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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφεται ένα δομημένο εκπαιδευτικό εργαστήριο. Σκοπός του είναι να
προσφέρει σε επαγγελματίες υγείας διαφόρων κλάδων απλές δεξιότητες για την υποστήριξη
ασθενών με ανησυχίες για την εμφάνισή τους.

Οι επαγγελματίες υγείας (ΕΥ) στην Ευρώπη αναφέρουν συχνά ότι αναλαμβάνουν ασθενείς οι οποίοι
έχουν ανησυχίες για την εμφάνισή τους, ως αποτέλεσμα παθήσεων, τραυματισμών ή
ανεπιθύμητων ενεργειών της θεραπείας, που αλλοιώνουν την εμφάνιση, όπως κρανιοπροσωπικές
παθήσεις (π.χ. χειλεοσχιστία ή/και υπερωιοσχιστία), εγκαύματα και τραυματισμοί στον πόλεμο,
δερματικές παθήσεις (π.χ. ψωρίαση, αλωπεκία), ουλές μετά από χειρουργική επέμβαση ή απώλεια
μέλους μετά από καρκίνο ή μηνιγγίτιδα.

Δεδομένου του βαθμού επαφής τους με ασθενείς που πάσχουν από παραμορφωτικές παθήσεις, οι
ΕΥ είναι σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ανησυχιών των
ασθενών για την εμφάνισή τους. Ωστόσο, συχνά στερούνται των σχετικών γνώσεων και της
απαιτούμενης αυτοπεποίθησης για να παρέμβουν. Σύμφωνα με έρευνα που αφορούσε τα
εγκαύματα και τον καρκίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παροχή απλής εκπαίδευσης στους ΕΥ και η
πρόσβασή τους σε εξειδικευμένες γνώσεις, τους επιτρέπει να αναλαμβάνουν αυτόν τον ρόλο.
Επίσης, σύμφωνα με τη δράση του COST IS210, οι υπηρεσίες που παρέχουν οι ΕΥ μπορούν να
βελτιωθούν άμεσα με βραχύχρονη ψυχοκοινωνική εκπαίδευση των ΕΥ για τη Δυσφορία Εικόνας
Σώματος.

Η Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) προσφέρει ένα
ψυχολογικό μοντέλο, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών με παραμορφωτικές παθήσεις. Η
ACT εστιάζει στο να βοηθήσει τους ασθενείς να είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους. Αυτό το
επιτυγχάνει βοηθώντας τους ασθενείς να ξεκαθαρίσουν ποιες είναι οι προσωπικές τους αξίες και
διδάσκοντάς τους δεξιότητες ενσυνειδητότητας για τη διαχείριση δύσκολων σκέψεων και
συναισθημάτων (π.χ. άγχος που σχετίζεται με την εμφάνιση), οι οποίες συχνά εμποδίζουν τους
ανθρώπους να κάνουν πράγματα που είναι σημαντικά για αυτούς. Όλο και περισσότερα στοιχεία
υποστηρίζουν την εφαρμογή της ACT στις συχνές ψυχοκοινωνικές προκλήσεις που σχετίζονται με
την παραμόρφωση: το κοινωνικό άγχος, τις ανησυχίες για την εμφάνιση και τον αυτοστιγματισμό.

ACT & ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
Καθορισμός της ομάδας ασθενών 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο όρος «εμφανής διαφορά» έχει γίνει ένας δημοφιλής όρος για την
περιγραφή της εξωτερικής εμφάνισης που παρεκκλίνει από το κανονικό (Rumsey & Harcourt, 2004).
Είναι ένας πιο ουδέτερος όρος σε σύγκριση με τον ιατρικό όρο «παραμόρφωση», ο οποίος μπορεί
να συσχετιστεί με κοινωνικό στίγμα (Changing Faces, 2019). Ο ορισμός της «κανονικής» εμφάνισης
από την οποία μια εμφανής διαφορά παρεκκλίνει, είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα που δέχεται
πολλές ερμηνείες.

Στο παρόν κείμενο χρησιμοποιείται ένας εύκολα κατανοητός όρος: παθήσεις που επηρεάζουν την
εμφάνιση. Με τον όρο «παθήσεις» αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε ασθένεια, νόσο, σύνδρομο,
συγγενή ανωμαλία, άτυπη σωματική ανάπτυξη, τραυματισμό ή ιατρική θεραπεία που επηρεάζει
την εμφάνιση του ατόμου. Ορισμένα άτομα γεννιούνται με παθήσεις που επηρεάζουν την
εμφάνιση, οι οποίες είναι εμφανείς κατά τη γέννηση (π.χ. χειλεοσχιστία ή/και υπερωιοσχιστία,
κρανιοσυνοστέωση) ή εμφανίζονται αργότερα (π.χ. νευρινωμάτωση). Άλλοι εμφανίζουν αλλαγές ως
αποτέλεσμα δερματικής νόσου (π.χ. ψωρίαση, έκζεμα), τραυματισμού (π.χ. εγκαύματα, τροχαίο
ατύχημα) ή χειρουργικής επέμβασης (π.χ. για καρκίνο). Λόγω της εξέλιξης της ιατρικής, ο
πληθυσμός των ατόμων με παθήσεις που επηρεάζουν την εμφάνιση θα αυξάνεται συνεχώς, καθώς
είναι περισσότεροι αυτοί που επιβιώνουν από τραυματισμούς, νόσους και ασθένειες (Williamson
και συν., 2018).

Ιστορικά, οι ερευνητές που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο δεν περιλαμβάνουν την
παχυσαρκία, τις διατροφικές διαταραχές, τις σωματικές αναπηρίες ή τις διαταραχές κινητικότητας
στο πεδίο των παθήσεων που επηρεάζουν την εμφάνιση, λόγω του επιπρόσθετου επιπέδου
πολυπλοκότητας, εξάλλου υπάρχουν ήδη ερευνητές που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ωστόσο,
πολλές από τις ψυχοκοινωνικές προκλήσεις και τα στοιχεία παρέμβασης που πρόκειται να
περιγράψουμε αφορούν και αυτές τις παθήσεις σε κάποιο βαθμό.
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Ψυχοκοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με παθήσεις που
επηρεάζουν την εμφάνιση

Δεδομένης της μεγάλης επένδυσης της κοινωνίας στην εμφάνιση, άτομα με ασυνήθιστη
εμφάνιση μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης ψυχικών και κοινωνικών δυσκολιών
(Shepherd και συν., 2018).

Αναφέρονται συχνά κοινωνικές διακρίσεις και αδιακρισία. Σε παιδιά και νέους αυτό μπορεί
να πάρει τη μορφή πειράγματος, εκφοβισμού και κοινωνικής απόρριψης (Feragen και συν.,
2015). Οι ενήλικες συχνά αναφέρουν αγνώστους να τους κοιτούν επίμονα, να κάνουν
ερωτήσεις ή να σχολιάζουν την εμφάνισή τους, και/ή να αποφεύγουν τη σωματική
εγγύτητα (Kleve & Robinson, 1999; Ryan, Oaten, Stevenson & Case, 2012).

Ψυχικές δυσκολίες αναφέρονται σε διάφορες παθήσεις που επηρεάζουν την εμφάνιση και
διάφορες ηλικιακές ομάδες σε τουλάχιστον 13 ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτές
περιλαμβάνονται το κοινωνικό άγχος και η αποφυγή κοινωνικών και δημόσιων
καταστάσεων που προκαλούν φόβο, η δυσαρέσκεια, η ντροπή και ο αυτοστιγματισμός
όσον αφορά την εικόνα σώματος, η κατάθλιψη, το γενικευμένο άγχος, η χαμηλή
αυτοεκτίμηση και η κακή ποιότητα ζωής (Appearance Research Collaboration- in Clarke και
συν., 2014, Dalgard και συν., 2015, Montgomery, Messenger, Norman & Thompson, 2016,
Osinubi και συν., 2017, Randa, Lomholt, Skov & Zachariae, 2018).

Ορισμένοι ασθενείς με παθήσεις που επηρεάζουν την εμφάνιση ζουν με συμπτωματικά
προβλήματα υγείας, τα οποία μπορεί να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου (π.χ.
ψωρίαση), να συνοδεύονται από χρόνιο πόνο (π.χ. λιποίδημα) ή κνησμό (π.χ. χηλοειδές),
να απαιτούν μακροχρόνια θεραπεία και θεραπευτικές αποφάσεις (π.χ. χειλεοσχιστία ή/και
υπερωιοσχιστία, νευρινωμάτωση), ή να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους (π.χ. καρκίνος).
Αυτοί οι ασθενείς έρχονται επίσης αντιμέτωποι με πολλές ψυχικές προκλήσεις που
σχετίζονται με αυτές τις παθήσεις, οι οποίες είναι πολύ ευρύτερες από τις ανησυχίες για
την εμφάνιση.

Ψυχοκοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακοί φροντιστές

Οι οικογενειακοί φροντιστές, οι οποίοι συνήθως είναι οι γονείς, συμμετέχουν πάρα πολύ
στη φροντίδα παιδιών ή νέων με παθήσεις που επηρεάζουν την εμφάνιση.

Οι γονείς μπορεί να αντιμετωπίζουν ψυχικές προκλήσεις κατά την προσαρμογή στην
εμφάνιση του παιδιού τους, όπως άγχος σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίζουν το παιδί
τους οι φίλοι, η οικογένεια, τα άλλα παιδιά και ο κόσμος, και ιδιαίτερη επαγρύπνηση όσον
αφορά τις αντιδράσεις των άλλων ανθρώπων προς το παιδί τους (Hlongwa & Rispel, 2018,
Rumsey & Harcourt, 2005).

Οι γονείς μπορεί να φοβούνται τις κοινωνικές ή δημόσιες περιστάσεις, ή να τις
αποφεύγουν (Klein και συν., 2006). Επιπλέον, σύμφωνα με ποιοτική έρευνα που
πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ορισμένοι γονείς παιδιών με χειλεοσχιστία
ή/και υπερωιοσχιστία μπορεί να εμφανίσουν μη βοηθητικές γονεϊκές στρατηγικές, λόγω
άγχους, και να γίνονται υπερπροστατευτικοί με το παιδί τους (Stock και συν., 2019).

Οι γονείς οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα της πάθησης του παιδιού τους,
κατέχουν κεντρικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ιατρικές παρεμβάσεις (π.χ.
χειρουργική επέμβαση για χειλεοσχιστία ή/και υπερωιοσχιστία, Jeffery & Boorman, 2001),
και στη διαχείριση της φροντίδας στο σπίτι (π.χ. περιποίηση ουλών από εγκαύματα μετά
την έξοδο από το νοσοκομείο, Heath, 2018). Αυτή η πίεση και η ευθύνη προστίθεται στα
αισθήματα απώλειας, ενοχής (π.χ. επειδή δεν απέτρεψαν τα εγκαύματα) και θυμού που
μπορεί να αισθάνονται οι γονείς όσον αφορά την πάθηση του παιδιού τους (Heath και συν.,
2018).
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Εισαγωγή στη Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης για την ομάδα αυτή

Η Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (ACT) αναπτύχθηκε τη δεκαετία του '90 από 
ερευνητές και εφαρμοσμένους ψυχολόγους στις ΗΠΑ (Hayes και συν., 1999). Η ACT αφορά 
την υποστήριξη ατόμων ώστε να ενεργούν με σαφή πρόθεση και διαύγεια για να 
καταφέρουν να προσδώσουν περισσότερο νόημα στη ζωή τους και να είναι πιο 
ικανοποιημένοι από αυτή. Για αυτόν τον λόγο, η ACT διαβάζεται όπως η λέξη Act (δράση), 
και όχι γράμμα προς γράμμα (A-C-T). 

Στο πλαίσιο της ACT, τέτοιου είδους συμπεριφορές που εμπλουτίζουν τη ζωή προάγονται 
με τη βοήθεια ενός ψυχικού μηχανισμού που καλείται «ψυχική ευελιξία». Ο όρος αυτός 
περιγράφει την ικανότητα του ατόμου να εστιάζει στην παρούσα κατάσταση με δεκτικότητα 
και επίγνωση και να επιλέγει συμπεριφορές που το βοηθούν να ζει σύμφωνα με τις 
προσωπικές του αξίες (Hayes και συν., 2006, Kashdan, 2010). Στο πλαίσιο της ACT 
χρησιμοποιούνται τρία ανεξάρτητα θεραπευτικά εργαλεία για την προαγωγή της ψυχικής 
ευελιξίας: η αναγνώριση των αξιών, η ενσυνειδητότητα και οι ενέργειες σύμφωνα με τις 
αξίες.

Αναγνώριση αξιών

Προκειμένου τα άτομα να κατανοήσουν τι προσδίδει νόημα στη ζωής τους, δηλ. τι τους 
ικανοποιεί, η ACT τους ζητά να ξεκαθαρίσουν ποιες είναι οι αξίες τους μέσω λεκτικών 
αναπαραστάσεων. Οι αξίες αναφέρονται σε αυτά που το άτομο θεωρεί ιδανικά του και 
προς τα οποία θέλει να κατευθύνει τις ενέργειές του. Οι αξίες απαντούν στο ερώτημα «Τι 
θα θέλατε να κατέχει κεντρική θέση στη ζωή σας;». Για παράδειγμα, αξίες όπως 
«οικογένεια», «καλοσύνη», «φιλοδοξία», «θάρρος» ή «αφοσίωση». Τα άτομα επιλέγουν τις 
δικές τους αξίες ή, εφόσον το θέλουν, τους παρέχεται μια λίστα με αξίες από την οποία 
μπορούν να επιλέξουν. 

Αφού ένα άτομο ξεκαθαρίσει ποιες είναι οι αξίες του, αυτές μπορεί να αποτελέσουν έναν 
οδηγό (εσωτερική «πυξίδα»), ο οποίος θα προσανατολίζει τη συμπεριφορά του προς μια 
σημαντική γι’ αυτό κατεύθυνση. Οι αξίες αυτές μπορεί να διέπουν τόσο τον σχεδιασμό 
στόχων, όσο και τις αποφάσεις σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο δράσης κάθε στιγμή. Για 
παράδειγμα, ένας ασθενής με ουλές από εγκαύματα για τον οποίο η «φιλία» αποτελεί αξία, 
μπορεί να θέσει ως στόχο να συναντήσει έναν παλιό φίλο, παρόλο που αισθάνεται 
ανησυχία για το πώς μπορεί να κρίνει ο φίλος του την εμφάνισή του. Εναλλακτικά, εάν ο 
ασθενής εντοπίσει κάποιον παλιό του φίλο, ενώ κάνει έναν κοντινό περίπατο, μπορεί να 
ανακαλέσει την αξία της «φιλίας» για να αποφασίσει εάν θα προσεγγίσει και θα χαιρετήσει 
τον φίλο ή θα τον αποφύγει (Zucchelli και συν., 2018). 

