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3β. Σχόλια ασθενούς σχετικά με την άσκηση ενσυνείδητης αναπνοής 

Χρόνος Ομιλητής Κείμενο 
0:06 ΕΥ 

(Επαγγελματίας 
Υγείας) 

Σ’ ευχαριστώ που το δοκίμασες. Πώς ήταν; Τι παρατήρησες; 

 Μέρι Ήταν αρκετά χαλαρωτικό. 
 ΕΥ Σε ποιο σημείο του σώματός σου παρατήρησες αυτήν τη χαλαρωτική 

αίσθηση; 
0:22 Μέρι Στην αρχή ήμουν αρκετά αγχωμένη και νομίζω ότι ένιωσα την αναπνοή 

μου να επιβραδύνεται.  
 ΕΥ Άρα επιβραδύνθηκε η αναπνοή σου λίγο. Εντάξει. Κάτι άλλο που 

παρατήρησες; Τι σκεφτόσουν κατά τη διάρκεια; Σκεφτόσουν κάτι που 
είπαμε νωρίτερα ή ήσουν επικεντρωμένη σε κάτι συγκεκριμένο; 

0:54 Μέρι Νομίζω μπορούσα να επικεντρωθώ πιο εύκολα στην αναπνοή μου όταν 
χρησιμοποιούσα τα χέρια μου. Ήμουν αρκετά επικεντρωμένη όταν 
κοιτούσα τα χέρια μου. Όταν σταμάτησα, μου ήρθαν κάποιες σκέψεις.  

1:09 ΕΥ Ενδιαφέρον. Είναι ένα καλό στοιχείο επίγνωσης. Με αυτήν την άσκηση 
μερικές φορές νιώθουμε αρκετά χαλαροί, όπως είπες, ή παρατηρούμε 
ότι αυτές οι σκέψεις δεν είναι τόσο παρούσες ή τόσο δύσκολες. Άλλες 
φορές, όμως, οι σκέψεις βρίσκονται εκεί, αλλά δεν πειράζει. Ο κύριος 
στόχος αυτής της άσκησης δεν είναι να ξεφύγουμε ή να νιώσουμε 
χαλαροί. Ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε να εστιάσουμε την 
προσοχή μας σε αυτό που βιώνουμε εδώ και τώρα. Ένας από τους πιο 
εύκολους τρόπους για να το κάνουμε αυτό είναι να παρατηρήσουμε 
την αναπνοή ή τα χέρια μας. 

1:55 Μέρι Άρα δεν πρέπει να προσπαθώ να απωθήσω τις σκέψεις; Αυτό εννοείτε; 
 ΕΥ Ακριβώς. Νομίζω ότι προηγουμένως μου είπες ότι είχες προσπαθήσει 

αρκετά να σταματήσεις τις σκέψεις σου και ότι αυτό λειτούργησε για 
σύντομο χρονικό διάστημα, για όσο τις ωθούσες προς τα κάτω, αλλά 
έπειτα επανέρχονταν στην επιφάνεια. Σε αυτήν την άσκηση εστιάζουμε 
περισσότερο στην εμπειρία μας και οι σκέψεις μπορεί να έρχονται ή να 
φεύγουν. Εσύ, όμως, εστιάζεις την προσοχή σου στην αναπνοή και τα 
χέρια σου. Αυτή η άσκηση μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη γενικά ως ένα 
διάλειμμα όταν το χρειάζεσαι. Μπορεί να είναι χρήσιμη ιδίως όταν 
συγκρίνουμε τον εαυτό μας με άλλους ή ανησυχούμε αν υπάρχει 
καθρέπτης γύρω μας, κτλ. Είναι σαν να εστιάζουμε την προσοχή μας 
στα χέρια για να παρατηρήσουμε την αναπνοή εδώ και τώρα.  
[02:53] Είναι κάτι το οποίο θα εξασκήσεις; Όπως και κάθε δεξιότητα, 
μας γίνεται οικείο κάτι μόνο όταν το έχουμε κάνει πολλές φορές.  

3:03 Μέρι Ναι, όταν το εξηγείτε φαίνεται απλό.  
 ΕΥ Πόσο συχνά θεωρείς ότι θα χρησιμοποιούσες αυτήν την τεχνική; 
 Μέρι Πόσο συχνά πρέπει να την χρησιμοποιώ; 
3:19 ΕΥ Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση, αλλά συχνά το πιο χρήσιμο θα 

ήταν για λίγο και συχνά. Όσο περισσότερο την εξασκείς, τόσο 
περισσότερο θα είναι μια τεχνική που θα χρησιμοποιείς με 
αυτοπεποίθηση όταν εμφανίζεται το άγχος. Για αρχή θα πρότεινα να το 
κάνεις δύο ή τρεις φορές τη μέρα. 

3:44 Μέρι Για πόση ώρα; 



 ΕΥ Θα μπορούσε να διαρκέσει και μόνο λίγα λεπτά. Αν έχεις περισσότερο 
χρόνο, πειραματίσου κάνοντάς την για περισσότερη ώρα. Όσο 
περισσότερο την κάνεις, τόσα περισσότερα θα είναι τα οφέλη. Αλλά θα 
πρέπει να είναι ρεαλιστικό. Θα ήταν καλό να το κάνεις ακόμα και όταν 
είσαι ήρεμη, ώστε να εξασκηθείς για τις στιγμές που θα εμφανιστεί το 
άγχος στο μέλλον. Θα ξέρεις δηλαδή τι να κάνεις, αφού θα κατέχεις την 
τεχνική.  

4:17 Μέρι Άρα να εξασκηθώ όταν δεν νιώθω τόσο άσχημα, ώστε να μπορώ να την 
χρησιμοποιήσω όταν νιώθω περισσότερο αγχωμένη; 

 ΕΥ Ακριβώς. Μπορείς να ξεκινήσεις από σήμερα το απόγευμα! Συμφωνείς; 
 Μέρι Ναι 
 ΕΥ Θες να ρωτήσεις κάτι άλλο πριν ολοκληρώσουμε; 
 Μέρι Όχι. Ευχαριστώ 
 ΕΥ Ανυπομονώ να μάθω πώς θα τα πας με την τεχνική.  
 


