αναπνοές. 

3. Άρχισε να περπατάς. 

4. Πρόσεξε την αίσθηση των µυών των ποδιών σου – από τους 
αστραγάλους ως τους µηρούς σου. 
Πέρασε ένα ή δύο λεπτά εστιάζοντας μόνο στους εν λόγω μύες και την 
αίσθηση τους. 

5. Τώρα νιώσε τα πέλµατα σου καθώς αυτά “χτυπούν” το έδαφος. 
Προσπάθησε να παρατηρήσεις όλη την διαδικασία, στην οποία πρώτα η 
πτέρνα ακουμπά στο έδαφος, την ακολουθεί το υπόλοιπο του ποδιού και 
μετά νιώσε την ώθηση που δίνεις με το μπροστινό μέρος του ποδιού και 
τα  δάκτυλα. Επικεντρώσου σ' αυτό  το  μέρος  των  ποδιών σου  για  ένα 
λεπτό ή δύο. 

6. Τώρα επικεντρώσου στον ρυθµό του περπατήµατος σου. 
Νιώσε το ρυθμό και την κίνηση των ποδιών σου. Μείνε στον ρυθμό για 
ένα λεπτό ή δύο και απόλαυσε τον. 

7. Νιώσε τον αέρα που ρέει προς τη µύτη και τους πνεύµονες σου. Νιώσε 
τον εαυτό σου καθώς εκπνέεις τον αέρα. Παρατήρησε τον ρυθµό της 
αναπνοής σου. 
Συγκεντρώσου μόνο σ' αυτό για ένα ή δυο λεπτά. 

8. Συνέχισε να έχεις την προσοχή σου στα πόδια, στους µύες, στον 
ρυθµό και στην αναπνοή σου, µετατοπίζοντας την προσοχή σου από το 
ένα στο άλλο, όπως σε ευχαριστεί. 

Οι λάτρεις της φιλοσοφίας της Ενσυνειδητότητας, εκθειάζουν τις αρετές 
και τα πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου περπατήματος. Ισχυρίζονται ότι 
τους βοηθά να μειώνουν το στρες και να γίνονται πιο ήρεμοι. Μπορείς να 



πειραματιστείς και εσύ με αυτή την τεχνική περπατήματος με διάφορους 
τρόπους . Για  παράδειγμα όταν  π ερπατάς , θα  μπορούσες να 
προσπαθήσεις να  εστιάσεις  την  προσοχή σου  σε  αυτά  που βλέπεις 
τριγύρω σου, στους ήχους ή ακόμα και στις μυρωδιές. Παίξε με αυτή την 
άσκηση  και  αν  θες  ανέπτυξε την  δική  σου  προσέγγιση. Δεν υπάρχει 
σωστός  ή  λάθος  τρόπος, αν  αυτό  που κάνεις  σε  φέρνει  σε  πλήρη 
επίγνωση και επαφή με το τώρα. 



Εκεί που η ψυχή ηρεμεί… 
Εκεί που οι σκέψεις σιωπούν… 

Εκεί είναι το σπίτι σου… 



Κεφάλαιο 13 

Η  ΕΝΣΥΝΕ Ι ΔΗ ΤΟΤΗ ΤΑ  Σ ΤΗ  ΖΩΗ  

Μερικοί διαβάζουν για την Ενσυνειδητότητα και ανησυχούν για το χρόνο 
που μπορεί να χρειαστεί να καταναλώσουν. Λένε ότι όλο αυτό ακούγεται 
σαν  κάποιος να  τους  βάζει  να  ζουν  τη  ζωή  σε  αργή  κίνηση  και 
διαμαρτύρονται  ότι  τίποτα δεν  θα  μπορούσε ποτέ να  συμβεί  αν 
προσπάθησουν να ζήσουν με αυτόν τον τρόπο. Αν και πιστεύουμε ότι το 
να ζεις λίγο πιο “αργά”, δεν είναι μια κακή ιδέα για τους περισσότερους, 
να σημειώσουμε επίσης πως δεν έχει και τόσες μεγάλες απαιτήσεις από 
τον χρόνο σας. 