Οι ασθενείς με παθήσεις που επηρεάζουν την εμφάνιση μπορεί να εστιάζουν πολύ στην 
εμφάνιση και στο πώς οι άλλοι αντιδρούν σε αυτήν (Appearance Research Collaboration, 
2014). Ως εκ τούτου, το ερώτημα που απευθύνεται σε αυτούς τους ασθενείς σχετικά με τον 
καθορισμό των αξιών που είναι σημαντικές για αυτούς, θα μπορούσε να τους βοηθήσει να 
επανασυνδεθούν με τις αξίες που πιθανόν έχουν αμελήσει, λόγω της υπερβολικής 
ενασχόλησής τους με την εμφάνιση και να διευρύνουν τις βλέψεις τους πέρα από τις 
ανησυχίες για την εμφάνιση (Stock και συν., 2019).
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Ενσυνειδητότητα

Ως ενσυνειδητότητα ορίζεται η ικανότητα να εστιάζει κανείς συνεχώς στις παροντικές εμπειρίες με 
διάθεση δεκτικότητας και αποδοχής (Bishop και συν., 2004). Αντικείμενο αυτής της εστιασμένης 
προσοχής μπορεί να είναι οποιαδήποτε εσωτερική εμπειρία: σωματικές αισθήσεις, συναισθήματα, 
σκέψεις, ήχοι, εικόνες, μυρωδιές ή γεύσεις. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ACT έχουν δύο στοιχεία της ενσυνειδητότητας. Το ένα έχει να κάνει με 
τις σκέψεις. Η ταύτιση με τις σκέψεις περιγράφει την τάση να ερμηνεύει κανείς τις σκέψεις ως 
γεγονότα και να δρα βασιζόμενος σε αυτές σαν να ήταν γεγονότα (Hayes, 2006). Για παράδειγμα, αν 
πιστεύει κανείς στη σκέψη «είμαι πολύ άσχημος για να με αγαπήσει κανείς», αυτό μπορεί να τον 
αποτρέπει από το να δημιουργεί σχέσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές ενσυνειδητότητας που 
στοχεύουν σε αυτές τις διαδικασίες και αφορούν την εκπαίδευση του ατόμου να παρατηρεί τις 
σκέψεις του και να τις αναγνωρίζει ως γλωσσικές κατασκευές που μπορεί να είναι ή να μην είναι 
αληθινές. Με αυτό τον τρόπο, οι ασθενείς μπορούν να αποστασιοποιούνται νοητικά από τις 
σκέψεις τους ή να αποσυνδέονται από αυτές.  

Ορισμένες σκέψεις που προκαλούν δυσφορία μπορεί όντως να εμφανίζονται ως αντικειμενικά 
αληθείς για τα άτομα με παθήσεις που επηρεάζουν την εμφάνιση, όπως, για παράδειγμα, οι 
σκέψεις «Οι άνθρωποι κοιτούν επίμονα το δέρμα μου» και «Μοιάζω τόσο διαφορετικός από τους 
άλλους». Η αποσύνδεση δεν έχει να κάνει με την προσπάθεια ανασκεύασης τέτοιων σκέψεων, 
αλλά ενθαρρύνει το άτομο να αναπτύξει μια πιο αποστασιοποιημένη σχέση με τη σκέψη, ώστε να 
μπορεί να έχει μεγαλύτερο έλεγχο στον τρόπο που δρα. Αυτό επιτρέπει οι επιλογές να καθορίζονται 
περισσότερο από τις αξίες και λιγότερο από το περιεχόμενο των σκέψεων. 

Το δεύτερο κεντρικό σημείο της ACT είναι η βιωματική αποφυγή. Αυτή αφορά έναν φυσικό, 
ανθρώπινο τρόπο διαχείρισης κατά τον οποίο το άτομο προσπαθεί να αποφύγει ή να αλλάξει 
επώδυνες εσωτερικές εμπειρίες (π.χ. συναισθήματα, σκέψεις κτλ.) ή να απαλλαχθεί από αυτές, 
ακόμα και όταν αυτό τελικά διαταράσσει την ποιότητα ζωής (Hayes, 2006). Η βιωματική αποφυγή 
συντηρείται από την άμεση ανακούφιση που σχετίζεται με τη μείωση της έντασης επώδυνων 
εσωτερικών εμπειριών, όπως η ανακούφιση που επιτυγχάνεται με απομάκρυνση από κοινωνικές 
καταστάσεις που προκαλούν φόβο («αρνητική ενίσχυση» με όρους συμπεριφορικής ψυχολογίας, 
Kent, 2000). Με λίγα λόγια, η βραχύχρονη ανακούφιση εμποδίζει την επίτευξη μακροπρόθεσμης 
ποιότητας ζωής. Όσο περισσότερο μπορεί να ένα άτομο μέσω της εκπαίδευσης στην 
ενσυνειδητότητα να εξασκεί την προσοχή του σε εσωτερικές εμπειρίες με δεκτικότητα και αποδοχή, 
τόσο μεγαλύτερο έλεγχο μπορεί να έχει στην επιλογή του τρόπου δράσης, όταν προκύπτουν 
επώδυνες εσωτερικές εμπειρίες. Ο έλεγχος στην επιλογή τρόπου δράσης αφορά τη λήψη πιο 
«δύσκολων» αποφάσεων, όταν αυτές ευθυγραμμίζονται με τις αξίες κάποιου και όχι την αναζήτηση 
άμεσης ανακούφισης μέσω αποφυγής της κατάστασης.

Η ταύτιση με τις σκέψεις και η βιωματική αποφυγή συνδυάζονται, προκαλώντας αποφευκτική
συμπεριφορά. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη βιωματικής αποδοχής και αποσύνδεσης από τις σκέψεις 
μέσω της εκπαίδευσης στην ενσυνειδητότητα συμβάλλουν στην ανάπτυξη πιο ευέλικτων 
αντιδράσεων στις καταστάσεις. Για παράδειγμα, ένα άτομο με πάθηση που επηρεάζει την 
εμφάνιση το οποίο ταυτίζεται με τη σκέψη «Οι άνθρωποι με κοιτούν επίμονα», όταν βρεθεί σε ένα 
πάρτι στο οποίο σύμφωνα με τις αξίες του θέλει να παραβρεθεί, θα εστιάσει περισσότερο στη 
σκέψη ως γεγονός και αυτό πιθανότατα θα του προκαλέσει άγχος και αμηχανία. Η τάση προς 
βιωματική αποφυγή θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η πιθανότητα αποχώρησής του, 
προκειμένου να απαλλαγεί από το άγχος. Εναλλακτικά, εάν έχει αναπτύξει ισχυρότερη αποσύνδεση
από τις σκέψεις, μπορεί να είναι λιγότερο απορροφημένος από τη σκέψη «Οι άνθρωποι με κοιτούν 
επίμονα» και περισσότερο ικανός να χαρεί το πάρτι. Αντίστοιχα, εάν έχει καλλιεργήσει έναν βαθμό 
βιωματικής αποδοχής, θα μπορεί να διαχειριστεί το άγχος ή την αμηχανία που προκύπτει και να 
παραμείνει στο πάρτι που είναι σημαντικό για αυτόν.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Δράση με αφοσίωση στις αξίες

Οι αξίες προσδίδουν μία αίσθηση κατεύθυνσης της συμπεριφοράς και οι δεξιότητες 
ενσυνειδητότητας βοηθούν στη μη αποφυγή επώδυνων εσωτερικών εμπειριών που μπορεί 
να προκύψουν μετά από ενέργειες σύμφωνα με τις αξίες. Ωστόσο, ο καθορισμός σαφών 
στόχων είναι πολύ βοηθητικός για τη μακροπρόθεσμη δέσμευση σε ένα πρότυπο 
συμπεριφοράς που διέπεται από τις αξίες. Για να επεκτείνουμε τη μεταφορά των αξιών ως 
εσωτερική πυξίδα, οι στόχοι αντιπροσωπεύουν τους προορισμούς που ευθυγραμμίζονται 
με τις αξίες μας. Το άτομο μπορεί να επιτύχει και να «σβήσει από τη λίστα του» στόχους, με 
σεβασμό στις αξίες του. Για παράδειγμα, η μάνα που απέκτησε πρόσφατα μωρό με 
χειλεοϋπερωιοσχιστία μπορεί να θέσει ως στόχο να συστήσει το παιδί της στους φίλους 
της, παρόλο που φοβάται για το πώς θα αντιδράσουν, βασιζόμενη στην αξία της «σύνδεσης 
με τους φίλους» (η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό περαιτέρω 
στόχων). 

Οι στόχοι μπορεί να έχουν τη μορφή βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων ή 
μακροπρόθεσμων στόχων, και λειτουργούν καλύτερα όταν είναι συγκεκριμένοι, 
μετρήσιμοι, επιτεύξιμοι και χρονικά καθορισμένοι (Michie, 2014). Από την επιδίωξη πιο 
απαιτητικών στόχων μπορεί να προκύψουν ψυχικοί φραγμοί, οι οποίοι μπορούν να 
αντιμετωπιστούν μέσω δεξιοτήτων ενσυνειδητότητας, συμπεριλαμβανομένων της 
βιωματικής αποδοχής και της αποσύνδεσης.  

Ανάλογα με το επίπεδο αναγκών του ασθενούς και τους πόρους των επαγγελματιών υγείας, 
η ACT μπορεί να εφαρμοστεί μέσω κατ' ιδίαν θεραπευτικών συνεδριών από κατάλληλα 
εκπαιδευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας (π.χ. Bacon, Farhall & Fossey, 2014), μέσω 
συντεταγμένων σε μορφή εγχειριδίου ομαδικών προγραμμάτων που συντονίζονται από 
επαγγελματίες υγείας (π.χ. Williams, Vaughan, Huws & Hastings, 2014), μέσω βραχύχρονων 
εκπαιδευτικών εργαστηρίων (Pearson, Follette & Hayes., 2012) ή μέσω υλικού 
αυτοβοήθειας (French, Golijani-Moghaddam & Schroder, 2017). 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

• Ομάδα στόχος
• Το εργαστήριο αυτό έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες υγείας διαφόρων 

επιστημονικών πεδίων. Οι εκπαιδευόμενοι δεν χρειάζεται να έχουν προηγούμενη 
εμπειρία με την ACT ή με την υποστήριξη ατόμων με ανησυχίες για την εμφάνιση. 

• Μέγεθος ομάδας
• Συστήνεται οι ομάδες των εργαστηρίων να αποτελούνται από 9 έως 15 άτομα.

• Χρήση του παρόντος εγχειριδίου 
• Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει φωτοτυπίες των διαφανειών της παρουσίασης που 

πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας με συνοδό κείμενο που μπορεί 
διαβάσει δυνατά ο εκπαιδευτής, και καθοδήγηση για τον τρόπο διεξαγωγής των 
ομαδικών συνεδριών και εργασιών. 

• Υλικό που απαιτείται για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου
• Το παρόν εγχειρίδιο 
• Αντίγραφο των διαφανειών PowerPoint του ACT Now.
• Υπολογιστής και προτζέκτορας με δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο, και ηχητική 

εγκατάσταση.
• Πρόσβαση στο διαδίκτυο για την αναπαραγωγή βίντεο που βρίσκονται στο 

διαδίκτυο.
• Αντίγραφα των ερωτηματολογίων που χορηγούνται πριν και μετά το ACT Now, ένα 

ενημερωτικό φυλλάδιο και ένα έντυπο συγκατάθεσης, το οποίο θα πρέπει να 
συμπληρώσει κάθε εκπαιδευόμενος. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο παρόν 
εγχειρίδιο (οθόνες 72-80) και να τα αντιγράψετε. 

• Αντίγραφα του Βιβλίου εργασίας εκπαιδευομένων. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε στις 
οθόνες 81-110 του παρόντος εγχειριδίου και να τα αντιγράψετε. Δώστε ένα βιβλίο 
εργασίας σε κάθε εκπαιδευόμενο.

• Οι συμμετέχοντες θα χρειαστούν στυλό και χαρτί.
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Καλωσορίσατε στην ημέρα εκπαίδευσης του ACT Now, το οποίο είναι σχεδιασμένο με σκοπό να 
βοηθήσει τους ασθενείς στη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών ανησυχιών που σχετίζονται με την 
εμφάνιση και οφείλονται σε μια πάθηση ή τραυματισμό που έχει επηρεάσει την εμφάνισή τους. Η 
εκπαίδευση έχει σχεδιαστεί για να εφαρμόζεται σε ενήλικες ασθενείς ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών. Θα 
ήθελα να ξεκινήσουμε με το να γνωριστούμε καλύτερα ή απλώς να θυμηθούμε κάποια πράγματα ο 
ένας για τον άλλον. Ονομάζομαι ... και θα είμαι ο εκπαιδευτής σας για σήμερα. Είμαι ....
Μπορεί ο καθένας από εσάς να πει το όνομά του, την ειδικότητά του και κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν οι 
παρευρισκόμενοι για εσάς.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα μάθετε νέες πληροφορίες και δεξιότητες, θα δείτε εκπαιδευτικά 
βίντεο και θα εξασκηθείτε σε τεχνικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τους ασθενείς σας. Στη 
συνεδρία 1, θα σας παρουσιάσω το έργο ACT Now και θα σας ζητήσω να συμπληρώσετε ένα σύντομο 
ερωτηματολόγιο. Μην ανησυχείτε για το ερωτηματολόγιο, είναι ανώνυμο και χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε το εργαστήριο.  Θα σας θυμίσω πώς να 
χρησιμοποιείτε επικοινωνιακές δεξιότητες για να ενθαρρύνετε τους ασθενείς σας να μοιραστούν τυχόν 
ανησυχίες για την εμφάνιση και θα σας παρουσιάσω τις ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με παθήσεις που επηρεάζουν την εμφάνιση. Στη συνέχεια, θα σας 
παρουσιάσω την Εκπαίδευση αποδοχής και δέσμευσης (Acceptance and Commitment Training, ACT). 
Αυτό είναι το ψυχολογικό μοντέλο που θα χρησιμοποιήσουμε για την υποστήριξη των ασθενών. Στη 
συνεδρία 2, θα ασχοληθούμε με τους συχνότερους μύθους σχετικά με τις ανησυχίες για την εμφάνιση, 
θα συζητήσουμε τρόπους αναγνώρισης των ατόμων που μπορεί να δυσκολεύονται και θα σας 
παρουσιάσουμε συγκεκριμένες τεχνικές που θα σας βοηθήσουν να συζητάτε με τους ασθενείς σας για 
την εμφάνιση. Στις συνεδρίες 3 και 4, θα εστιάσουμε στο πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μοντέλο 
ACT στην εργασιακή καθημερινότητά σας για να βοηθάτε τους ασθενείς σας. Τέλος, θα σας υποδείξω 
άλλες δεξιότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τους ασθενείς και θα σας ζητήσω να 
απαντήσετε και πάλι το ερωτηματολόγιο και να αναστοχαστείτε την ημέρα.
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Προτού συνεχίσουμε, έχετε κάποια απορία;  Εκπαιδευτής: για τυχόν ερωτήσεις που 
δεν μπορείτε να απαντήσετε, κρατήστε σημειώσεις και ενημερώστε τον εκπαιδευόμενο 
ότι θα τις σκεφτείτε και θα τους απαντήσετε αργότερα.

Το εργαστήριο αυτό είναι μέρος του διετούς έργου ACT Now, το οποίο χρηματοδοτείται από 
την πρωτοβουλία Erasmus + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκπρόσωποι από 9 ευρωπαϊκές 
χώρες συνεργάστηκαν για να αναπτύξουν αυτό το εκπαιδευτικό εργαστήριο, με το οποίο 
επαγγελματίες υγείας θα εξοικειωθούν με καινοτόμες τεχνικές και με τη σειρά τους θα 
μπορούν να βοηθήσουν ασθενείς με ανησυχίες για την εμφάνιση.
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Το έργο έχει 4 στάδια. Πρώτον, ζητήθηκε από επαγγελματίες υγείας διαφόρων επιστημονικών 
πεδίων και ειδικοτήτων να επισημάνουν τι είδους υποστήριξη και καθοδήγηση θα ήθελαν να 
προσφέρουν για την αντιμετώπιση των ανησυχιών για την εμφάνιση. Εκεί βασίστηκε το 
περιεχόμενο της εκπαίδευσης στο στάδιο 2. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο 3, 
εφαρμόζουμε την εκπαίδευση πιλοτικά σε 5 χώρες και συλλέγουμε τα σχόλια και τις 
παρατηρήσεις σας. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην αξιολόγηση και βελτίωση της 
εκπαίδευσης του σταδίου 4, προτού εφαρμοστεί σε μεγαλύτερη κλίμακα.   

