
ACT Now Training απομαγνητοφώνηση των βίντεο 

2. Εισαγωγή στον χάρτη ACT: 

Χρόνος Ομιλητής Κείμενο 
0:04 ΕΥ 

(Επαγγελματίας 
Υγείας) 

Αυτό που θα κάνουμε είναι να συνεχίσουμε απλά να διερευνούμε το 
ζήτημα μαζί. Θα το χαρτογραφήσω, όμως, σε κάτι που ονομάζουμε 
«χάρτη ACT».  

0:16 ΕΥ Είναι ένας απλός τρόπος για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε 
πράγματα τα οποία συχνά αισθανόμαστε ότι είναι περίπλοκα. 
Επομένως, θα γράψω κάποια πράγματα εδώ, και συγκεκριμένα το 
πρώτο πράγμα που μοιράστηκες μαζί μου, δηλαδή τη χειρουργική 
επέμβαση καρδιάς και την ουλή. Αυτά σε οδήγησαν σε αυτό το σημείο.  

0:48 ΕΥ Μέρι, θα μπορούσες να μου πεις περισσότερα για τις σκέψεις και τα 
αισθήματα που έχεις σχετικά με την ουλή; Ανέφερες ότι έχεις κάποιες 
ανησυχίες σχετικά με την ερυθρότητα. Μπορείς να μου πεις κι άλλα 
κάτι περισσότερο;  

1:06 Μέρι Δεν θέλω να την κοιτάω. Με κάνει να νιώθω άβολα. Δεν φαίνομαι όπως 
πριν. Και δεν την έχουν οι άλλοι άνθρωποι. Βλέπω αυτούς τους 
ανθρώπους και εύχομαι να μην είχα αυτήν την ουλή, την οποία μπορεί 
να βλέπει ο κόσμος. Ανησυχώ ότι ο κόσμος αναστατώνεται όταν την 
βλέπει. Δεν θέλω να αναστατώσω την εγγονή μου. 

1:36 ΕΥ Εντάξει 
 Μέρι Δεν θέλω να την δει και, επίσης, δεν μ’ αρέσει να την βλέπει ούτε ο 

σύζυγός μου. 
 ΕΥ Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ανησυχείς, από τη μια, για τα 

αισθήματά σου λόγω της εικόνας της ουλής και, από την άλλη, για το 
πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι σε αυτήν, π.χ. η εγγονή σου και σύζυγός 
σου. 

2:03 ΕΥ Όταν εμφανίζονται αυτά τα αισθήματα ντροπής ή ανησυχίας, όταν 
είναι έντονα, όπως συχνά συμβαίνει, κάνεις κάτι με διαφορετικό τρόπο 
απ’ ό,τι θα έκανες πριν αποκτήσεις την ουλή; Για παράδειγμα όταν 
περνάς χρόνο με τον σύζυγο ή την εγγονή σου. 

2:35 Μέρι Δεν μου αρέσει να τη δείχνω. Την καλύπτω πάντα. Συνήθιζα να πηγαίνω 
για χορό και να φοράω μπλούζες με χαμηλή λαιμόκοψη, αλλά δεν το 
κάνω πια. Δεν θα πήγαινα σίγουρα για κολύμπι με την εγγονή μου. 
Κάνω ό,τι μπορώ για να μην τη βλέπει ο κόσμος και να μην τη βλέπω 
και εγώ. Επομένως, δεν στέκομαι μπροστά σε καθρέπτη. Σπάνια κοιτάω 
στον καθρέπτη πλέον, εκτός και αν είμαι πλήρως -έχει ζέστη εδώ μέσα, 
έτσι δεν είναι- εκτός και αν έχω καλυφθεί.  

3:14 ΕΥ Αυτό που καταλαβαίνω, Μέρι, είναι ότι επειδή είσαι αγχωμένη και 
υπερβολικά ανήσυχη, κάνεις διάφορα πράγματα, όπως το να 
καλύπτεσαι με ρούχα, παρόλο που έχει πολύ ζέστη σήμερα 

 Μέρι Έχει ζέστη. Έχει ζέστη σήμερα. 
 ΕΥ -Αποφεύγεις να κάνεις πράγματα που παλιά σου άρεσε να κάνεις, όπως 

το να πηγαίνεις για χορό ή για κολύμπι. Επίσης, φαίνεται ότι 
αποφεύγεις πράγματα, το οποία πριν ήταν φυσιολογικά για εσένα, 
όπως το να κοιτάζεις στον καθρέπτη, για να νιώθεις πιο ασφαλής.  

3:45 Μέρι Ναι, ασφαλής. Ενδιαφέρον τρόπος να... ναι, ασφαλής. 
3:53 ΕΥ Είναι κατανοητό να κάνεις αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, η επόμενη μου 

ερώτηση είναι αν πιστεύεις ότι υπάρχουν αρνητικές συνέπειες 
αποφεύγοντας να περάσεις χρόνο με την εγγονή σου, καλύπτοντας το 



σώμα σου, κτλ.  
4:15 Μέρι Δεν μπορώ να φορέσω όλα μου τα ρούχα. Δεν είμαι χαλαρή όπως 

παλιά, είμαι αγχωμένη και το σκέφτομαι πολύ. Τελευταία φορά που 
πήγα για κολύμπι με την εγγονή μου ήταν πριν από την επέμβαση. 
Παλιά πηγαίναμε μία φορά την εβδομάδα. Όχι πια. Δεν θέλω να δει 
αυτό το πράγμα. 