Πάνω  από όλα, η  Ενσυνειδητότητα  συνεπάγεται μια  μεταστροφή  της 
φιλοσοφία σου για την ζωή, προς μια κατεύθυνση που επιφέρει μείωση 
της  εστίασης  στο  “εγώ” και  στον  έλεγχο, τονίζοντας  παράλληλα την 
αποδοχή της  παρούσας στιγμής  με  όλα  τα  οφέλη  αλλά  και  τις 
προκλήσεις που έχει  η  ζωή. Πράγματι, το  να  έχεις  πλήρη επίγνωση της 
ύπαρξής σου στο “τώρα”, απαιτεί ταπεινότητα, διότι συνειδητοποιείς την 
αβεβαιότητα που είναι εγγενής μέσα στην ίδια την ζωή. 

Το να κάνεις την Ενσυνειδητότητα μια δικιά σου συνήθεια, δεν είναι κάτι 
που θα  συμβεί  εν  μία  νυκτί. Με  την  πρακτική, μπαίνεις όλο  και 
περισσότερο και  πιο βαθιά  σε  αυτή  την  φιλοσοφία  για  την  ζωή. 
Αποδέξου ότι δεν θα καταφέρνεις πάντα να παραμένεις στο παρόν. Μην 
κατακρίνεις και μην αποδοκιμάζεις τις προσπάθειές σου να ζήσεις στο 
εδώ  και  τώρα. Όταν  βλέπεις τον  εαυτό  σου  να  ζει  πνιγμένος από τις 
ενοχές του παρελθόντος ή το άγχος του μέλλοντος, υπενθύμισε γλυκά και 
ήρεμα στον εαυτό σου να επιστρέψει στο “τώρα”, στο παρόν! 



“Ν’ αφήσεις κατά μέρος 
το μυαλό σου 

και να στραφείς 
στις αισθήσεις σου…” 

Fritz Perls 



Κεφάλαιο 14 

Ο  ΡΟΛΟΣ  ΤΗΣ  ΠΝΕΥΜΑΤ Ι ΚΟΤΗ ΤΑΣ  

Η  αποδοχή του  άγχους  π εριλαμβάνει μια  ποικιλία σχετικών 
συμπεριφορών και στάσεων ζωής, όπως το να μην είσαι επικριτικός, να 
έχεις  ανοχή  στην  αβεβαιότητα, να  είσαι  απαλλαγμένος από την  όποια 
ανάγκη και επιθυμία να έχεις συνεχώς τον απόλυτο έλεγχο των πάντων 
και  να  είσαι  υπομονετικός. Συνειδητοποίησε όμως  ότι  η  αποδοχή δεν 
είναι το ίδιο με την παραίτηση ή την καθολική παράδοση. 

Αποδοχή σημαίνει  ότι  κατανοούμε  πως τόσο  εμείς  όσο  και  κάθε  άλλος 
άνθρωπος έχουμε τα δυνατά αλλά και τα αδύνατα σημεία μας. Έχουμε 
μεγάλες  δυνατότητες  και  ικανότητες  αλλά  και  όρια  και  περιορισμούς. 
Πολλοί  άνθρωποι πιστεύουν ότι  η  διαδικασία  απόκτησης αυτής  της 
αποδοχής και κατανόησης, τους οδηγεί σε μια μεγαλύτερη αίσθηση της 
πνευματικότητας τους - την αίσθηση ότι ο σκοπός της ζωής ξεπερνά σε 
έκταση  και  δύναμη  τον  δικό  μας  μικρόκοσμο. Ότι  είμαστε  μέρος  ενός 
συνόλου με υψηλότερο νόημα και σκοπό. 

Το ακόλουθο ποίημα του Reinhold Niebuhr, δίνει μια όμορφη εικόνα αυτού 
του πνεύματος της αποδοχής: 

Θεέ μου, δώσε μου γαλήνη 
για να αποδέχομαι τα πράγματα που 

δεν μπορώ να αλλάξω, 
το θάρρος να αλλάξω τα πράγματα που μπορώ, 

και τη σοφία να γνωρίζω τη διαφορά. 
Ζώντας μια ημέρα τη φορά, 

απολαμβάνοντας την κάθε στιγμή ξεχωριστά, 
αποδεχόμενος τις κακουχίες, 

σαν ένα μονοπάτι προς την γαλήνη. 
Βρίσκοντας χαρά στην ζωή, 
έτσι όπως πραγματικά είναι, 

όχι μόνο όπως θα ήθελα να είναι. 