Τι μας είπαν, λοιπόν, ότι θέλουν οι επαγγελματίες υγείας από αυτή την εκπαίδευση; Ο 
εκπαιδευτής διαβάζει τα συννεφάκια κειμένου
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Το εργαστήριο αυτό ευελπιστεί να προσφέρει στους επαγγελματίες υγείας ό,τι θέλουν και 
χρειάζονται. Για να είμαστε σίγουροι, χρειαζόμαστε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας, ώστε 
να μάθουμε από τις εμπειρίες σας και να βελτιστοποιήσουμε το πρόγραμμα. Θα σας 
ζητήσουμε πιο λεπτομερή σχόλια και παρατηρήσεις αργότερα, αλλά για να ξεκινήσουμε, θα 
θέλαμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο Act Now. Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο 
και επιλέξτε το πλαίσιο στο έντυπο συγκατάθεσης.

Θυμηθείτε ότι είναι ανώνυμο και για να μας βοηθήσετε θα το εκτιμούσαμε αν απαντούσατε 
στις ερωτήσεις όσο το δυνατόν πιο ειλικρινά. Δεν χρειάζεται να σπαταλήσετε πολύ χρόνο για 
να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Δεν θα πρέπει να σας πάρει περισσότερο από 5 λεπτά.
Εκπαιδευτής: δώστε σε κάθε εκπαιδευόμενο από ένα ενημερωτικό φυλλάδιο, ένα έντυπο 
συγκατάθεσης και το ερωτηματολόγιο που θα συμπληρώσουν πριν από το ACT Now (οθόνες 73-
77 του εγχειριδίου σας). 

12



Reference number: 2018-1-EL01-KA202-047907
This publication [communication] reflects the 
views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use, which may 
be made of the information contained therein. 

Ευχαριστούμε που συμπληρώσατε το ερωτηματολόγιο.  Ακολουθεί ένα γεμάτο εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα. Ελπίζουμε ότι θα το χαρείτε. Ωστόσο, προτού αρχίσουμε, ας συζητήσουμε τι 
προσδοκούμε από τη συμμετοχή μας. Είναι βοηθητικό τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για 
τους εκπαιδευόμενους να συμφωνήσουμε σε μερικούς βασικούς κανόνες για την ημέρα 
εκπαίδευσης.
Ο εκπαιδευτής διαβάζει τα επιγραμματικά σημεία της διαφάνειας.

Τελικά, όμως, αυτό που θέλουμε είναι να αποκομίσετε όσο το δυνατόν περισσότερα από τη 
σημερινή εκπαίδευση. Η προσέγγιση που διδάσκουμε απαιτεί ενεργητική συμμετοχή και όσο 
μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή σας στις ασκήσεις, όχι μόνο ως επαγγελματίες αλλά και ως 
άνθρωποι, τόσο περισσότερο θα επωφεληθείτε. Αυτό μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε 
λίγο άβολα αλλά αξίζει, καθώς τότε είναι που συμβαίνουν μαγικά πράγματα! 
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Σας έχουμε δώσει ένα βιβλίο εργασίας που συνοδεύει αυτό το εργαστήριο. Περιέχει 
λεπτομέρειες για τις ασκήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τους ασθενείς και 
ενημερωτικά φυλλάδια που μπορείτε να μοιράσετε στους ασθενείς σας.  Καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ημέρας θα σας παραπέμπω σε ασκήσεις που περιέχονται στο βιβλίο εργασίας.
Ο εκπαιδευτής δίνει σε κάθε εκπαιδευόμενο ένα αντίγραφο του βιβλίου εργασίας

14

Έχουμε θέσει πολύ συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους για το εργαστήριο, τους οποίους θα 
ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης θα πρέπει να 
μπορείτε να ... Ο εκπαιδευτής στη συνέχεια διαβάζει τα επιγραμματικά σημεία της διαφάνειας. 
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Είμαστε πλέον έτοιμοι να ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε με τις επικοινωνιακές μας 
δεξιότητες. Οι καλές επικοινωνιακές δεξιότητες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για να 
διευκολύνετε τους ασθενείς να μοιραστούν μαζί σας τυχόν ανησυχίες για την εμφάνισή τους. 
Εάν δεν το γνωρίζετε ήδη, μετά τη σημερινή ημέρα θα συνειδητοποιήσετε πόσο απρόθυμοι 
μπορεί να είναι οι ασθενείς να συζητήσουν το πώς αισθάνονται για την εμφάνισή τους. Θα 
σας θυμίσω, λοιπόν, τις βασικές αρχές και θα σας δώσω ορισμένες συμβουλές σχετικά με την 
αλληλεπίδραση με ασθενείς όταν το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, και όλοι γνωρίζουμε 
πόσο ευαίσθητο θέμα είναι η εμφάνιση.  Πρώτον, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα 
περιβάλλον όπου ο ασθενής θα αισθάνεται ασφάλεια και άνεση να μιλήσει ανοιχτά και να 
κάνει ερωτήσεις.
Ο εκπαιδευτής διαβάζει τα επιγραμματικά σημεία της διαφάνειας.
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Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας
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Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας, συμπεριλαμβανομένου του αποφθέγματος του Δαλάι Λάμα.

16

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας (Οι απαντήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής: 
κεφάλι προς τα κάτω, αποφυγή βλεμματικής επαφής, ώμοι προς τα εμπρός, παίξιμο των χεριών)

Είναι επίσης σημαντικό να λάβετε υπόψη σας το θέμα του αλφαβητισμού υγείας. Οι ασθενείς 
μπορεί να προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά 
υπόβαθρα, και να έχουν διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης.. Αυτό μπορεί να επηρεάζει το 
επίπεδο αλφαβητισμού υγείας που διαθέτουν. 
Ο εκπαιδευτής διαβάζει τον ορισμό του αλφαβητισμού υγείας που αναφέρεται στη διαφάνεια

Ποια μη λεκτικά σημάδια 
φανερώνουν ότι ο ασθενής 

σας είναι αγχώδης;
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Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναγνωρίσει κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν το επίπεδο αλφαβητισμού υγείας των ασθενών και επομένως και την υγεία τους, 
όπως, για παράδειγμα, η ανεργία, η διαμονή σε υποβαθμισμένη περιοχή και το χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο. Όπως μπορείτε να δείτε σε αυτή την εικόνα (ο εκπαιδευτής δείχνει την 
εικόνα), οι ασθενείς με αυτούς τους επιβαρυντικούς παράγοντες κινδύνου θα δυσκολευτούν 
να επιτύχουν το ίδιο επίπεδο υγείας με κάποιον που δεν τους έχει.
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Ο εκπαιδευτής διαβάζει τα επιγραμματικά σημεία της διαφάνειας
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Δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να αναλύσουμε διεξοδικά το θέμα του αλφαβητισμού υγείας και 
της επίπτωσης των κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων στην υγεία, αλλά είναι ένα 
σημαντικό πεδίο που σας συστήνω να διερευνήσετε περαιτέρω με τη βοήθεια της ενότητας 
«Κοινωνική ένταξη και περίθαλψη» του ιστότοπου ACT Now. Παρέχει πιο λεπτομερείς 
συμβουλές σχετικά με την αντιμετώπιση των αναγκών ασθενών χαμηλού επιπέδου 
αλφαβητισμού υγείας. 
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Ας εστιάσουμε τώρα στην ομάδα ασθενών-στόχο και ας ασχοληθούμε με ορισμένες 
δυσκολίες ή προκλήσεις που αντιμετωπίζουν άτομα με εμφάνιση η οποία έχει 
επηρεαστεί από νόσο, τραυματισμό ή ανεπιθύμητες ενέργειες θεραπειών.
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Θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή την ενότητα με μια άσκηση. Θα χρειαστείτε στυλό και χαρτί. 
Η άσκηση αυτή μας βοηθά να θέσουμε το πλαίσιο και να αντιληφθούμε ορισμένα ψυχικά, 
συναισθηματικά και κοινωνικά ζητήματα που μπορεί να αφορούν άτομα με ασυνήθιστη ή 
διαφορετική εμφάνιση. Φανταστείτε ότι ξυπνάτε ένα πρωί και το καλό σας χέρι έχει γίνει 
μπλε. Προσπαθείτε να καθαρίσετε το χέρι σας, αλλά το χρώμα δεν φεύγει. Τι θα σκεφτείτε 
και τι θα αισθανθείτε; Ξεκινάτε για να πάτε στη νέα σας δουλειά. Φανταστείτε πώς μπορεί να 
αισθανθείτε καθώς κάνετε χειραψία με τον καινούριο προϊστάμενο και τους νέους 
συναδέλφους. 
Πώς αντιδράτε αργότερα, καθώς επιστρέφετε σπίτι και ακουμπάτε τον/τη σύντροφό σας ή 
βγαίνετε για ραντεβού; Φανταστείτε τι μπορεί να σκέφτεστε ή να αισθάνεστε, τι μπορεί να 
κάνατε, πώς θα αντιδρούσαν οι άλλοι άνθρωποι. 
Αναλογιστείτε αυτές τις καταστάσεις και γράψτε τις σκέψεις σας και τα συναισθήματά σας, 
καθώς και το πώς θα αντιδρούσατε εσείς και πώς θα αντιδρούσαν οι άλλοι.
Εκπαιδευτής: Μετά από 5 λεπτά, ρωτήστε τους εκπαιδευόμενους τι ΣΚΕΨΕΙΣ μπορεί να 
περνούσαν από το μυαλό τους (π.χ. πρέπει να φορέσω γάντια, οι άνθρωποι θα το 
παρατηρήσουν, θα με κρίνουν, μπορεί να αηδιάσουν), τι ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ μπορεί να ένιωθαν 
(π.χ. άγχος, ντροπή, αμηχανία), πώς θα ΑΝΤΙΔΡΟΥΣΑΝ (π.χ. αποφυγή χειραψιών, δικαιολογίες 
κτλ.), πώς θα ΑΝΤΙΔΡΟΥΣΑΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ (π.χ. με περιέργεια, θα έκαναν ερωτήσεις, θα το έβρισκαν 
διασκεδαστικό, θα απέφευγαν να σας ακουμπήσουν, μπορεί να προσπαθούσαν να το 
αγνοήσουν). Εάν ορισμένοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση να διαχειριστούν το 
μπλε χέρι τους, απλώς επισημάνετε πώς διαφέρουν οι άνθρωποι ως προς τις αντιδράσεις τους.

19

Η εμφάνιση μπορεί να επηρεαστεί από ποικιλία παθήσεων, ανεπιθύμητων ενεργειών θεραπειών και 
τραυματισμών. Εδώ βλέπετε κάποια παραδείγματα. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να μελετήσετε τη 
διαφάνεια.
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Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας και μετά από λίγα λεπτά συζήτησης 
σε μικρές ομάδες, ζητάει από τα μέλη των ομάδων να μοιραστούν τις σκέψεις τους. 

20

Παρόλο που εστιάζουμε στις ψυχοκοινωνικές δυσκολίες των ατόμων με ασυνήθιστη 
εμφάνιση ή διαφορετική εμφάνιση, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι ακόμα και όσοι 
έχουν κανονική εμφάνιση μπορεί να μην είναι ευχαριστημένοι με την εμφάνισή τους. Ζούμε 
σε κοινωνίες όπου αποδίδεται μεγάλη αξία στην εμφάνιση και όλοι δεχόμαστε πίεση από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, την οικογένεια και τους συναδέλφους να ικανοποιήσουμε τα 
σύγχρονα πρότυπα ομορφιάς. Εάν δεν ικανοποιούμε αυτά τα πρότυπα, δεχόμαστε πίεση να 
αλλάξουμε το σώμα μας με δίαιτα, άσκηση ή αισθητικές επεμβάσεις. Οι άντρες και οι 
γυναίκες όλων των ηλικιών είναι ευάλωτοι σε αυτές τις πιέσεις. 
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Δυστυχώς, η απογοήτευση από την εμφάνιση στον γενικό πληθυσμό δεν είναι αθώα. 
Σύμφωνα με πολλά ερευνητικά δεδομένα, μπορεί να οδηγήσει σε ένα ευρύ φάσμα 
ανθυγιεινών συμπεριφορών (π.χ. ξεκίνημα και συνέχιση καπνίσματος, χρήση στεροειδών για 
αύξηση της μυϊκής μάζας, επικίνδυνη έκθεση στον ήλιο για μαύρισμα ή, σε ορισμένους 
πολιτισμούς, λεύκανση του δέρματος για να γίνει πιο ανοιχτόχρωμο). Οδηγεί σε αυξημένη 
ζήτηση αισθητικών επεμβάσεων, σε ψυχική δυσφορία και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 
εκπαίδευση και την εργασία. Τα άτομα μπορεί να είναι απρόθυμα να λάβουν μέρος σε 
δραστηριότητες στις οποίες η προσοχή θα στραφεί σε αυτούς ή στις οποίες θα πρέπει να 
εκθέσουν το σώμα τους. Για παράδειγμα, το να σηκώσουν το χέρι τους στην τάξη, να 
εργαστούν σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και να συμμετάσχουν σε αθλήματα.  
Μοιράστηκα μαζί σας αυτές τις πληροφορίες, γιατί βοηθάει να έχετε στον νου σας ότι οι 
ασθενείς σας μπορεί να μην ανησυχούν για το «ασυνήθιστο ή αλλαγμένο χαρακτηριστικό» 
τους αλλά και για άλλα ζητήματα της εμφάνισής τους.  Βοηθάει επίσης να γνωρίζετε ότι οι 
τεχνικές που θα διδαχτείτε σήμερα μπορεί να χρησιμοποιηθούν με ασθενείς με οποιουδήποτε 
είδους ανησυχία για την εμφάνιση.

21

Είδαμε, λοιπόν, ότι η πίεση να είμαστε ελκυστικοί και να μοιάζουμε νέοι αποτελεί πρόκληση 
για όλους. Ας δούμε τώρα τα στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται λεπτομέρειες σχετικά με 
τις πρόσθετες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με παθήσεις που επηρεάζουν την 
εμφάνιση, τα άτομα που έχουν πολύ διαφορετική εμφάνιση. 
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Σύμφωνα με έρευνες, δεν έχει σημασία ποια είναι η αιτία της διαφοράς. Τα άτομα μπορεί να 
αντιμετωπίσουν ίδιες δυσκολίες. 
Αυτές περιλαμβάνουν επίμονα βλέμματα και αδιάκριτες ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις μπορεί να 
γίνονται με καλή πρόθεση και από ενδιαφέρον ή περιέργεια, και όχι με κακία. Παρ' όλα αυτά, 
τα άτομα μπορεί να δυσκολεύονται με την απώλεια της κοινωνικής ανωνυμίας. Φανταστείτε 
να βρίσκεστε στο λεωφορείο με το γαλάζιο χέρι σας. Στο βιβλίο εργασίας σας θα δείτε ότι 
υπάρχει διανεμόμενο υλικό για ασθενείς. Στο υλικό αυτό περιγράφονται λεπτομερώς τρόποι 
με τους οποίους μπορούν οι ασθενείς να διαχειριστούν δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις, 
όπως τα επίμονα βλέμματα και τις ερωτήσεις σχετικά με τη διαφορά τους.

