
ACT Now Training απομαγνητοφώνηση των βίντεο 

4. Άσκηση αποταύτισης από σκέψεις: 

Χρόνος Ομιλητής Κείμενο 
0:05 ΕΥ 

(Επαγγελματίας 
Υγείας) 

Λοιπόν, Μέρι, ένα από αυτά που σε δυσκολεύουν τον τελευταίο καιρό 
είναι οι έντονες σκέψεις που έχεις σχετικά με την ουλή σου και οι 
ανησυχίες σου σχετικά με το τι σκέφτονται οι άλλοι για αυτό. Ήταν 
εμφανές από τον χάρτη ACT ότι αυτές οι σκέψεις μπορούσαν 
πραγματικά να σε απομακρύνουν από το να κάνεις πράγματα που σε 
ενδιαφέρουν. Είναι σαν αυτές οι σκέψεις να σε αγκιστρώνουν, να σε 
αρπάζουν.  
[0:36] Αυτό που θα πρότεινα να κάνουμε τώρα είναι μια τεχνική η 
οποία ονομάζεται αποταύτιση από σκέψεις. Είναι μια ακόμα δεξιότητα 
ενσυνειδητότητας. Ίσως θυμάσαι τους δύο πυλώνες των δεξιοτήτων 
ενσυνειδητότητας και τις δεξιότητες δράσεων που βασίζονται σε αξίες. 
Θα συνεχίσουμε ενισχύοντας τον πυλώνα της ενσυνειδητότητας.  
[1:01] Έτσι, όταν εμφανίζονται δύσκολες σκέψεις, θα έχεις μια τεχνική 
που θα μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να «απαγκιστρωθείς» από 
μερικές από αυτές. Συμφωνείς; 

1:10 Μέρι Ναι. 
 ΕΥ Θα το καταλάβεις καλύτερα όταν την κάνουμε. Έπειτα, μπορούμε να 

διερευνήσουμε μαζί πώς θα μπορούσες να τη χρησιμοποιήσεις τις 
επόμενες εβδομάδες. Θα σου δώσω χαρτί και στυλό. Περίπου στη μέση 
του χαρτιού ζωγράφισε μια παχιά γραμμή. Σε αυτήν τη γραμμή, παρόλο 
που ξέρω ότι έχεις πολλές δύσκολες σκέψεις, μπορείς να σκεφτείς 
κάποια που είναι πιο έντονη αυτή τη στιγμή; Ή υπάρχει κάποια που θα 
ήθελες να εξετάσουμε; Δεν χρειάζεται να διαλέξεις την πιο δύσκολη. 
Σήμερα, απλά θα εξασκήσουμε την τεχνική, οπότε ίσως είναι καλύτερα 
να επιλέξεις μια σκέψη η οποία βαθμολογείται με πέντε στα δέκα ως 
προς την έντασή της. Και μπορούμε πάντα να φτάσουμε στις πιο 
δύσκολες και ανησυχητικές σκέψεις αργότερα. 

2:14 Μέρι Εντάξει. Θέλετε να σας την πω; 
 ΕΥ Μπορείς να μου την πεις ή μπορείς απλά να τη γράψεις. Μερικές φορές 

οι πιο ισχυρές σκέψεις διατυπώνονται σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Όπως 
«Δεν θα μπορέσω να το καταφέρω» 

2:49 Μέρι Πιστεύω ότι η ουλή μου φαίνεται αηδιαστική.  
 ΕΥ Θα σου ζητήσω να κοιτάξεις καλά αυτήν τη σκέψη. Αν μπορείς, φέρε το 

χαρτί ακριβώς μπροστά σου. Διάβασε αυτές τις λέξεις, αυτή τη σκέψη, 
σαν να είχαν όντως έτσι τα πράγματα, σαν να ήταν η αλήθεια. Πες μου 
τι προκύπτει από αυτό, τι παρατηρείς όσο το κάνεις.  

3:30 Μέρι Νιώθω ότι αυξάνεται το άγχος μου. 
 ΕΥ Μάλιστα. Κάτι άλλο; Αν μπορείς μείνε σε αυτό. Ξέρω ότι σου βγαίνει 

μια έντονη επιθυμία να τραβηχτείς μακριά. 
3:43 Μέρι Με κάνει να αισθάνομαι αγχωμένη εδώ (στο στομάχι μου). Νιώθω 

ένταση. Μπορώ να νιώσω τον ρυθμό της αναπνοής μου να αυξάνεται. 
3:56 ΕΥ Πέρα από τα ισχυρά αισθήματα που σου δημιουργούνται όταν το 

διαβάζεις, πώς είναι αν φανταστούμε ότι μπροστά σου υπήρχαν 
πράγματα τα οποία σου αρέσουν, όπως ο χορός, η εγγονή σου ή ο 
σύζυγός σου; Θα μπορούσες να συνδεθείς μαζί τους τώρα, αν ήταν 
μπροστά σου; 

4:16 Μέρι Δεν μπορώ να τους δω. Επειδή είναι το χαρτί μπροστά. Επειδή αυτή η 



σκέψη είναι μπροστά.  
 ΕΥ Επομένως, αυτές οι σκέψεις και τα αισθήματα δεν εμφανίζονται μόνο, 

αλλά στέκονται εμπόδιο στα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για 
εσένα. Και τι θέλεις να κάνεις με το χαρτί όπου είναι γραμμένη η 
σκέψη;  