ΕΠ Ι ΛΟ ΓΟΣ  

Η ιστορία της Ενσυνειδητότητας ξεπερνάει τα 2.500 χρόνια. Ξεκίνησε ως 
μια  πρακτική και  παράδοση, που ακολουθούσαν  τα  μέλη  διαφόρων 
ομάδων  και  θρησκειών  στην  Ανατολή, όπως ο  Βουδισμός  και  ο 
Ινδουισμός. Ωστόσο πολλοί μελετητές  σημειώνουν  ότι  η  έρευνα  για  την 
ιστορία  της  Ενσυνειδητότητας  δεν  πρέπει να  περιοριστεί μόνο  στον 
Βουδισμό  και  τον  Ινδουισμό, και  τονίζουν  πως ρίζες  της  μπορούν να 
συναντηθούν και σε άλλες θρησκευτικές παραδόσεις, όπως σε αυτές του 
Χριστιανισμού, του Ιουδαϊσμού και του Ισλάμ. 

Η  Ενσυνειδητότητα  στις  μέρες  μας  έχει  γίνει  ευρέως  αποδεκτή ως  μια 
μεθοδολογία  για  την  μείωση  του  άγχος  στον  σύγχρονο  άνθρωπο, με 
εφαρμογές  σε  μεγάλο  φάσμα  δραστηριοτήτων  ( εκπαίδευση , 
ψυχοθεραπεία, αθλητισμό, εργασία κλπ). 

Έκανε τον διαλογισμό “φιλικό” στις δυτικές κοινωνίες, ένας διαλογισμός 
που δεν  είναι  τίποτα παραπάνω από το  να  δίνεις  προσοχή και 
πραγματικό ενδιαφέρον  στη  ζωή  και  αυτό  που συμβαίνει  στο  εδώ  και 
τώρα. 

Η Ενσυνειδητότητα είναι ένας όμορφος και απλός τρόπος να “γνωρίζεις” 
και να είσαι “ανοιχτός” στις εμπειρίες της ζωής, με έμφαση στο πως εσύ 
τις βιώνεις. 

Η Ενσυνειδητότητα εξαπλώνει όλο και περισσότερο την επιρροή της στον 
επιστημονικό κόσμο, και πολλά εργαστήρια και μελέτες έχουν αποδείξει 
την αποτελεσματικότητά της. 

Πλέον  οι  περισσότερες σχολές  ψυχοθεραπείας έχουν  ενσωματώσει 
τεχνικές  Ενσυνειδητότητας  για  να  κάνουν  ακόμα  πιο αποτελεσματικές 
τις μεθοδολογίες τους στην διαχείριση των διαφόρων διαταραχών των 
πελατών τους. 

Στην χώρα μας δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός βιβλίων 
στην  Ελληνική  γλώσσα  πάνω στη  μεθοδολογία  και  φιλοσοφία  της 
Ενσυνειδητότητας. Ευελπιστούμε όμως  πως οι  σελίδες  που διάβασες  θα 



γίνουν η αφορμή να ψάξεις περισσότερο πάνω στο θέμα και κυρίως να 
εφαρμόσεις  την  Ενσυνειδητότητα  στην  δικιά  σου  ζωή , στη 
καθημερινότητά σου, έτσι ώστε να αποκομίσεις τα οφέλη που έχει να σου 
προσφέρει και  που σκοπό έχουν  να  σε  οδηγήσουν  σε  μια  καλύτερη, πιο 
ευχάριστη και πιο γεμάτη ζωή.  

Η ενσυνείδητη προσοχή στην παρούσα στιγμή, στις δικές σου σκέψεις και 
συναισθήματα  αλλά  και  στο  κόσμο  γύρω  σου, μπορούν να  βελτιώσουν 
δραματικά την ψυχική σου ευημερία και ισορροπία. 

Καλή επιτυχία! 



