
ACT Now Training απομαγνητοφώνηση των βίντεο 

3α. Μια άσκηση ενσυνείδητης αναπνοής 

Χρόνος Ομιλητής Κείμενο 
0:04 ΕΥ 

(Επαγγελματίας 
Υγείας) 

Λοιπόν Μέρι, συζητήσαμε μαζί για το άγχος που σου προκαλεί η εικόνα 
της ουλής και η αυτοσυνειδησίας, κάτι που μπορεί μερικές φορές να 
είναι τόσο έντονο, ώστε να σε σταματάει από το να κάνεις πράγματα 
που σε ενδιαφέρουν. Ότι μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την 
ικανότητά σου να κάνεις φυσιολογικά καθημερινά πράγματα που θα 
έκανες σε διαφορετική περίπτωση. Αναρωτιόμουν αν θα ήθελες να 
δοκιμάσεις τώρα μια απλή πρακτική τεχνική που ονομάζεται 
ενσυνειδητότητα. Είναι μια από τις πιο χρήσιμες προσεγγίσεις που μας 
βοηθούν να «απαγκιστρωθούμε» από τις δύσκολες σκέψεις και τα 
αισθήματα. Ο στόχος είναι να δημιουργήσεις χώρο για αυτές ή γι’ αυτά 
όταν εμφανιστούν, αλλά και να νιώσεις ότι μπορείς να προχωρήσεις 
προς τα πράγματα που σε ενδιαφέρουν, όπως το να πηγαίνεις για χορό, 
να περνάς χρόνο με την εγγονή σου. Πώς σου φαίνεται; 

1:07 Μέρι Καλό. 
 ΕΥ Θέλουμε να αποκτήσεις κάποιες τεχνικές που θα σε βοηθήσουν όταν 

κάνεις μερικές αλλαγές, ώστε να μην είσαι μόνη σου.  
1:23 ΕΥ Η άσκηση που θα κάνουμε τώρα ονομάζεται ενσυνειδητότητα. Αυτό 

που θέλουμε είναι να εστιάσεις την προσοχή σου στην αναπνοή και τις 
αισθήσεις σου, για παράδειγμα τι νιώθεις και αισθάνεσαι στα χέρια 
σου, καθώς και άλλες αισθήσεις. Αυτό είναι ένα από τα πιο χρήσιμα 
πράγματα που μπορείς να κάνεις όταν νιώθεις αγχωμένη. Είναι ένας 
τρόπος να ηρεμήσουμε, να παρατηρήσουμε, να εστιάσουμε την 
προσοχή μας στο σώμα μας, σε όλα όσα νιώθουμε , όχι μόνο στα 
πράγματα που συμβαίνουν εδώ πάνω.  

2:03 ΕΥ Συμφωνείς να το δοκιμάσουμε; Θα κάνουμε μια άσκηση μόνο για ένα 
λεπτό περίπου  

 Μέρι Εντάξει 
 ΕΥ Συχνά είναι πολύ χρήσιμο να μην σταυρώνεις τα πόδια σου, ώστε να 

αφήσεις το σώμα σου να χαλαρώσει. Όλα όσα λέω, όμως, είναι απλά 
μια πρόταση που μπορείς να επιλέξεις να κάνεις ή να μην κάνεις - ό,τι 
σε κάνει να νιώθεις άνετα... -Σε αυτήν την άσκηση θα παρατηρούμε 
απλά την εισπνοή και την εκπνοή μας. Θα το κάνουμε μαζί σε λίγο. Θα 
ακολουθήσουμε απλά την αναπνοή, χρησιμοποιώντας τα χέρια μας, και 
θα φανταστούμε τα χέρια να ανοίγουν σαν πνεύμονες όσο εισπνέουμε 
και να κλείνουν απαλά όσο εκπνέουμε. Μπορείς να τα φανταστείς ως 
πνεύμονες ή ως λουλούδια που ανοίγουν και κλείνουν. Όσο το κάνουμε 
αυτό εστιάζουμε την προσοχή μας σε αισθήσεις και αισθήματα στα 
χέρια και στο σώμα, εντάξει; [3:11] Ξεκινάμε εισπνέοντας και μετά 
εκπνέοντας. Κατά τη διάρκεια, παρατήρησε τι αισθάνεσαι στο χέρι σου. 
Οι αισθήσεις μπορεί να παραμένουν ίδιες ή να αλλάζουν από στιγμή σε 
στιγμή. Ακολούθησε απαλά την αναπνοή καθώς εισέρχεται στο σώμα 
με τον δικό της ρυθμό. Και καθώς εξέρχεται από το σώμα... -Θα σου 
ζητήσω να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που κάνεις, αλλά μπορείς να το 
κάνεις και χωρίς τα χέρια και να τα αφήσεις πάνω στα πόδια σου. 
Παρατήρησε τώρα την επόμενη εισπνοή. Εστίασε την προσοχή σου στις 
αισθήσεις σου καθώς εκπνέεις... Εντάξει. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα.  

 