Τα νέα άτομα μπορεί να αντιμετωπίσουν πειράγματα, εκφοβισμό και απόρριψη από 
συνομηλίκους τους, και οι ενήλικες διακρίσεις στον χώρο εργασίας και στα κοινωνικά 
πλαίσια. 

Για παράδειγμα, στην Carly στα αριστερά, η οποία έχει μια δερματική πάθηση που καλείται 
ιχθύωση, ζητήθηκε κάποτε να φύγει από ένα μπαρ, γιατί ο μπάρμαν θεωρούσε ότι λόγω της 
εμφάνισής της θα τρόμαζαν οι πελάτες. Ο Lucas στα δεξιά, ο οποίος έχει μια 
κρανιοπροσωπική πάθηση, θυμάται ότι οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι έχει μαθησιακές 
δυσκολίες. Ο εκπαιδευτής διαβάζει τα αποφθέγματα.
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Ακόμα και ασθενείς που δεν έχουν πραγματικές εμπειρίες απόρριψης ή αρνητικής εκτίμησης 
από άλλους μπορεί να τις φοβούνται. Πολλοί μπορεί να έχουν πολύ έντονα συναισθήματα 
αμηχανίας και κοινωνικού άγχους, και είτε συμμετέχουν σε κοινωνικές περιστάσεις 
περιμένοντας ότι θα τους κοιτούν επίμονα, θα τους κρίνουν ή θα τους κάνουν ερωτήσεις είτε 
θα αποφεύγουν όλες τις κοινωνικές περιστάσεις. Ο ασθενής σας μπορεί επίσης να έχει 
αίσθημα απώλειας, τραυματικό στρες, αυτοαπέχθεια, ντροπή και θυμό.
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Όλοι έχουμε ημέρες κατά τις οποίες αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της ζωής με μεγαλύτερη 
ή μικρότερη ευκολία. Η ικανότητα του ασθενούς σας να ανταπεξέρχεται σε αυτές τις 
δυσκολίες μπορεί επίσης να αλλάζει με την πάροδο του χρόνου και ανάλογα με συμβάντα της 
ζωής και άλλες προκλήσεις. Ένας ασθενής που μοιάζει να ανταπεξέρχεται καλά τον έναν μήνα, 
μπορεί να δυσκολεύεται τον επόμενο, εάν, για παράδειγμα, αλλάξει δουλειά ή σχολείο, 
ξεκινήσει μια νέα σχέση ή υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση που επηρεάζει την 
εμφάνιση. 
Και όπως μπορείτε να δείτε στην εικόνα με το τρενάκι του λούνα παρκ, δεν αντιδρούν όλοι με 
τον ίδιο τρόπο στις δυσκολίες που σχετίζονται με την εμφάνιση. Ναι, ορισμένοι δίνουν μάχη 
με την κοινωνική αποφυγή, τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, το άγχος και την κατάθλιψη. Ωστόσο, 
υπάρχουν και άλλοι που μπορούν με ομαλό τρόπο να υπερβούν αυτές τις προκλήσεις, να 
ζήσουν τη ζωή που θέλουν και, γιατί όχι, να επιτύχουν ως αποτέλεσμα αυτών ψυχική εξέλιξη. 
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Η Carly και ο Lucas είναι καλά παραδείγματα ατόμων, τα οποία έχουν αυτοπεποίθηση, αισθάνονται 
αποδεκτά και μπορούν να εκπληρώσουν τις φιλοδοξίες τους, καθώς και οι δύο είναι επιτυχημένοι 
επαγγελματικά και ικανοποιημένοι από τη ζωή τους.

Ήρθε η στιγμή να σας παρουσιάσω την προσέγγιση της εκπαίδευσης αποδοχής και 
δέσμευσης. Για συντομία ACT. 
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Θα αναλύσουμε αυτό το μοντέλο πιο λεπτομερώς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Προς το 
παρόν, θέλω να κατανοήσετε ότι το μοντέλο ACT απλώς εστιάζει στον τρόπο δράσης των 
ατόμων, τι είναι αυτό που τα βοηθά να ενεργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώνουν τη ζωή
τους.  
Υπάρχουν δύο βασικές δεξιότητες που μας βοηθούν να κάνουμε περισσότερα πράγματα που 
βελτιώνουν τη ζωή μας. Η ενσυνειδητότητα στα αριστερά και οι ενέργειες σύμφωνα με τις 
αξίες στα δεξιά. 
Ενσυνειδητότητα σημαίνει το να έχεις συνείδηση των εσωτερικών εμπειριών και να είσαι 
ανοιχτός σε αυτές. Και με αυτό εννοώ τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις μνήμες και τις 
αισθήσεις, ακόμα και όταν μας δυσκολεύουν και μας κάνουν να αισθανόμαστε άβολα.
Λέγοντας «ενέργειες σύμφωνα με τις αξίες» εννοούμε να γνωρίζεις ποιες είναι οι αξίες σου, τι 
είναι σημαντικό για εσένα και να δεσμεύεσαι να δρας σύμφωνα με τις αξίες σου. Οι αξίες μας, 
ό,τι είναι σημαντικό για εμάς, μπορεί να είναι η «οικογένεια», η «καλοσύνη», η «φιλοδοξία», 
το «θάρρος» ή η «αφοσίωση». Για παράδειγμα: Εάν η αφοσίωση ήταν κάτι ιδιαίτερα 
σημαντικό για εμένα, θα διάλεγα να επικεντρώνομαι σε δράσεις που δείχνουν την αφοσίωσή 
μου.

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας
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Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας

Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι όλοι έχουμε δύσκολες σκέψεις και δύσκολα 
συναισθήματα ορισμένες φορές, καθώς αυτό αποτελεί μέρος της ανθρώπινής μας φύσης. Δεν 
μπορούμε να εμποδίσουμε την εμφάνισή τους, αλλά μπορούμε να μάθουμε να ζούμε μαζί 
τους και να μην επιτρέπουμε να παρεμβαίνουν σε αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Προτού 
συνεχίσουμε, έχετε κάποια απορία; 
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Εφόσον καταφέρετε να αναγνωρίσετε τις δικές σας αξίες, θα μπορέσετε να βοηθήσετε τους ασθενείς 
σας να αναγνωρίσουν τις δικές τους. Τώρα, θα σας αναθέσω μία εργασία για να σας βοηθήσω να 
αναγνωρίσετε τις δικές σας αξίες. Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας
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Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να σας παρουσιάσω τον χάρτη ACT. Ο χάρτης ACT χρησιμοποιείται 
κατά τη διάρκεια της εργασίας μας με τους ασθενείς. Έχετε ένα αντίγραφο του χάρτη αυτού στο 
βιβλίο εργασίας σας.  Σε αυτή τη φάση, μην ασχοληθείτε με λεπτομέρειες. Κατά τη διάρκεια της 
ημέρας θα τον δούμε πιο διεξοδικά. Καθώς θα χτίζουμε σταδιακά το μοντέλο κατά τη διάρκεια 
της ημέρας, μπορεί να μην είναι όλα αμέσως κατανοητά. Μέχρι το τέλος της ημέρας, θα έχουμε 
καλύψει τα πάντα λεπτομερώς. (Ο εκπαιδευτής κάνει κλικ για να εμφανιστεί η 1η εικόνα) Προς 
το παρόν, θέλω να κατανοήσετε ότι όταν στη ζωή μας αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις, 
συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια στιγμή επιλογής. (Ο εκπαιδευτής κάνει κλικ στη 2η εικόνα)
Μπορούμε να επιλέξουμε να δράσουμε με τρόπο που μας εξασφαλίζει συναισθηματική 
ασφάλεια, αλλά μας απομακρύνει από τις αξίες μας και από ό,τι είναι σημαντικό για εμάς. (Ο 
εκπαιδευτής κάνει κλικ στην 3η εικόνα) Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί μένουμε 
«αγκιστρωνόμαστε» σε δύσκολες σκέψεις και δύσκολα συναισθήματα, τα οποία είναι επιβάτες 
που προκαλούν προβλήματα. Θα σας εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ με τη λέξη «αγκιστρώνομαι». (Ο 
εκπαιδευτής κάνει κλικ στην 4η εικόνα) Ή μπορούμε να επιλέξουμε δράσεις που μας φέρνουν 
πιο κοντά στις αξίες μας. 
Ας δούμε ένα παράδειγμα. Η δύσκολη περίσταση μπορεί να είναι ότι με έχουν καλέσει να κάνω 
μια παρουσίαση σε ένα συνέδριο. Μπορεί να προκύψουν δύσκολες σκέψεις όπως «Κανείς δεν 
θα θέλει να ακούσει για τη δουλειά μου» ή «Δεν έχω αρκετή εμπειρία», και η προοπτική αυτή 
μπορεί να μου προκαλέσει άγχος. Ωστόσο, η φιλοδοξία και η ανταλλαγή γνώσεων είναι 
σημαντικές αξίες για εμένα. Παρ' όλα αυτά, εάν παραμείνω αγκιστρωμένος στις δύσκολες 
σκέψεις, μπορεί τελικά να απορρίψω αυτή την ευκαιρία, για να συνεχίσω να αισθάνομαι 
ΑΣΦΑΛΗΣ. Η επιλογή της απόρριψης της προσφοράς με απομακρύνει από τις αξίες μου. 
Αντίθετα, εάν επιλέξω να κάνω την παρουσίαση, δρω με τρόπο που με φέρνει πιο κοντά στις 
αξίες μου. Όσο περισσότερο επιλέγουμε δράσεις που μας φέρνουν πιο κοντά στις αξίες μας, 
τόσο πιθανότερο είναι η ζωή μας να γίνει πιο αποτελεσματική, πλούσια, γεμάτη και ουσιαστική. 
(Ο εκπαιδευτής κάνει κλικ στην 5η εικόνα) Θα σας διδάξουμε δεξιότητες –την αναγνώριση των 
αξιών σας και την ενσυνειδητότητα– που θα σας βοηθήσουν να βοηθήσετε τους ασθενείς σας, 
ώστε να επιλέγουν δράσεις που τους φέρνουν πιο κοντά στις αξίες τους.
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Νομίζω ότι αυτό το απόφθεγμα του Βίκτορ Φρανκλ αναδεικνύει πόσο σημαντική 
μπορεί να είναι η στιγμή της επιλογής: Ο εκπαιδευτής διαβάζει το απόφθεγμα

29

Στο βίντεο αυτό αποτυπώνεται επίσης το σημείο Επιλογής. 
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Ας επικεντρωθούμε τώρα στην «Αγκίστρωση σε σκέψεις και συναισθήματα».

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας
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Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας

Στη συνεδρία αυτή σας έδωσα πολλές πληροφορίες και σας παρουσίασα ορισμένες 
καινούριες ιδέες. Έχετε καμιά απορία;

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας
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Ας ξεκινήσουμε αυτή τη συνεδρία με ένα μικρό βίντεο. Αν το έχετε ξαναδεί, σας 
παρακαλώ μην πείτε τίποτα. Ο εκπαιδευτής προβάλλει το βίντεο

Να σηκώσει το χέρι όποιος είδε τον γορίλλα. Τι προσπαθεί να μας πει αυτό το βίντεο; Ο 
εκπαιδευτής περιμένει να δει αντιδράσεις. Ορισμένοι τον είδαν, άλλοι όχι. Όταν εστιάζουμε 
πολύ και επικεντρωνόμαστε σε ένα πράγμα, στο παράδειγμα αυτό στα άτομα με τις άσπρες 
μπλούζες, χάνουμε την ευρύτερη εικόνα και για αυτόν τον λόγο ορισμένοι άνθρωποι δεν 
βλέπουν το γορίλλα. 

34

Καλώς ήρθατε και πάλι.
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Θα ήθελα να ασχοληθούμε λίγο με τη διερεύνηση της ιδέας της εστίασης της 
προσοχής. Αυτό έχει σημασία, γιατί τα άτομα που εστιάζουν την προσοχή τους στην 
εμφάνισή τους και στην εμφάνιση των άλλων είναι ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟ να έχουν άγχος για 
την εμφάνιση. Με τη βοήθειά σας, θέλουμε να ενθαρρύνονται οι ασθενείς να 
απομακρύνονται από την υπερβολική εστίαση στην εμφάνιση και να εκτιμούν τα 
οφέλη της υιοθέτησης μιας πιο διευρυμένης εστίασης, η οποία περιλαμβάνει πολλές 
άλλες εμπειρίες και αξίες που συνδέονται με πιο ουσιαστική ζωή.
Σε αυτό το εκπαιδευτικό εργαστήριο, αυτό αναπαρίσταται ως μια φωτεινή δέσμη 
φακού. Η εικόνα στα αριστερά αναπαριστά τη περιορισμένη εστίαση και η εικόνα στα 
δεξιά τη διευρυμένη, χαλαρή εστίαση.

Το βίντεο αυτό μας δείχνει ότι η υπερβολική εστίαση της προσοχής σε θεωρούμενους 
κινδύνους είναι ενστικτώδης διαδικασία, η οποία βοηθούσε τους προγόνους μας να 
επιβιώσουν. Το πρόβλημα είναι ότι στον σύγχρονο τρόπο ζωής δεν έχουμε μόνο εξωτερικές 
απειλές, όπως λιοντάρια, αλλά και εσωτερικές απειλές, δύσκολες σκέψεις και δύσκολα 
συναισθήματα. Για πολλούς, η ασυνήθιστη εμφάνιση μπορεί να εκλαμβάνεται ως απειλή. Ο 
εκπαιδευτής προβάλλει το βίντεο

35
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Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας. Αυτό το τελευταίο σημείο, σχετικά με τις προσδοκίες 
που επηρεάζουν την προσοχή μας, αποτυπώνεται σε ορισμένα ενδιαφέροντα πειράματα. που θα 
ήθελα να σας δείξω.

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας

36
Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας
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Ας προχωρήσουμε τώρα σε μια ενότητα για την κατάρριψη ορισμένων μύθων! Στην ενότητα 
αυτή, θα ήθελα να σας παρουσιάσω ορισμένα ερευνητικά στοιχεία που θα εμπλουτίσουν τις 
γνώσεις σας και θα βελτιώσουν την κατανόησή σας όσον αφορά τους ασθενείς με παθήσεις 
που επηρεάζουν την εμφάνιση και τον τρόπο υποστήριξής τους. Αυτό θα το επιτύχουμε 
καταρρίπτοντας ορισμένους σχετικούς μύθους. Κάποιοι θα είναι γνωστοί σε εσάς και κάποιοι 
όχι.

