
ACT Now Training απομαγνητοφώνηση των βίντεο 

5. Θέτοντας έναν απλό στόχο 

Χρόνος Ομιλητής Κείμενο 
0:05 ΕΥ 

(Επαγγελματίας 
Υγείας) 

Είδαμε δύο τεχνικές σήμερα, Μέρι: Ενσυνειδητότητα της αναπνοής και 
άσκηση αποταύτισης από τις σκέψεις. Ένας από τους κύριους λόγους 
για να μάθεις και να εξασκήσεις αυτές τις τεχνικές είναι για να νιώσεις 
πιο ικανή να κάνεις βήματα προς πράγματα τα οποία σε ενδιαφέρουν 
Θα αφιερώσουμε μερικά λεπτά πριν ολοκληρώσουμε το ραντεβού μας, 
προσπαθώντας να θέσουμε έναν στόχο που βασίζεται σε αξίες. Εντάξει; 

0:46 Μέρι Ναι. 
 ΕΥ Ένα από τα πράγματα που είναι σημαντικά για εσένα σχετίζεται με τον 

χρόνο με την οικογένεια και το κολύμπι με την εγγονή σου. Θέλω 
αρχικά να δούμε αν υπήρξε κάποια διαφορά μετά από τρεις μήνες με 
την υποστήριξη που λαμβάνεις από εδώ και με όσα κάνεις μόνη σου, 
καθώς και αν δεν σε επηρεάζουν τόσο αυτές οι ανησυχίες πια, αν 
βγαίνεις έξω και αν έχεις επιστρέψει στα πράγματα για τα οποία 
νοιάζεσαι ακόμα και αν η ουλή είναι ακόμα εδώ ... Πες μου έναν 
μακροπρόθεσμο στόχο σου. 

1:23 Μέρι Θέλω να πάω στην πισίνα με την εγγονή μου.  
 ΕΥ Είναι ένας ξεκάθαρος στόχος: Το να είσαι στην πισίνα με την εγγονή 

σου.  
[1:41] Αν σε ρωτούσα πόσο πρόθυμη είσαι -το μηδέν είναι καθόλου 
πρόθυμη και το δέκα πολύ πρόθυμη- πώς θα βαθμολογούσες τον 
εαυτό σου σήμερα γι’ αυτόν τον μακροπρόθεσμο στόχο; 

1:54 Μέρι Όχι πρόθυμη. Όχι πρόθυμη.  
2:00 ΕΥ Είναι λογικό, καθώς αν ήταν πολύ εύκολο θα το είχες κάνει ήδη. Αλλά 

θέλω να αναγνωρίσουμε ότι πηγαίνουμε προς αυτόν τον στόχο. Προς 
τα εκεί θέλεις να στοχεύσεις; 

2:10 Μέρι Φυσικά. 
 ΕΥ Εντάξει. Θα τον διαιρέσουμε σε μικρά διαχειρίσιμα βήματα. Θα φύγεις 

από εδώ και θα κάνεις αυτήν την εβδομάδα κάτι για το οποίο νιώθεις 
πρόθυμη και το οποίο θα σε φέρει λίγο πιο κοντά στον μακροπρόθεσμο 
στόχο σου. 
[2:25] Τι σκέφτεσαι όταν θες να πας για κολύμπι, τι είναι σημαντικό 
όταν πας για κολύμπι με την εγγονή σου; Ποια είναι η αξία που 
συνδέεται με αυτό; 

2:36 Μέρι Η αξία είναι ότι βλέπω την εγγονή μου να περνάει ευχάριστα όταν είναι 
μαζί μου.  

 ΕΥ Ωραία, αρά το να είσαι μαζί της 
 Μέρι Να κάνουμε κάτι το οποίο απολαμβάνει. 
2:52 ΕΥ Φαίνεται, λοιπόν, ότι το πιο σημαντικό πράγμα είναι το να κάνετε κάτι 

το οποίο εκείνη απολαμβάνει.  
[3:03] Έχοντας αυτό στο μυαλό σου, πες μου ένα πράγμα που πιστεύεις 
ότι μπορείς να κάνεις αυτήν την εβδομάδα και σχετίζεται με το να 
περάσεις χρόνο με την εγγονή σου, κάνοντας κάτι που της αρέσει. 