4:42 ΕΥ Και πώς νιώθεις που δεν πας για κολύμπι; Σε ενοχλεί; 
 Μέρι Ξέρω ότι ενοχλεί την εγγονή μου. Είναι απογοητευμένη και αυτό με 

στεναχωρεί. Με στεναχωρεί πράγματι. Μας άρεσε αυτό παλιά. Μου 
άρεσε να περνάω χρόνο μαζί της, είναι σημαντικό.  

 ΕΥ Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αυτές οι ανησυχίες που έχεις για την 
ουλή σου, οι απόλυτα κατανοητές ανησυχίες, έχουν έναν μεγάλο 
αντίκτυπο σε εσένα και σε σταματάνε από το να κάνεις πράγματα που 
θα σου άρεσε να κάνεις. Επομένως, αυτό που θα ήθελα να κάνουμε 
τώρα με τον χάρτη ACT είναι να πάρουμε λίγο χρόνο να σκεφτούμε το 
επόμενο βήμα, το οποίο σχετίζεται με το τι είναι σημαντικό για εσένα. 
Πες μου κάτι το οποίο θεωρείς σημαντικό για εσένα. Μου έχεις δώσει 
μια ιδέα σχετικά με αυτό. Μπορείς να μου πεις και άλλα για αυτό Μέρι; 

5:35 Μέρι Εκτιμώ την οικογένειά μου. 
 ΕΥ Αυτό φαίνεται πραγματικά. 
 Μέρι Εκτιμώ το να περνώ χρόνο μαζί με την εγγονή μου και να δένομαι με 

αυτήν. Είναι σημαντικό για εκείνην, είναι σημαντικό και για τις δυο μας. 
Η διατήρηση αυτής της σχέσης είναι πολύ σημαντική... Και ο χορός. Δεν 
είπα πολλά για τον χορό, αλλά βλέπω τους φίλους μου. Είναι μια 
κοινωνική επαφή. 

6:03 ΕΥ Αυτό βλέπω, όσο φτιάχνουμε τον χάρτη μαζί. Αυτό που θέλω να σου 
δείξω είναι ότι εδώ κοιτάξαμε πώς κάποιες από αυτές τις ανησυχίες, 
αυτές τις δύσκολες σκέψεις και τα αισθήματα σε απομακρύνουν από τα 
πράγματα για τα οποία νοιάζεσαι. Σε κάνουν να νιώθεις ασφαλής, αλλά 
έχουν και κάποιες συνέπειες. Εδώ μοιράστηκες κάποιες αξίες σου, π.χ. 
τη σύνδεση με την οικογένεια και τους φίλους. Αυτά είναι σημαντικά 
για εσένα. 

 Μέρι Είναι. 
6:37 ΕΥ Αυτό που αναρωτιέμαι είναι αν θα ήθελες να κοιτάξουμε εδώ... 
6:47 ΕΥ ...κάποιους τρόπους που θα σε βοηθήσουν να «απαγκιστρωθείς» από 

τις δύσκολες σκέψεις και τα αισθήματα- 
 Μέρι Θα το ήθελα πολύ, ναι. 
 ΕΥ -και να κάνεις κάποια πρακτικά βήματα, ώστε να κάνεις περισσότερο 

πράγματα για τα οποία νοιάζεσαι και περισσότερες δραστηριότητες 
που σου δίνουν χαρά. 

 Μέρι Ναι 
 ΕΥ Αυτό που θα κάνουμε ονομάζεται «ACT», το οποίο σημαίνει Θεραπεία 

Αποδοχής και Δέσμευσης. Σημαίνει αυτό ακριβώς που δηλώνει. Η ACT 
δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποδεχτούμε όλα όσα συμβαίνουν γύρω 
μας. Και η λέξη «Αποδοχή» μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολη 
όταν έχεις περάσει όλα αυτά. Αυτό που εννοούμε εδώ είναι να 
αποδέχεσαι τα πράγματα που βρίσκονται πέρα από τον έλεγχό σου 
αυτή τη στιγμή και να επικεντρώνεις την ενέργεια και την προσοχή σου 
σε πράγματα που μπορείς να ελέγξεις, όπως το να επιστρέψεις στον 
χορό, να επανασυνδεθείς με την εγγονή σου. Θα χρησιμοποιήσουμε 
δύο βασικές δεξιότητες, τις οποίες αποκαλούμε «πυλώνες», οι 



«πυλώνες της ACT», οι οποίοι αποτελούν δεξιότητες ενσυνειδητότητας. 
Θα το εξηγήσω πιο αναλυτικά σε λίγο. Και αυτό που ονομάζουμε 
δεξιότητες που βασίζονται σε αξίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τη 
σύνδεση με όσα νοιάζεσαι.  

8:05 ΕΥ Αισθάνομαι ότι κατέχεις ήδη αυτούς τους δύο πυλώνες. Θα 
προσπαθήσουμε, όμως, να τους ενισχύσουμε πραγματικά, ώστε να 
αισθάνεσαι ότι μπορείς να ζήσεις με αυτήν την ουλή και να 
προχωρήσεις με ό,τι είναι σημαντικό για εσένα. Πώς σου φαίνεται; 

 Μέρι Καλό. 
 