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας
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Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας
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Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας
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Παρόλο που οι επαγγελματίες υγείας συχνά αναφέρουν ότι δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν 
με την αντιμετώπιση των ανησυχιών για την εμφάνιση, στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο 
χρονοβόρα διαδικασία και μπορεί να βελτιώσει τις εκβάσεις. Σε πολλές συστηματικές 
ανασκοπήσεις, τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές και μεγάλες μελέτες παρατήρησης έχει 
διερευνηθεί η επίδραση της υποστήριξης της αυτοδιαχείρισης σε ασθενείς με μακροχρόνιες 
παθήσεις. Ενώ τα ευρήματα μεμονωμένων μελετών είναι ανομοιογενή, συνολικά τα στοιχεία 
δείχνουν ότι η υποστήριξη της αυτοδιαχείρισης μπορεί να έχει οφέλη για τη στάση και τη 
συμπεριφορά του ατόμου, για την ποιότητα ζωής του και για τα κλινικά του συμπτώματα,
καθώς και για τη χρήση των πόρων υγειονομικής περίθαλψης.
Επιπλέον, οι ευτυχισμένοι ασθενείς σπανιότερα επιστρέφουν για επιπλέον ιατρική 
περίθαλψη. Μπορεί επίσης να θελήσετε να αναστοχαστείτε σχετικά με το κόστος που έχει η 
μη διερεύνηση και η μη αντιμετώπιση των ανησυχιών για τους ασθενείς, για εσάς και για την 
ομάδα σας.

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας. Ορισμένοι εκπαιδευόμενοι μπορεί να εκπλαγούν και 
άλλοι να γνωρίζουν ότι μεμονωμένοι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες διαδραματίζουν έναν μεγαλύτερο ρόλο 
στο να προβλέπουν τη δυσφορία. 
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Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας Αργότερα, θα συζητήσουμε πιο 
διεξοδικά πώς μπορείτε να στοχεύσετε τα δύο τελευταία σημεία (κόκκινα γράμματα). 

Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε με μια ματιά ποιος θα 
νιώσει αμηχανία και ποιος παλεύει με τις ανησυχίες για την εμφάνιση. Ο Άνταμ τέρμα δεξιά, ο 
οποίος πάσχει από νευρινωμάτωση, νιώθει αυτοπεποίθηση και είναι ένας πετυχημένος 
άντρας με ασυνήθιστη εμφάνιση. Η γυναίκα στο άλλο άκρο της κλίμακας, της οποία η 
εμφάνιση είναι κοινωνικά αποδεκτή, αισθάνεται ιδιαίτερη αμηχανία και άγχος για την 
εμφάνισή της. Για αυτόν τον λόγο, στο πλαίσιο της τυπικής περίθαλψης, έχει μεγάλη σημασία 
να ρωτάμε τους ασθενείς με παθήσεις που επΕΥεάζουν την εμφάνιση πώς είναι.
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Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας
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Πώς μπορούμε, λοιπόν, να αναγνωρίσουμε ασθενείς που μπορεί να δυσκολεύονται; 
Παρατηρήστε τι ΛΕΝΕ και τι ΚΑΝΟΥΝ. Πρώτον, παρατηρήστε τι λένε κατά τη διάρκεια της 
συμβουλευτικής και της συζήτησης, το οποίο μπορεί να σας υποψιάσει. Για παράδειγμα...
Ο εκπαιδευτής διαβάζει τα παραδείγματα της διαφάνειας

Έχετε τον νου σας για σημεία στη συμπεριφορά τους, για πράγματα που κάνουν. 
Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας.
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Εδώ βλέπουμε μια υπενθύμιση για το πώς οι «Δράσεις που εξασφαλίζουν συναισθηματική 
ασφάλεια, αλλά μας απομακρύνουν από τις αξίες μας» εντάσσονται στον χάρτη ACT. 
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Ας επικεντρωθούμε τώρα στο πώς ξεκινάμε έναν διάλογο για την εμφάνιση με τους 
ασθενείς. Σύμφωνα με έρευνες, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο και για αυτό είναι 
χρήσιμο να έχουν οι επαγγελματίες υγείας έτοιμες κάποιες ερωτήσεις.
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Ακολουθούν κάποιες χρήσιμες ερωτήσεις... Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας 

Ακολουθεί ένα βίντεο όπου αποτυπώνεται η χρήση αυτών των ερωτήσεων στην πράξη. Ο 
εκπαιδευτής προβάλλει το βίντεο
Έχετε κάποιες σκέψεις ή κάποια ερώτηση σχετικά με το βίντεο;  Ενθαρρύνετε την ομάδα να 
απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις, εάν χρειαστεί. 
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Σας παρέχονται ορισμένα σημαντικά σημεία που θα πρέπει να θυμάστε όταν 
συζητάτε για την εμφάνιση. Τα σημεία αυτά μπορείτε να τα βρείτε και στη σελίδα 4 
του βιβλίου εργασίας.
Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας
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Η εργασία αυτή έχει σχεδιαστεί με σκοπό να σας βοηθήσει να εξασκηθείτε στο πώς ξεκινάμε 
μια συζήτηση για την εμφάνιση. Φτιάξτε ομάδες των 3. Ένας θα είναι ο ασθενής, ένας ο 
επαγγελματίας υγείας και ένας ο σύμβουλος του επαγγελματία υγείας, ο οποίος θα βοηθά τον 
επαγγελματία όταν θα βρίσκεται σε αδιέξοδο. 
Εάν είστε ο ασθενής, μπορείτε να σκεφτείτε μια προσωπική σας εμπειρία από κάποια πάθηση 
που επηρεάζει την εμφάνιση ή να βασιστείτε στην εμπειρία ενός ασθενούς. Προτού 
ξεκινήσετε, πείτε στον επαγγελματία υγείας ποια πάθηση ή ποιο συμβάν έχετε στον νου σας, 
ώστε να κατανοήσει το πλαίσιο. Θα αλλάζετε ρόλους με τη σειρά.
Εκπαιδευτής
Εάν κάποιος εκπαιδευόμενος αισθάνεται άβολα με το παιχνίδι ρόλων, ο εκπαιδευτής μπορεί να 
προτείνει να πάρει τον ρόλο του «συμβούλου» στον πρώτο γύρο. Κατά τη διάρκεια της 
εργασίας, παρακολουθείτε τις ομάδες παρατηρώντας οτιδήποτε τους δυσκολεύει και 
παρέχοντας συστάσεις βασισμένες σε κατευθυντήριες οδηγίες των προηγούμενων διαφανειών. 
Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, ρωτήστε τα μέλη κάθε ομάδας αν προθυμοποιούνται να 
μοιραστούν μια παρατήρηση για την εμπειρία τους. Μοιραστείτε τυχόν παρατηρήσεις που έχετε 
από την παρακολούθηση της εξάσκησης των ομάδων. Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή της ομάδας 
εάν προκύψουν προκλήσεις από τα σχόλια και της παρατηρήσεις, όπως «αλλά οι ασθενείς μου 
πάντα μου λένε ότι είναι καλά ενώ ξέρω ότι δεν είναι». 
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Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας
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Θα συνεχίσουμε με τη χρήση του χάρτη ACT σε δύο μελέτες περιπτώσεων.

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας . Πηγαίνετε στη σελίδα 5 του 
βιβλίου εργασίας σας, όπου βρίσκεται η μελέτη περίπτωσης του Τζον. 

Πηγαίνετε στη σελίδα 6 του βιβλίου εργασίας σας. Ας περάσουμε στον χάρτη ACT, για να μας βοηθήσει 
να δουλέψουμε με τον Τζον, ώστε να αναγνωρίσουμε τη δύσκολη κατάστασή του, τις ενέργειες που 
κάνει για να διατηρήσει τη συναισθηματική του ασφάλεια, μένοντας μακριά από τις αξίες του, και σε τι 
αγκιστρώνεται ή γιατί επιλέγει τη διατήρηση της συναισθηματικής του ασφάλειας. Μην ανησυχείτε 
εάν δυσκολεύεστε σε αυτή τη φάση, καθώς αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε αυτό το 
εργαλείο. Θα δουλέψουμε μαζί.  Ο εκπαιδευτής διαβάζει ολόκληρο το κείμενο της διαφάνειας και στη 
συνέχεια ζητά από όλα τα μέλη της ομάδας να απαντήσουν με τη σειρά κάθε ερώτηση. Οι απαντήσεις 
βρίσκονται στην επόμενη σελίδα. Παρακινήστε τα μέλη της ομάδας. 
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Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας  

48

Ας δούμε τώρα την περίπτωση της Mary. Πηγαίνετε στη σελίδα 5 του βιβλίου 
εργασίας σας, για να δείτε την περίπτωσή της. Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της 
διαφάνειας.  

Χωριστείτε σε δύο ομάδες. Χρησιμοποιώντας τον χάρτη ACT που βρίσκεται στη σελίδα 6 του βιβλίου 
εργασίας σας, πρώτα αναγνωρίστε τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνει η Mary. Στη συνέχεια, 
συμπληρώστε την ενότητα 2, αναγνωρίζοντας πώς αγκιστρώνεται στις δύσκολες σκέψεις και στα 
δύσκολα συναισθήματα που σχετίζονται με την εμφάνισή της. Στη συνέχεια, αναγνωρίστε τις ενέργειες 
που κάνει για να παραμείνει ασφαλής συναισθηματικά, που ωστόσο την απομακρύνουν από τις αξίες 
της. Συζητήστε για το θέμα αυτό σαν ομάδα και θα έρθω σε κάθε ομάδα για συμβουλές και 
καθοδήγηση. Μην ασχοληθείτε ακόμα με την ενότητα 4. Ο εκπαιδευτής, , κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας, πηγαίνει στις ομάδες για παροχή πρόσθετης καθοδήγησης και απάντηση τυχόν ερωτήσεων. 
Βασιστείτε στο περιεχόμενο που ακολουθεί.
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Ευχαριστώ για την προσοχή που έχετε δώσει μέχρι τώρα. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα.

49

Εξετάσαμε τρόπους με τους οποίους ενεργεί η Mary και ο John για να παραμείνουν ασφαλείς. Ας εξετάσουμε 
τώρα άλλους τρόπους με τους οποίους ενεργούν οι ασθενείς για να παραμείνουν ασφαλείς. Η επισήμανση αυτών 
των συμπεριφορών στους ασθενείς σας μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε ποιοι εξ αυτών έχουν ανησυχίες 
για την εμφάνιση τους. Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3

50
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Καλώς ήρθατε και πάλι. Θα ξεκινήσουμε τώρα τη συνεδρία 3 του εκπαιδευτικού προγράμματος.

51

Αυτό το βίντεο το παρακολουθήσαμε και νωρίτερα, αλλά αν δεν σας πειράζει θα ήθελα να το 
δούμε ξανά, για να μας υπενθυμίσει τι θα καλύψουμε με τη σημερινή εκπαίδευση. Υπάρχει 
επίσης αρκετό υλικό σε αυτό το μικρό βίντεο, οπότε μπορεί να επισημάνετε κάτι που σας 
διέφυγε την πρώτη φορά που το παρακολουθήσατε. Ο εκπαιδευτής προβάλλει το βίντεο
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Σε αυτή τη συνεδρία θα σας δείξω πώς να χρησιμοποιείτε τις αρχές της ACT, για να βοηθήσετε 
ασθενείς με ανησυχίες για την εμφάνιση. Πρώτον, θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε 
τους ασθενείς να κατανοήσουν τι είναι αυτό που τους δυσκολεύει τη ζωή. Για να 
καθοδηγηθείτε, θα ανατρέχουμε στον «Χάρτη ACT» που σας παρουσίασα νωρίτερα. Στη 
συνέχεια, θα ασχοληθούμε με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς εφαρμόζοντας 
τις δύο Βοηθητικές Δεξιότητες της ACT: Ενσυνειδητότητα και Ενέργειες σύμφωνα με τις αξίες.
Θα επιστρέψουμε τώρα στο βίντεο της ασθενούς και του υπεύθυνου για αυτήν επαγγελματία 
υγείας, και στη συνέχεια θα εφαρμόσετε στην πράξη αυτά που θα δείτε στο πλαίσιο ενός 
ομαδικού παιχνιδιού ρόλων. 

52

Ο εκπαιδευτής προβάλλει το βίντεο



Reference number: 2018-1-EL01-KA202-047907
This publication [communication] reflects the 
views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use, which may 
be made of the information contained therein. 

53

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας. 
Μετά από 20 λεπτά, οι εκπαιδευτής προσκαλεί τους εκπαιδευόμενους να κάνουν σχόλια και 
παρατηρήσεις για την άσκηση που προηγήθηκε. Οι πιθανές προκλήσεις και οι αντιδράσεις των 
εκπαιδευτών μπορεί να είναι οι εξής:
Πρόκληση: Οι ασθενείς λένε ότι το να παραμείνουν ασφαλείς χωρίς να υποφέρουν είναι πιο 
σημαντικό από το τυχόν προκαλούμενο κόστος. 
Αντίδραση: Είναι ευνόητο ότι εάν οι ασθενείς εστιάζουν στον να παραμείνουν ασφαλείς και να 
αποφεύγουν τυχόν καταστάσεις που τους κάνουν να υποφέρουν, μπορεί να μοιάζει δύσκολο να 
φανταστούν ότι κάνουν πράγματα που μπορεί να τους φαίνονται απειλητικά. Εδώ, θα 
μπορούσατε να ζητήσετε από τους ασθενείς να σκεφτούν όλους τους διαφορετικούς τρόπους με 
τους οποίους η ασφαλής συμπεριφορά (π.χ. να αποφεύγουν να βγουν από το σπίτι) επιδρά 
αρνητικά στη ζωή τους. Θα μπορούσατε να ρωτήσετε πώς επιδρά: (α) στις σχέσεις τους, (β) στη 
σωματικής τους υγεία και (γ) στον ελεύθερο χρόνο τους. 

Ας περάσουμε τώρα στο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς να δρουν σύμφωνα με 
τις αξίες τους, χρησιμοποιώντας τις δύο χρήσιμες δεξιότητες της ACT. Θα σας εξηγήσω πιο 
λεπτομερώς τις δύο βασικές δεξιότητες της ACT και θα σας δείξω πώς μπορείτε να τις 
χρησιμοποιήσετε με τους ασθενείς. Θα ανατρέξουμε και σε άλλα εκπαιδευτικά βίντεο με τον 
ασθενή και θα εξασκήσετε κι εσείς τις δεξιότητες, ώστε να καταλάβατε πώς φαίνονται από 
την πλευρά του ασθενούς κατά την εφαρμογή τους και να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε 
ανά πάσα στιγμή!
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Εδώ βλέπουμε μια υπενθύμιση για το πώς εντάσσονται οι Βοηθητικές δεξιότητες στον χάρτη 
ACT. Σε οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση, οι ασθενείς μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν στη 
Στιγμή της επιλογής, για να επιλέξουν μια ενέργεια σύμφωνη με τις αξίες τους. Αυτές οι 
βοηθητικές δεξιότητες βοηθούν τους ασθενείς να «απαγκιστρωθούν» από δύσκολες σκέψεις 
και δύσκολα συναισθήματα, που διαφορετικά θα μπορούσαν να «καθηλώσουν» τους 
ασθενείς να ενεργούν με τρόπο που αντίκειται στις αξίες τους.

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας.
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Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας.