3:21 Μέρι Της αρέσει να πηγαίνει στην παιδική χαρά.  
 ΕΥ Το έχετε κάνει μαζί πρόσφατα; 
 Μέρι Όχι. 
3:43 ΕΥ Πόσο πρόθυμη θα ήσουν να το κάνεις αυτήν την εβδομάδα; 



 Μέρι Μάλλον τέσσερα στα δέκα.  
 ΕΥ Τέσσερα στα δέκα. Εντάξει. Θα ήταν χρήσιμο, πιστεύω, να διαιρέσεις 

αυτόν το στόχο σε μικρότερα κομμάτια, σε κάτι που θα ήταν ακόμα πιο 
διαχειρίσιμο, με βαθμολογία τουλάχιστον επτά στα δέκα αναφορικά με 
το συναίσθημα «Ναι, είμαι έτοιμη και πρόθυμη να το κάνω».  
[4:20] Θυμήσου ότι ο κύριος στόχος, το βασικό στοιχείο, είναι να 
περάσεις χρόνο με την εγγονή σου.  

4:24 Μέρι Να διαβάσουμε ένα παραμύθι το βράδυ. Δεν θα χρειαστεί να βγω έξω, 
θα είμαι στο σπίτι.  

 ΕΥ Ωραία. Πότε θα μπορέσεις να το κάνεις μέσα στην εβδομάδα; 
 Μέρι Θα μπορούσα την Πέμπτη.  
4:43 ΕΥ Και τι θα απαντούσες πάλι αναφορικά με την κλίμακα για την προθυμία 

από το μηδέν έως το δέκα; 
 Μέρι  Επτά ή οκτώ.  
 ΕΥ Επτά ή οκτώ. Εντάξει. Αν γυρνούσες να κοιτάξεις πίσω μόλις το έκανες 

και σκεφτόσουν «Το έκανα αυτό», θα ήταν σημαντικό; Θα ήταν ένα 
βήμα προς τα μπρος; 

5:03 Μέρι Θα ήταν. Είναι κάτι που δεν έχω κάνει εδώ και αρκετό καιρό.  
 ΕΥ Ακούγεται σαν ένας πολύ καλός στόχος για αυτήν την εβδομάδα.  

[5:18] Πριν ολοκληρώσουμε, όταν είσαι κοντά με την εγγονή σου, τι 
σκέψεις και αισθήματα εμφανίζονται;  

5:28 Μέρι Μπορεί να με ρωτήσει γιατί φοράω μαντίλι. Και μπορεί να μου ζητήσει 
να το βγάλω. Που σημαίνει ότι μπορεί να την δει. Διότι χωρίς το 
μαντήλι είναι εμφανής.  

5:45 ΕΥ Γνωρίζοντας ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο άγχος για αυτήν την άσκηση, 
τι θεωρείς ότι θα ήταν σημαντικό για εσένα, ώστε να έχεις τις 
καλύτερες πιθανότητες να επιστρέψεις την επόμενη εβδομάδα και να 
πεις «Τα κατάφερα Προχωρώ προς αυτά που έχουν σημασία.» 

6:07 Μέρι Εννοείτε τι θα με βοηθούσε; 
 ΕΥ Ναι. Τι θα σε βοηθούσε όταν εμφανίζονται αυτές οι δύσκολες σκέψεις 

ή τα αισθήματα; 
 Μέρι Μου μάθατε δύο πράγματα. Μου μάθατε την άσκηση αναπνοής. Ήταν 

πολύ χρήσιμη, θα μπορούσε να με βοηθήσει. Και το να γνωρίζω ότι η 
σκέψη είναι μια σκέψη, μπορώ να βάλω εκείνη την πρόταση από 
μπροστά, «Παρατηρώ τη σκέψη ότι...» Νομίζω ότι θα με βοηθούσαν 
αυτά τα δύο.  

6:42 ΕΥ Άρα τα έχεις έτοιμα σε περίπτωση που τα χρειαστείς. Μερικές φορές 
βοηθά να γράψεις τους στόχους σου, διότι είναι εύκολο να τους 
ξεχάσεις. Οπότε γράψε το αν θες. Ανυπομονώ να μάθω πώς θα τα πας 
την επόμενη εβδομάδα.  

 Μέρι Ευχαριστώ.  
 