Β Ι ΒΛ ΙΟ Γ ΡΑΦ ΙΑ  

Bandura,  A. Self-efficacy: Toward a unifying theory of change. 
Benson, H. The relaxation response.  
Bonadonna, R. Meditation’s impact on chronic illness. 
Borkovec, T. Life in the future versus life in the present. 
Brantley, J. Calming your anxious mind. 
Harbinger. Brazier, D.  Zen therapy.  
Brown, K. The benefits of being present. 
Buber, M.  I and thou. 
Carlson, L. Mindfulness-based stress reduction. 
Chung, C. Psychotherapist and expansion of awareness. 
Dalai Lama. Healing anger. 
Dalai  Lama. The art of happiness. 
Deatherage, G. The clinical use of “mindfulness”. 
   Deikman,  A. Spirituality expands a therapist’s horizons. 
Delmonte, M. Physiological responses during meditation. 
Delmonte, M. Meditation as a clinical intervention strategy. 
Epstein, M.  Psychiatric complications of meditation practice. 
Fishman, B. Emotional healing through  mindfulness meditation. 
Fromm,  E.  Zen Buddhism and psychoanalysis. 
Goleman, D. The meditative mind. 
Goleman, D.. Meditation as an intervention in stress reactivity. 
Hayes, S. Buddhism and acceptance and commitment therapy. 
Jordan,  J.  Empathy and self boundaries. 
Kabat-Zinn, J. Wherever you go there you are. 
Kabat-Zinn, J. Guided  mindfulness meditation. 
Kabat-Zinn, J. The clinical use of mindfulness meditation. 
Kabat-Zinn, J.  Coming to our senses. 
Kjaer, T.  Increased dopamine tone during meditation. 
Langer, E. Mindfulness. 
Martin, J.  Mindfulness: A proposed common factor. 
May, R.  The art of counseling. 
Miller, J. Mindfulness meditation in the treatment of anxiety 
Newman, J.  Affective empathy training. 
Nyanaponika T. The power of mindfulness. 
Pearl, J. Effect of meditation on empathy and anxiety.  
Pirsig, R. Zen and the art of motorcycle maintenance. 
Riedesel, B. Meditation and empathic behavior. 
Robins, C. Zen principles and mindfulness practice. 
Rogers, C.  On becoming  a person.  
Rosenbaum, R.  Zen and the heart of psychotherapy. 
Sapolsky R. Why zebras don’t get ulcers. 
Schmidt, A. Healing trauma with meditation.  
Schwartz, J. The mind and the brain:. 
Seligman, M. Authentic happiness. 
Seligman, M. Positive psychology. 
Smith, J. Alterations in brain by mindfulness meditation 
Stern, D.  The present moment in psychotherapy everyday  life.  
Sternberg,  R.  Images of mindfulness. 
Suzuki, S.  Zen mind, beginner’s mind.   
Sweet, M.. Enhancing empathy. 
Tacon, A. Mindfulness  meditation and anxiety reduction. 






Κωνσταντίνος Γ. Ζωχιός 
PhD Counselling Psychology 

Ψυχολόγος / Ψυχοθεραπευτής 
e-mail: info@zochios.com 

Mindfulness: Εισαγωγή στην Ενσυνειδητότητα 

Copyright © 2017, Constantinos Zochios 
Publisher: New Era Academy Publications 

Απαγορεύεται η  αναπαραγωγή ή  η  ανατύπωση μέρους  ή  του  συνόλου  του  βιβλίου, σε 
οποιαδήποτε μορφή χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη. 

ISBN: 978-0-244-67324-6

mailto:info@zochios.com

	Εισαγωγη
	Το παραδοξο του Αγχους
	Αποδοχη του aγχους
	Ηρεμη Παρατηρηση
	Ανοχη στην Αβεβαιοτητα
	Η αξια της Υπομονhς
	Το υπερμετρο “Εγω”
	Αυτοεκτιμηση
	Η παγίδα της υπερβολικής Αυτοεκτίμησης
	Εκτιμωντας τις ατελειες
	“Εδω και Τωρα”
	Επαφη με το Παρον
	Οι ανησυχιες για το Μελλον
	εμφαση στο ΤΩΡΑ!
	Η Ενσυνειδητοτητα στη ζωη
	Ο ρολος της Πνευματικοτητας
	Επιλογος
	Βιβλιογραφια