Τώρα θα κάνουμε μια σύντομη άσκηση, για να διερευνήσουμε το πρώτο μέρος της 
ενσυνειδητότητας: εστίαση στον σκοπό.
Ανά δύο, πείτε με τη σειρά ο ένας στον άλλο δύο πράγματα που κάνετε χωρίς να είστε 
συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνετε, σαν να είστε σε «αυτόματο πιλότο». Συνήθη 
παραδείγματα είναι η οδήγηση προς τη δουλειά ή οι δουλειές του σπιτιού, όπως το πλύσιμο 
των πιάτων. Στη συνέχεια, πείτε στον συνεργάτη σας δύο πράγματα που κάνετε δίνοντας 
μεγαλύτερη προσοχή. Για παράδειγμα, όταν παίζετε ένα μουσικό όργανο ή όταν ζωγραφίζετε. 
Στη συνέχεια, συζητήστε σε τι διαφέρουν αυτοί οι δύο τρόποι συγκέντρωσης και για τυχόν 
θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει οποιοσδήποτε από τους δύο. 
Εκπαιδευτής: Αν οι εκπαιδευόμενοι δυσκολεύονται να σκεφτούν απαντήσεις, δίνει περισσότερα 
παραδείγματα. Δραστηριότητες που κάνουν με «αυτόματο πιλότο» θα μπορούσαν να είναι το 
να μαγειρεύουν βραδινό, να φτιάχνουν ποτά και να τρώνε στα γρήγορα μεσημεριανό. 
Δραστηριότητες που απαιτούν μεγαλύτερη επίγνωση μπορεί να είναι η εκτέλεση μια ιατρικής 
πράξης και η άθληση.



Reference number: 2018-1-EL01-KA202-047907
This publication [communication] reflects the 
views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use, which may 
be made of the information contained therein. 

56

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας.

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας.

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας.
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Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας. Στο τέλος της διαφάνειας:
Η φωτεινή δέσμη του φακού είναι ευρεία. Έτσι είναι η προσοχή μας όταν είμαστε πιο 
ανοιχτοί και έχουμε επίγνωση του τι συμβαίνει, τόσο στο μυαλό μας και στο σώμα μας 
όσο και γύρω μας. Μας επιτρέπει να βλέπουμε περισσότερα από ό,τι όταν η φωτεινή 
δέσμη είναι στενή. Ποια ρύθμιση του φακού θα προτιμούσατε να έχετε αν έπρεπε να 
περπατήσετε στο σκοτάδι;

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας.
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Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας.

Ας επιστρέψουμε στο βίντεο με τον επαγγελματία υγείας και την ασθενή, όπου ο 
επαγγελματίας υγείας παρουσιάζει μια απλή τεχνική ενσυνειδητότητας. 
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Τώρα θα εξασκηθούμε και εμείς στην ενσυνείδητη αναπνοή. Αυτό θα σας βοηθήσει να 
καταλάβετε πώς φαίνεται αυτό από την πλευρά του ασθενούς και μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε και ίδιοι αυτή την τεχνική ανά πάσα στιγμή! 
Για αρχή, βάλτε στην άκρη στυλό, χαρτιά, φορητούς υπολογιστές και τηλέφωνα...[κενό 5 
δευτερολέπτων] ....Καθήστε με την πλάτη σας ίσια και τα πόδια στο δάπεδο, χωρίς να τα 
σταυρώσετε...[κενό 10 δευτερολέπτων] ...Ακουμπήστε τα χέρια σας στα πόδια σας...[κενό 5 
δευτερολέπτων] ...Όταν είστε έτοιμοι, μπορείτε να ξεκινήσετε ανοίγοντας εντελώς τα χέρια 
σας κατά την εισπνοή και κλείνοντάς τα κατά την εκπνοή. Σαν να είναι οι πνεύμονές σας ή 
λουλούδια που ανοίγουν και κλείνουν. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των χεριών σας θα πρέπει 
να ακολουθεί τον φυσιολογικό ρυθμό της αναπνοής σας και όχι η αναπνοή σας να ακολουθεί 
τις κινήσεις των χεριών σας. Γιατί δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε τι συμβαίνει, απλώς 
προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε στην πραγματική μας εμπειρία με φιλοπερίεργο, 
καλοπροαίρετο τρόπο. Κλείστε τα μάτια σας, αν νιώθετε καλύτερα έτσι.. Και συνεχίστε το 
ανοιγοκλείσιμο των χεριών σας ακολουθώντας τον ρυθμό της αναπνοής σας.... [κενό 30 
δευτερολέπτων] ...Καθώς το κάνετε αυτό, παρατηρήστε την αίσθηση των χεριών σας. Μπορεί 
να παρατηρήσετε ήπιες ή πιο έντονες αισθήσεις... [κενό 5 δευτερολέπτων] ...Ορισμένες 
αισθήσεις μπορεί να είναι ευχάριστες και άλλες δυσάρεστες. Μπορεί να σας προκύψει η 
ανάγκη να απαλλαγείτε από τυχόν δυσάρεστες αισθήσεις. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. 
Δείτε απλώς αν μπορείτε να μείνετε ανοιχτός,-ή, περίεργος,-η απέναντι σε αυτές τις 
αισθήσεις. Σαν να τις παρατηρείτε με μια ευρεία, απαλή φωτεινή δέσμη του φακού της 
προσοχής σας... [κενό 30 δευτερολέπτων] ...Όποτε ο νου σας αρχίζει να περιπλανιέται σε 
άλλες σκέψεις, να ανησυχεί για το μέλλον ή να ξαναζεί πράγματα του παρελθόντος, 
θυμηθείτε ότι αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και απλώς επιστρέψτε με ήπιο τρόπο στις 
αισθήσεις των χεριών σας... [κενό 30 δευτερολέπτων] ...Τώρα διευρύνετε την προσοχή σας σε 
αισθήσεις από ολόκληρο το σώμα, σαν ολόκληρο το σώμα σας να εισπνέει και να εκπνέει... 
[κενό 20 δευτερολέπτων] ...Τώρα διευρύνετε ακόμα περισσότερο την προσοχή σας σε τυχόν 
ήχους που ακούτε, σαν να είστε ένα μικρόφωνο που λαμβάνει ήχους χωρίς να απορρίπτει 
τίποτα... [κενό 10 δευτερολέπτων]... Τώρα, εάν τα μάτια σας είναι κλειστά, ανοίξτε τα αργά και 
επαναφέρετε τη συγκέντρωσή σας σε ό,τι σας περιβάλλει.
Το κείμενο αυτό μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα 9 του βιβλίου εργασίας σας, για να το 
χρησιμοποιήσετε με τους ασθενείς σας. 

59
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Τώρα θα επιστρέψουμε στο βίντεο για να ακούσουμε τις σκέψεις της ασθενούς για 
την άσκηση της ενσυνείδητης αναπνοής. Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις της μπορεί να 
μοιάζουν ή να διαφέρουν με την εμπειρία που μόλις είχατε.

60

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας. Αφιερώστε 5 λεπτά για να συζητήσετε τις 
εμπειρίες των εκπαιδευομένων. Επισημάνετε ότι αυτός ο τύπος άσκησης μπορεί να είναι κάτι 
πολύ νέο για κάποιους και μπορεί να χρειαστεί ορισμένη εξάσκηση για να τη συνηθίσουν. Για 
πολλούς, το πρώτο στάδιο στην ανάπτυξη του «μυ» της ενσυνειδητότητας είναι να αποκτήσουν 
επίγνωση του πόσο πολύ περιπλανιέται ο νους, ακόμα και όταν προσπαθούμε να εστιάσουμε 
στην αναπνοή. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Στην πραγματικότητα, ο «μυς» αναπτύσσεται κάθε 
φορά που παρατηρείτε τον νου να περιπλανιέται και επαναφέρετε με ήπιο τρόπο την προσοχή 
σας στην αναπνοή.
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Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας.

61

Σας ευχαριστώ όλους για την προσπάθειά σας. Τώρα θα κάνουμε το τελευταίο 
διάλειμμα προτού επιστρέψουμε για την τέταρτη και τελευταία συνεδρία, κατά την 
οποία θα δούμε περισσότερους τρόπους εφαρμογής των Βοηθητικών δεξιοτήτων.
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Καλώς ήρθατε και πάλι.

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας.
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Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας.
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Τώρα θα επιστρέψουμε στο βίντεο, για να δούμε ένα παράδειγμα άσκησης αποσύνδεσης  από 
τη σκέψη.  
Οδηγίες για αυτή την άσκηση δίνονται στη σελίδα 10 του βιβλίου εργασίας σας, για να τις 
χρησιμοποιήσετε με τους ασθενείς σας. 

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας.
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Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας.

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας.
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Ο εκπαιδευτής διαβάζει τον τίτλο και το κείμενο με το μπλε πλαίσιο. 

Τώρα θα εστιάσουμε στον δεύτερο τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τις αξίες: τον σχεδιασμό του τρόπου δράσης. 
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Θα δούμε τώρα στο βίντεο πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους ασθενείς να θέσουν έναν 
απλό στόχο. Αυτός ο απλός στόχος θα είναι το πρώτο βήμα προς πιο 
μακροπρόθεσμους στόχους που θα τους φέρουν πιο κοντά στις αξίες τους 

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας.
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Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας.

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας. Στη συνέχεια: Αυτές τις ασκήσεις μπορείτε 
επίσης να τις βρείτε στο Διανεμόμενο υλικό για ασθενείς, το οποίο βρίσκεται στο τέλος του 
Βιβλίου εργασίας, για να μπορείτε να δίνετε κάθε φύλλο εργασιών στους ασθενείς. Η άσκηση 
αποσύνδεσης/αποφόρτισης από τις σκέψεις προσαρμόζεται για την παροχή καθοδήγησης 
στον ασθενή. 
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Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας.
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Δεν θα ασχοληθούμε διεξοδικά με αυτό τώρα, αλλά στο βιβλίο εργασίας σας (σελίδες 19-29) 
μπορείτε να βρείτε καθοδηγητικά φύλλα, τα οποία μπορείτε να δώσετε στους ασθενείς, για 
να τους βοηθήσετε να διαχειρίζονται τις αρνητικές αντιδράσεις των άλλων ανθρώπων. 
Υπάρχουν πρακτικά πράγματα που μπορούν να κάνουν οι ασθενείς για να προετοιμαστούν 
για αυτές τις καταστάσεις και να αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση κατά τη διαχείρισή 
τους. Για παράδειγμα, οι ασθενείς μπορεί να σκεφτούν δυναμικές απαντήσεις σε αγενείς 
ερωτήσεις και στη συνέχεια να τις εξασκούν σε πραγματικές συνθήκες.
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Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας στη σημερινή εκπαίδευση. Ελπίζω να σας 
φάνηκε χρήσιμη. Αυτή είναι η τελευταία εργασία για σήμερα. Συμπληρώστε το 
ερωτηματολόγιο ACT Now.
Ο εκπαιδευτής μοιράζει τα ερωτηματολόγια για μετά την ολοκλήρωση του ACT Now που 
βρίσκονται στις οθόνες 78-80 του εγχειριδίου.

Ο εκπαιδευτής διαβάζει το κείμενο της διαφάνειας.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ
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Ως μέρος της ημερήσιας εκπαίδευσης με τίτλο «ACT Now: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 
επαγγελματίες υγείας βασισμένο στις αρχές της Εκπαίδευσης αποδοχής και δέσμευσης 
(Acceptance and Commitment Training, ACT) για τη διευκόλυνση της προσαρμογής των 
ασθενών με εμφανή διαφορά σε προκλήσεις της ζωής», καλείστε να συμπληρώσετε ένα 
ερωτηματολόγιο στην αρχή της ημέρας, στο τέλος της ημέρας και τρεις μήνες μετά. Στο 
ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικά με τις γνώσεις σας, την 
αυτοπεποίθησή σας και τις στάσεις σας απέναντι στην εκπαίδευση. 

Το παρόν εκπαιδευτικό έργο διεξάγεται από μια επιδοτούμενη από την ΕΕ συνεργασία 
πανεπιστημίων και παρόχων υγείας από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την 
Εσθονία, την Ελλάδα, τη Νορβηγία, τις Κάτω Χώρες, τη Σλοβενία και τη Σουηδία. Η 
εκπαίδευση παρέχεται σε πέντε χώρες: Κύπρο, Ρουμανία, Εσθονία, Ελλάδα και Σλοβενία. 

Οι απαντήσεις θα είναι ανώνυμες. Ο εκπαιδευτής σας θα συγκεντρώσει τις απαντήσεις σας 
και θα τις εισαγάγει σε ένα φύλλο δεδομένων Excel. Στη συνέχεια, εταίροι του έργου που 
βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αγγλίας (Μπρίστολ, Ηνωμένο Βασίλειο), θα  
συγκεντρώσουν δεδομένα και από τις πέντε χώρες για να αξιολογήσουν συνολικά το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Δεν διατρέχετε κάποιον γνωστό κίνδυνο εάν αποφασίσετε να μοιραστείτε τα δεδομένα σας 
με τους εταίρους από το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν θα έχετε καμία οικονομική επιβάρυνση 
από τη συμμετοχή σας στη μελέτη. 

Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε, μη γράψετε το όνομά σας στο ερωτηματολόγιο. Τίποτα 
από ό,τι αναφέρετε στα ερωτηματολόγιά δεν θα επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο την 
παρούσα ή μελλοντική εργασιακή σχέση με τον οργανισμό σας. 

Μπορείτε να διακόψετε τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ανά πάσα στιγμή και να 
αποσύρετε τυχόν απαντήσεις που έχετε δώσει. Δεν χρειάζεται να αιτιολογήσετε την 
απόφασή σας.

Η συμμετοχή σας σε αυτή τη μελέτη αξιολόγησης ερωτηματολογίου είναι εθελοντική. 
Εφόσον επιλέξετε να συμμετάσχετε, [αναφέρετε λεπτομέρειες σχετικά με το πού πρέπει να 
παραδοθεί το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, ανάλογα με την τοποθεσία].

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με τη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου ή σχετικά με τη συμμετοχή σας στη μελέτη, μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με την τοπική ερευνητική ομάδα: 

Στοιχεία επικοινωνίας της τοπικής ερευνητικής ομάδας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
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Προτού συμπληρώσετε τα ερωτηματολόγια, βάλτε ένα √ στο πλαίσιο (μη σημειώνετε το 
όνομά σας ή τα αρχικά σας) και συμπληρώστε την ημερομηνία για να επιβεβαιώσετε ότι 
έχετε διαβάσει τις παραπάνω πληροφορίες και ότι συμφωνείτε να απαντήσετε το 
ερωτηματολόγιο.

Έχω διαβάσει τις πληροφορίες του έργου και συμφωνώ να απαντήσω στο ερωτηματολόγιο  

Ημερομηνία: ______________________________________

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
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Θα σας ζητηθεί να απαντήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις ΠΡΙΝ/ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ το 
πρόγραμμα και 3 μήνες μετά.

Για να μπορέσουμε να συνδέσουμε τα 3 ερωτηματολόγιά σας, δώστε μας έναν κωδικό ο 
οποίος αποτελείται από τις παρακάτω πληροφορίες:

(α) Ποια ημέρα του μήνα γεννηθήκατε; (π.χ. 17 Μαρτίου = 17)

(β) Ποια είναι τα τρία πρώτα γράμματα του ονόματος της μητέρας σας; (π.χ. Μαρία = ΜΑΡ)

Τι επαγγέλλεστε;

_________________________________________________________________

Είστε πιστοποιημένος επαγγελματίας υγείας ή στην παρούσα φάση σπουδάζετε; (κυκλώστε 
την απάντηση)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ACT NOW (ΠΡΟ-KAP)

Παράδειγμα κωδικού

1 7 M A Ρ

Ο κωδικός σας

Πιστοποιημένος Στην παρούσα 
φάση σπουδάζω
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ACT NOW (ΠΡΟ-KAP)

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ το πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας 
μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10 (όπου 1= καθόλου σίγουρος και 10= πολύ σίγουρος):

1. Κατανοώ πώς το να είναι κάποιος δυσαρεστημένος με την εμφάνισή του μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την  ποιότητα ζωής του.