4:40 Μέρι Θέλω να κάνω αυτό. Να το απομακρύνω. 
 ΕΥ Ας το κάνουμε για λίγο. Προσπάθησε πραγματικά να το σπρώξεις 

μακριά. Φυσικά θες να το σπρώξεις μακριά. Πώς είναι; Τι παρατηρείς; 
4:55 Μέρι Δεν νομίζω ότι μπορώ να το κάνω για πολύ ώρα, γιατί θα αρχίσουν να 

πονάνε τα χέρια μου.  
 ΕΥ Μάλιστα. Δηλαδή είναι κουραστικό.  
5:04 Μέρι Ναι. 
 ΕΥ Αν μπορείς να μείνεις έτσι για λίγο ακόμα, εκτός αν σε δυσκολεύει 

πολύ, πες μου πόσο συνδεδεμένη νιώθεις για τα πράγματα που είναι 
σημαντικά για εσένα, τα οποία είναι μπροστά σου; 

5:16 Μέρι Πάλι δεν μπορώ να τα δω. 
 ΕΥ Μάλιστα. Αυτό που θα σου ζητήσω να κάνεις τώρα είναι να πάρεις λίγο 

χρόνο και να αφήσεις το χαρτί στα πόδια σου, διότι ξέρω ότι ήταν 
κουραστικό.  
[05:36] Και πριν το αναλύσουμε μαζί θα σου ζητήσω να γράψεις 
κάποιες λέξεις πάνω από αυτό που έχεις ήδη γράψει: «Παρατηρώ τη 
σκέψη...» Ίσως να θέλεις να ζωγραφίσεις και ένα συννεφάκι κειμένου 
γύρω από αυτό που έγραψες στη γραμμή.  
[6:06] Ξανακοίτα το τώρα, αλλά αυτήν τη φορά από την αρχή μαζί με 
τις λέξεις που προσθέσαμε. 

6:14 Μέρι «Παρατηρώ τη σκέψη ‘Πιστεύω ότι η ουλή μου φαίνεται αηδιαστική’». 
 ΕΥ Παρατηρείς κάτι διαφορετικό; 
 Μέρι  Νομίζω ότι δεν το νιώθω τόσο έντονα, όσο όταν έλεγα αυτές τις λέξεις 

προηγουμένως. Δεν το νιώθω τόσο ισχυρό.  
6:43 ΕΥ Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Οι λέξεις είναι ακόμα εκεί και φαίνεται ότι δεν 

το νιώθεις τόσο έντονα. Βλέπω ότι έχεις χαλαρώσει τα χέρια σου και 
αφήνεις τη σκέψη στο χαρτί να κάθεται εκεί. Δεν έχει φύγει. 

 Μέρι Η σκέψη είναι ακόμα εκεί. 
 ΕΥ Ναι. Πώς θα ήταν αν φανταζόσουν τώρα ότι τα πράγματα που είναι 

σημαντικά για εσένα βρίσκονται μπροστά σου; 
7:07 Μέρι Θα μπορούσα να τα δω αν ήταν εκεί.  
 ΕΥ Μάλιστα. Αυτό που βλέπουμε εδώ με αυτήν την άσκηση, η οποία 

ονομάζεται αποταύτιση από τις σκέψεις, είναι ότι μερικές φορές 
υπενθυμίζοντας απλά στον εαυτό μας ότι πρόκειται μόνο για σκέψεις 
μας βοηθά να έχουμε μια υγιή ψυχολογική απόσταση. Βλέπουμε τις 
σκέψεις ως σκέψεις, όχι απαραίτητα ως γεγονότα. Αυτό που βλέπω 
είναι ότι χρειάστηκες πολύ περισσότερη ενέργεια και προσπάθεια για 
να τις καταπολεμήσεις. 
[07:44] Όταν το έκανες ήταν εξουθενωτικό, παρόλο που ήταν απλά μια 
άσκηση. Αυτό θα σου ζητήσω να κάνεις όταν εμφανίζονται αυτές οι 
σκέψεις, οι οποίες είναι πολύ πιθανόν να εμφανιστούν, καθώς 
υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό.  Έτσι, θα καταλάβεις αν μπορείς να 
δημιουργήσεις μια απόσταση, όπως έκανες σήμερα. 

8:07 Μέρι Απλά πες «Παρατηρώ...» 
 ΕΥ Πες το από μέσα σου ή γράψε το κάπου, αν μπορείς.  
8:19 Μέρι Εντάξει. 



 ΕΥ Και μαζί με αυτό υπενθύμισε στον εαυτό σου «Τι είναι σημαντικό; Τι 
έχει σημασία για εμένα;» Θυμάσαι την «κίνηση με κατεύθυνση» από 
τον χάρτη ACT. Οι σκέψεις μπορεί να υπάρχουν, αλλά ίσως αυτά που 
θέλουμε όντως να καθοδηγήσουν τις πράξεις μας είναι τα πράγματα 
για τα οποία πραγματικά νοιαζόμαστε. Ακόμα και αν εμφανίζονται 
αυτές οι δύσκολες σκέψεις και τα αισθήματα. Πώς σου φαίνεται; 

8:49 Μέρι Θα το εξασκήσω.  
 ΕΥ Ωραία. Σ’ ευχαριστώ για την προθυμία σου να το δοκιμάσεις, 

ανυπομονώ να μάθω πώς τα πηγαίνεις.  
 Μέρι Ευχαριστώ.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