1 2                   3 4 5 6 7 8 9 10

2. Μπορώ να δώσω παραδείγματα κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν άτομα με 
εμφανή διαφορά.

1 2                  3 4 5 6 7 8 9 10

3. Μπορώ να αναγνωρίσω σημάδια που υποδηλώνουν ότι οι ασθενείς μου έχουν 
ανησυχίες για την εμφάνισή τους.

1 2                  3 4 5 6 7 8 9 10

4 . Νοιώθω ότι μπορώ να ξεκινήσω μια συζήτηση με τους ασθενείς μου για θέματα σχετικά 
με την εμφάνιση.

1 2                  3 4 5 6 7 8 9 10

5. Μπορώ να περιγράψω σε άλλους πώς να είναι κανείς καλός ακροατής κατά την 
επικοινωνία με τους ασθενείς.

1 2                 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Εάν οι ασθενείς μου αναφέρουν ότι έχουν ανησυχίες για την εμφάνιση, ξέρω τι να τους 
πω.

1 2                 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Μπορώ να εξηγήσω γιατί η ανασφάλεια για την εμφάνιση δεν είναι καλός προβλεπτικός 
παράγοντας ψυχοκοινωνικής προσαρμογής.

1 2                 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Εάν οι ασθενείς μου αναφέρουν ότι έχουν ανησυχίες για την εμφάνιση, μπορώ να τους 
διδάξω πρακτικές   τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν τις δυσκολίες τους.
1 2                 3 4 5 6 7 8 9 10
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ACT NOW (ΠΡΟ-KAP)

9. Μπορώ να εξηγήσω πώς επηρεάζει ο τρόπος της προσοχής που δίνουν ο ασθενείς στα 
πράγματα και στους ανθρώπους που τον περιβάλλουν  την ποιότητα ζωής τους.

1 2                  3 4 5 6 7 8 9 10

10. Μπορώ να βοηθήσω τους ασθενείς μου να θέσουν στόχους που θα τους βοηθήσουν να 
επιτύχουν ό,τι είναι σημαντικό για αυτούς.

1 2                 3 4 5 6 7 8 9 10

Απαντήστε τις επόμενες ερωτήσεις με μια κλίμακα από 1 έως 7 (όπου 1 = Απολύτως 
αναληθές και 7 = Απολύτως αληθές)

11. Πιστεύω ότι οι σκέψεις και τα αισθήματα των ασθενών σχετικά με την εμφάνιση πρέπει 
να βελτιωθούν προτού να είναι ικανοί να κάνουν σημαντικά βήματα στη ζωή τους.

1 2 3 4 5 6 7

12. Πιστεύω ότι οι ασθενείς θα έχουν καλύτερο έλεγχο στη ζωή τους εάν καταφέρουν να 
αλλάξουν τις αρνητικές τους σκέψεις για την εμφάνισή τους.

1 2 3 4 5 6 7

13. Πιστεύω ότι για να αποκτήσουν έλεγχο της ζωής τους, οι ασθενείς θα πρέπει να αλλάξουν 
την εμφάνισή τους.

1 2 3 4 5 6 7

14. Πιστεύω ότι αν οι ασθενείς γνωρίζουν τι είναι σημαντικό για αυτούς στη ζωή, μπορούν να 
επιτύχουν στόχους ακόμα και αν δεν αλλάξουν τις σκέψεις τους σχετικά με την εμφάνισή 
τους.

1 2 3 4 5 6 7

15. Πιστεύω ότι είναι πιο βοηθητικό για τους ασθενείς να προσπαθήσουν να αλλάξουν τις 
σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους σχετικά με την εμφάνισή τους, παρά απλώς να 
επισημάνουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα και να αποδεχτούν την εμφάνισή τους. 

1 2 3 4 5 6 7

16. Πιστεύω ότι το τι αισθάνονται οι ασθενείς για την εμφάνισή τους είναι πιο σημαντικό 
από το κατά πόσο παγιδεύονται στις σκέψεις τους.

1 2 3 4 5 6 7
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Θα σας ζητηθεί να απαντήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις ΠΡΙΝ/ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ το 
πρόγραμμα και 3 μήνες μετά.

Για να μπορέσουμε να συνδέσουμε τα 3 ερωτηματολόγιά σας, δώστε μας έναν κωδικό ο 
οποίος αποτελείται από τις παρακάτω πλΕΥοφορίες:

(α) Ποια ημέρα του μήνα γεννηθήκατε; (π.χ. 17 Μαρτίου = 17)

(β) Ποια είναι τα τρία πρώτα γράμματα του ονόματος της μητέρας σας; (π.χ. Μαρία = ΜΑΡ)

Τι επαγγέλλεστε;

_________________________________________________________________

Είστε πιστοποιημένος επαγγελματίας υγείας ή στην παρούσα φάση σπουδάζετε; (κυκλώστε 
την απάντηση)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ACT NOW (ΜΕΤΑ-KAP)

Παράδειγμα κωδικού

1 7 M A Ρ

Ο κωδικός σας

Πιστοποιημένος Στην παρούσα 
φάση σπουδάζω
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ACT NOW (ΜΕΤΑ-KAP)

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις ΠΡΙΝ και ΜΕΤΆ το πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας 
μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10 (όπου 1= καθόλου σίγουρος και 10= πολύ σίγουρος):

1. Κατανοώ πώς το να είναι κάποιος δυσαρεστημένος με την εμφάνισή του μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την  ποιότητα ζωής του.

1 2          3 4 5 6 7 8
9 10

2. Μπορώ να δώσω παραδείγματα κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν άτομα με 
εμφανή διαφορά.

1 2          3 4 5 6 7 8 9 10

3. Μπορώ να αναγνωρίσω σημάδια που υποδηλώνουν ότι οι ασθενείς μου έχουν 
ανησυχίες για την εμφάνισή τους.

1 2              3 4 5 6 7 8 9 10

4 . Νοιώθω ότι μπορώ να ξεκινήσω μια συζήτηση με τους ασθενείς μου για θέματα σχετικά 
με την εμφάνιση.

1 2              3 4 5 6 7 8 9 10

5. Μπορώ να περιγράψω σε άλλους πώς να είναι κανείς καλός ακροατής κατά την 
επικοινωνία με τους ασθενείς.

1 2              3 4 5 6 7 8 9 10

6. Εάν οι ασθενείς μου αναφέρουν ότι έχουν ανησυχίες για την εμφάνιση, ξέρω τι να τους 
πω.

1 2              3 4 5 6 7 8 9 10

7. Μπορώ να εξηγήσω γιατί η εμφάνιση δεν είναι καλός προβλεπτικός παράγοντας 
ψυχοκοινωνικής προσαρμογής.

1 2              3 4 5 6 7 8 9 10

8. Εάν οι ασθενείς μου αναφέρουν ότι έχουν ανησυχίες για την εμφάνιση, μπορώ να τους 
διδάξω πρακτικές      τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν τις δυσκολίες τους.
1 2              3 4 5 6 7 8 9 10
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ACT NOW (ΜΕΤΑ-KAP)

9. Μπορώ να εξηγήσω πώς επΕΥεάζει ο τρόπος της προσοχής που δίνουν ο ασθενείς στα 
πράγματα και στους ανθρώπους που τον περιβάλλουν 

την ποιότητα ζωής τους.

1 2                  3 4 5 6 7 8 9 10

10. Μπορώ να βοηθήσω τους ασθενείς μου να θέσουν στόχους που θα τους βοηθήσουν να 
επιτύχουν ό,τι είναι σημαντικό για αυτούς.

1 2                 3 4 5 6 7 8 9 10

Απαντήστε τις επόμενες ερωτήσεις με μια κλίμακα από 1 έως 7 (όπου 1 = Απολύτως 
αναληθές και 7 = Απολύτως αληθές)

11. Πιστεύω ότι οι σκέψεις και τα αισθήματα των ασθενών σχετικά με την εμφάνιση πρέπει 
να βελτιωθούν προτού να είναι ικανοί να κάνουν σημαντικά βήματα στη ζωή τους.

1 2 3 4 5 6 7

12. Πιστεύω ότι οι ασθενείς θα έχουν καλύτερο έλεγχο στη ζωή τους εάν καταφέρουν να 
αλλάξουν τις αρνητικές τους σκέψεις για την εμφάνισή τους.

1 2 3 4 5 6 7

13. Πιστεύω ότι για να αποκτήσουν έλεγχο της ζωής τους, οι ασθενείς θα πρέπει να αλλάξουν 
την εμφάνισή τους.

1 2 3 4 5 6 7

14. Πιστεύω ότι αν οι ασθενείς γνωρίζουν τι είναι σημαντικό για αυτούς στη ζωή, μπορούν να 
επιτύχουν στόχους ακόμα και αν δεν αλλάξουν τις σκέψεις τους σχετικά με την εμφάνισή 
τους.

1 2 3 4 5 6 7

15. Πιστεύω ότι είναι πιο βοηθητικό για τους ασθενείς να προσπαθήσουν να αλλάξουν τις 
σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους σχετικά με την εμφάνισή τους, παρά απλώς να 
επισημάνουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα και να αποδεχτούν την εμφάνισή τους.

1 2 3 4 5 6 7

16. Πιστεύω ότι το τι αισθάνονται οι ασθενείς για την εμφάνισή τους είναι πιο σημαντικό 
από το κατά πόσο παγιδεύονται στις σκέψεις τους.

1 2 3 4 5 6 7
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ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης θα πρέπει να μπορείτε:

1. Να περιγράψετε τις συχνότερες ψυχικές και κοινωνικές δυσκολίες 
που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, όταν έχουν κάποια 
πάθηση που επηρεάζει την εμφάνιση.

2. Να χρησιμοποιήσετε επικοινωνιακές δεξιότητες και τον χάρτη ACT 
ως οδηγό, όταν συζητάτε με τους ασθενείς σχετικά με τις ανησυχίες 
για την εμφάνιση.

3. Να αναγνωρίσετε συνήθεις μύθους σχετικά με την εμφάνιση.

4. Να βοηθήσετε τους ασθενείς σας να αναγνωρίσουν τις αξίες τους (τι 
είναι σημαντικό για αυτούς).

5. Να διδάξετε τους ασθενείς σας ασκήσεις ενσυνείδητης αναπνοής 
και αποσύνδεσης από τις σκέψεις, για να μπορούν να διαχειρίζονται 
δύσκολες σκέψεις και δύσκολα συναισθήματα σχετικά με την 
εμφάνιση και να εστιάζουν σε ό,τι είναι σημαντικό για αυτούς.

6. Να δουλέψετε μαζί με τους ασθενείς σας, ώστε να θέσουν έναν 
απλό στόχο που θα τους βοηθήσει να επιτύχουν αυτό που είναι 
σημαντικό για αυτούς.
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Συνεδρία 1 • Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό έργο ACT Now.
• Ερωτηματολόγιο
• Επικοινωνία με τους ασθενείς 
• Ψυχοκοινωνικές δυσκολίες των ασθενών που 

σχετίζονται με την εμφάνιση.
• Εισαγωγή στην προσέγγιση ACT.

Διάλειμμα

Συνεδρία 2 • Αναγνώριση συνήθων μύθων σχετικά με τις ανησυχίες 
για την εμφάνιση.

• Αναγνώριση ασθενών με δυσφορία.
• Συζήτηση με ασθενείς σχετικά με την εμφάνιση.
• Πράγματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

υποστήριξη ασθενών.

Γεύμα

Συνεδρία 3 • Χρήση του «Χάρτη ACT» με τους ασθενείς.
• Εφαρμογή των Βοηθητικών δεξιοτήτων της ACT σε 

ασθενείς:   Ενσυνείδητη αναπνοή.

Διάλειμμα

Συνεδρία 4 • Εφαρμογή των Βοηθητικών δεξιοτήτων της ACT σε 
ασθενείς:  Αποσύνδεση από σκέψεις.

• Εφαρμογή των Βοηθητικών δεξιοτήτων της ACT σε 
ασθενείς:   Ενέργειες σύμφωνα με τις αξίες.

• Βοηθητικές πηγές για εσάς και για τους ασθενείς σας

Σχόλια και 
παρατηρήσεις

Ερωτηματολόγιο και επόμενα βήματα

1

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ



Reference number: 2018-1-EL01-KA202-047907
This publication [communication] reflects the 
views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use, which may 
be made of the information contained therein. 

ΑΞΙΕΣ: ΤΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ

Για να αναγνωρίσετε τι είναι σημαντικό για σας, μπορεί να είναι βοηθητικό να επιλέξετε πρώτα να 
ασχοληθείτε με έναν συγκεκριμένο τομέα της ζωής. 
Για κάθε τομέα της ζωής, διατίθεται μια λίστα με προτεινόμενες αξίες. Μπορείτε να προσθέσετε και τις 
δικές σας. 
Κυκλώστε μέχρι και 3 αξίες (ή προσθέσετε τις δικές σας) για κάθε τομέα της ζωής που αντικατοπτρίζουν:

1. Πώς θα θέλατε να ενεργείτε στη ζωή σας (π.χ. «θα ήθελα να ενεργώ με θάρρος»).
2. Τι προσδίδει νόημα στη ζωή σας.

2

Τομέας της ζωής: Σχέσεις
(π.χ. με σύντροφο, παιδιά, γονείς, φίλους 
και συγγενείς)

Τομέας της ζωής: Εργασία / Εκπαίδευση
(π.χ. έμμισθη εργασία, σπουδές, οικιακές 
υποχρεώσεις, εθελοντισμός) 

Προτεινόμενες αξίες που αφορούν τις 
σχέσεις:

Προτεινόμενες αξίες που αφορούν την 
εργασία/εκπαίδευση:

Διασκέδαση και

χιούμορ

Αυθεντικότητα

Ευγνωμοσύνη

Δημιουργικότητα

Αγάπη

Σοφία

Οικειότητα

Σεβασμός

Ευθύνη

Αφοσίωση

Θάρρος

Συμπόνια

Μάθηση

Σοφία

Θάρρος

Επιμονή

Δημιουργικότητα

Φιλοδοξία

Προσφορά

Αφοσίωση

Αυτοπειθαρχία

Επιδεξιότητα

Περιπέτεια

Ευρύτητα πνεύματος

Οι δικές σας ιδέες για τις αξίες που 

αφορούν τις σχέσεις:

________________       _______________

Οι δικές σας ιδέες για τις αξίες που 

αφορούν την εργασία/εκπαίδευση:

_________________      _______________
Τομέας της ζωής: Ελεύθερος χρόνος
(π.χ. ξεκούραση και χαλάρωση, χόμπι, 
άθληση, ψυχαγωγία)

Τομέας της ζωής: Υγεία
(σωματική, ψυχική, συναισθηματική, 
ή πνευματική υγεία και ευεξία)

Προτεινόμενες αξίες που αφορούν τον 
ελεύθερο χρόνο:

Προτεινόμενες αξίες που αφορούν την 
υγεία:

Διασκέδαση και 

χιούμορ

Περιπέτεια

Θάρρος

Επιδεξιότητα

Μάθηση

Δημιουργικότητα

Πνευματικότητα

Επιμονή

Προσφορά

Σοφία

Ευρύτητα πνεύματος

Φιλοδοξία

Σοφία

Αυτοφροντίδα

Θάρρος

Χιούμορ

Ευγνωμοσύνη

Επιμονή

Πνευματικότητα

Αυτοπειθαρχία

Μάθηση

Ευρύτητα πνεύματος

Φιλοδοξία

Συμπόνια

Οι δικές σας ιδέες για τις αξίες που 

αφορούν τον ελεύθερο χρόνο:

________________       _______________

Οι δικές σας ιδέες για τις αξίες που 

αφορούν την υγεία:

_______________       __________________
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ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ

Πώς να θίξετε το θέμα

Προσπαθήστε να κάνετε μία από αυτές τις ερωτήσεις:

 «Πώς αισθάνεστε σχετικά με (τις αλλαγές στην) εμφάνισή σας;»

 «Ορισμένες φορές [πάθηση του ασθενούς] μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να 
αισθάνονται αμηχανία και ανησυχία για την εμφάνισή τους. Ποια είναι η δική σας 
εμπειρία;»

 «Δεν υπάρχουν σημεία λοίμωξης και φαίνεται ότι η επούλωση πηγαίνει καλά. Πώς 
αισθάνεστε για αυτό; Οι άλλοι άνθρωποι σας κάνουν ερωτήσεις;»

 «Υπάρχουν δραστηριότητες που αποφεύγετε λόγω των συναισθημάτων σας για την 
εμφάνισή σας;»

 «Ορισμένοι ασθενείς λένε ότι οι άλλοι άνθρωποι τους δυσκολεύουν, λόγω της 
εμφάνισής τους. Για παράδειγμα, μπορεί να τους κοροϊδεύουν ή να τους προσβάλλουν. 
Ποια είναι η δική σας εμπειρία;»

Συζήτηση με ασθενείς:

3
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Ακολουθούν κάποιες προτάσεις. Μπορείτε, όμως, να χρησιμοποιήσετε ένα παράδειγμα 
που βασίζεται στη δική σας εμπειρία με ασθενείς ή να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ιδέες για 

να δημιουργήσετε τη δική σας ιστορία: 

• Παράδειγμα 1: Είστε ένας άνδρας με ψωρίαση (αποφολιδωτική πάθηση του δέρματος) 
στην κοιλιά και στην ράχη.  Η πάθηση δεν είναι εμφανής όταν φοράτε ρούχα.

• Παράδειγμα 2: Είστε ένας νέος που γεννήθηκε με χειλεοϋπερωιοσχιστία και περιμένετε 
να υποβληθείτε σε ορθοδοντική επέμβαση (για διόρθωση της θέσης των δοντιών). 

• Παράδειγμα 3: Είστε γυναίκα ασθενής που είχατε υποβληθεί σε μαστεκτομή (αφαίρεση 
μαστού) μετά από διάγνωση καρκίνου.

• Παράδειγμα 4: Είστε άνδρας ασθενής με αλωπεκία (τριχόπτωση).

• Παράδειγμα 5: Είστε γυναίκα ασθενής που είχατε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση 
προσώπου μετά από διάγνωση καρκίνου στη γνάθο. Η επέμβαση αυτή σας άφησε μια 
μεγάλη ουλή και ασυνήθιστό σχήμα στη γνάθο και στο στόμα. Το χαμόγελό σας είναι 
πλέον στραβό. 
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

John
• 25 ετών
• Γεννήθηκε με χειλεοϋπερωιοσχιστία που έχει διορθωθεί.
• Έχει ραντεβού με τον οδοντογιατρό. 
• Εργάζεται ως υπάλληλος σε ένα μικρό τυπογραφείο, δουλειά που βρίσκει βαρετή, αλλά 

στην οποία νιώθει ασφάλεια, γιατί γνωρίζει τους συναδέλφους του και τους 
εμπιστεύεται. Θα του άρεσε να σπουδάσει γραφιστική στο πανεπιστήμιο, αλλά δεν έχει 
κάνει ακόμα αίτηση, καθώς φοβάται αφενός να βρεθεί σε ένα μέρος που θα τον 
περιβάλλουν πολλά νέα πρόσωπα, αφετέρου την απόρριψη από τους συνομήλικούς του. 
Παγιδεύεται από αυτές τις ανησυχίες και πιστεύει ότι αντικατοπτρίζουν την απόλυτη 
αλήθεια του τι θα συμβεί εάν μπει στο πανεπιστήμιο. 

• Θα ήθελε να έχει μια σχέση, αλλά αγχώνεται πολύ όταν αλληλεπιδρά με γυναίκες και 
όταν γνωρίζει κάποια που τον ελκύει ερωτικά, δεν έχει την αυτοπεποίθηση να της 
ζητήσει να βγουν για ραντεβού. Απεχθάνεται το ότι αισθάνεται άγχος κοντά στις 
γυναίκες και έτσι προσπαθεί να αποφύγει περιστάσεις όπου θα συναντήσει γυναίκες. 
Και όταν βρίσκεται σε τέτοιες περιστάσεις, συχνά φεύγει νωρίς, για να πάψει να 
αισθάνεται άγχος. Πιστεύει ότι καμία γυναίκα δεν ενδιαφέρεται να βγει μαζί του 
ραντεβού.

Mary
• 50 ετών. 
• Πριν από έξι μήνες υποβλήθηκε σε καρδιοχειρουργική επέμβαση για μια απειλητική για 

τη ζωή της πάθηση. Αυτή ήταν μια τραυματική εμπειρία για τη Mary, γιατί περιελάμβανε 
παραμονή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Λόγω της χειρουργικής επέμβασης, 
απέκτησε μια εμφανή ουλή κατά μήκος του στέρνου. 

• Προσέρχεται για έλεγχο ρουτίνας.
• Αγαπούσε να πηγαίνει με την εγγονή της για κολύμβηση. Όταν λίγους μήνες μετά τη 

χειρουργική επέμβαση συνόδεψε την εγγονή της για κολύμβηση, είχε την αίσθηση ότι 
όλοι στην πισίνα κοιτούσαν την ουλή της. Ένιωσε ντροπή και τώρα σπαταλά χρόνο και 
ενέργεια να ανησυχεί ότι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η εμφάνισή της έχει 
«καταστραφεί» και ότι «έχασε τη θηλυκότητά της». Πάντα περιποιόταν την εμφάνισή της 
και πλέον θεωρεί ότι υστερεί σε σχέση με άλλες συνομήλικες γυναίκες που βλέπει στον 
δρόμο. Μετά από αυτή την εμπειρία, δεν συνόδεψε ξανά την εγγονή της για κολύμβηση, 
γιατί της προκάλεσε απέχθεια το αίσθημα ντροπής που ένιωσε. Λέει στην εγγονή της ότι 
δεν πάει μαζί της λόγω της καρδιάς της.

• Η Mary έχει επίσης ξεκινήσει να κρύβει την ουλή της με τα ρούχα της (ακόμα και όταν 
έχει ζέστη), λόγω της ισχυρής πεποίθησής της ότι οι άνθρωποι μπορεί να την 
παρατηρήσουν και να κρίνουν αρνητικά την εμφάνισή της, κάτι δυσβάσταχτο για αυτήν. 

• Η Mary πηγαίνει στο νοσοκομείο με την κόρη της, αλλά της ζητά να παραμένει στην 
αίθουσα αναμονής όταν την καλούν να περάσει στον ιατρό. Όταν ο καρδιολόγος/η 
ειδική νοσηλεύτρια ζητούν να εξετάσουν την ουλή της, η Mary ρωτά γιατί και δεν είναι 
διατεθειμένη να τη δείξει. Επίσης, η Mary μετακινεί την καρέκλα της μακριά από 
καθρέφτες.
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ΧΑΡΤΗΣ ACT - ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ JOHN ΚΑΙ ΤΗΣ MARY

3. Ενέργειες που εξασφαλίζουν ασφάλεια 

αλλά απομακρύνουν από τις αξίες.
………………………………..............
………………………………..............
…………………………………...........
…………………………………...........
…………………………………………...

2. Αγκίστρωση από δύσκολες 
σκέψεις & δύσκολα 
συναισθήματα.

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Δύσκολες καταστάσεις

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

5. Ενέργειες προς τις αξίες.
……………………………….......
……………………………….......
…………………………………....
…………………………………....
…………………………………….
…………………………………….

4. Βοηθητικές 
Δεξιότητες
Ενσυνειδητότητα & 
Ενέργειες 
σύμφωνα με τις 
αξίες
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Ακολουθούν κάποιες προτάσεις. Μπορείτε, όμως, να χρησιμοποιήσετε ένα παράδειγμα που 
βασίζεται στη δική σας εμπειρία με ασθενείς ή να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ιδέες για να 

δημιουργήσετε τη δική σας ιστορία: 

• Παράδειγμα 1: Είστε ένας άνδρας με ψωρίαση (αποφολιδωτική πάθηση του δέρματος) στην 
κοιλιά και στην ράχη.  Η πάθηση δεν είναι εμφανής όταν φοράτε ρούχα. Δύσκολη κατάσταση: 
να αφήνετε άλλους ανθρώπους να βλέπουν το δέρμα σας. Αγκίστρωση: αισθάνεστε βρώμικος, 
ντροπιασμένος, παγιδεύεστε στη σκέψη ότι το δέρμα σας είναι αηδιαστικό στην αφή και στην 
όψη, και ότι οι άλλοι άνθρωποι θα σκέφτονται ότι η πάθησή σας είναι μεταδοτική (κολλητική). 
Δράσεις που εξασφαλίζουν ασφάλεια: Δεν βγάζετε την μπλούζα σας μπροστά σε άλλους, 
ακόμα και στον/στη σύντροφό σας. Αξίες: Οικειότητα, αγάπη, θάρρος, διασκέδαση και χιούμορ.

• Παράδειγμα 2: Είστε ένας νέος που γεννήθηκε με χειλεοϋπερωιοσχιστία και περιμένετε να 
υποβληθείτε σε ορθοδοντική επέμβαση (για διόρθωση της θέσης των δοντιών). Δύσκολη 
κατάσταση: να βλέπετε το είδωλό σας στον καθρέφτη, να κάνετε καινούριους φίλους. 
Αγκίστρωση: είστε πεπεισμένος ότι το στόμα σας είναι άσχημο και η ομιλία σας όχι καθαρή, 
συνέχεια συγκρίνετε την εμφάνισή σας με αυτή των άλλων συνομήλικων σας, θεωρείται ότι 
κανείς δεν σας θέλει για φίλο και σίγουρα όχι για σύντροφο. Όποτε αισθάνεστε άγχος κοντά σε 
άτομα του αντίθετου φύλου, αποχωρείτε. Δράσεις που εξασφαλίζουν συναισθηματική 
ασφάλεια: αποφυγή κοινωνικών περιστάσεων, όπως πάρτι και ταξίδια για ψώνια, δεν σηκώνετε 
το χέρι σας στην τάξη (εάν το κάνετε, οι άνθρωποι θα σας παρατηρήσουν), καλύπτετε το στόμα 
σας όταν μιλάτε και τρώτε, δεν βγαίνετε ποτέ σε φωτογραφίες. Αξίες: Μάθηση, 
δημιουργικότητα, φιλοδοξία, αφοσίωση, χιούμορ.

• Παράδειγμα 3: Είστε γυναίκα ασθενής που είχατε υποβληθεί σε μαστεκτομή (αφαίρεση μαστού) 
μετά από διάγνωση καρκίνου, έχετε πλέον πρόθεση μαστού. Δύσκολη κατάσταση: να πηγαίνετε 
να αγοράσετε ρούχα, καθώς απαιτεί να δείτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη και να χειριστείτε 
την πρόθεση. Αγκίστρωση: Παγιδεύεστε σε σκέψεις ότι δεν έχετε πλέον θηλυκότητα ή ότι δεν 
είστε πλέον ερωτεύσιμη. Προσπαθείτε απεγνωσμένα να αποφεύγετε να αισθάνεστε ότι δεν 
είστε ερωτεύσιμη ή ότι η εμφάνισή σας έχει καταστραφεί, γιατί αυτό σας φοβίζει πολύ. Δράσεις 
που εξασφαλίζουν ασφάλεια: να φοράτε παλιά ρούχα που σας πάνε μεγάλα για να μη 
διαγράφεται η φιγούρα σας.  Να αποφεύγετε οικογενειακές και φιλικές κοινωνικές εκδηλώσεις 
που μπορεί να σας αναγκάσουν να αποκαλύψετε τη μαστεκτομή σας (π.χ. διακοπές στη 
θάλασσα με την οικογένειά σας). Αξίες: αυτοφροντίδα, πνευματικότητα, δημιουργικότητα, 
περιπέτεια.

• Παράδειγμα 4: Είστε εργένης, νέος ασθενής με αλωπεκία (τριχόπτωση). Δύσκολη κατάσταση: 
να αποκαλύψετε την πάθησή σας σε άλλους. Αγκίστρωση: Παγιδεύεστε σε σκέψεις ότι μοιάζετε 
γέρος και αποκρουστικός, και ότι το σώμα σας έχει καταστραφεί. Αυτό σας κάνει να αισθάνεστε 
ντροπή και αμηχανία, και θέλετε απεγνωσμένα να διώξετε αυτά τα συναισθήματα. Δράσεις που 
εξασφαλίζουν ασφάλεια: φοράτε συνέχεια καπέλο, ακόμα και όταν έχει ζέστη και αποφεύγετε 
τις ερωτικές σχέσεις. Αξίες: αγάπη, αυτοφροντίδα, χιούμορ, φιλοδοξία

• Παράδειγμα 5: Είστε γυναίκα ασθενής που είχατε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση 
προσώπου μετά από διάγνωση καρκίνου στη γνάθο. Η επέμβαση αυτή σας άφησε μια μεγάλη 
ουλή και ασυνήθιστό σχήμα στη γνάθο και στο στόμα. Το χαμόγελό σας είναι πλέον στραβό. 
Έχετε μεγάλη οικογένεια. Δύσκολη κατάσταση:  Να τρώτε έξω με φίλους και με την οικογένειά 
σας, γιατί ορισμένες φορές σας τρέχουν σάλια την ώρα που τρώτε και δυσκολεύεστε να 
μασήσετε.  Αγκίστρωση: Πιστεύετε πολύ σε σκέψεις όπως ότι θα αναστατώσετε τους άλλους 
ανθρώπους και ότι θα τους αναγκάσετε να αφήσουν το φαγητό τους, πιστεύετε ότι το πρόσωπό 
σας είναι άσχημο και ότι θα κάνει τους άλλους να σας κοιτούν επίμονα. Προσπαθείτε 
απεγνωσμένα να αποφύγετε να αισθανθείτε ντροπή από τα επίμονα βλέμματα των ανθρώπων  
Δράσεις που εξασφαλίζουν συναισθηματική ασφάλεια: αποφεύγετε κοινωνικές 
δραστηριότητες με φίλους και την οικογένειά σας, κρύβετε το κάτω μέρος του προσώπου σας με 
ρούχα και γέρνοντας το κεφάλι σας προς τα κάτω και στο πλάι. Αξίες: ευθύνη, συμπόνια, 
αφοσίωση, θάρρος.
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ΧΑΡΤΗΣ ACT - ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Ενέργειες που εξασφαλίζουν ασφάλεια αλλά 

απομακρύνουν από τις αξίες.
Όταν παγιδεύεστε στις σκέψεις και στα 
συναισθήματα που περιγράψατε, σε τι 
διαφέρει η συμπεριφορά σας σε σύγκριση με 
περιπτώσεις που δεν παγιδεύεστε στις 
σκέψεις και στα συναισθήματα; 

………………………………..............
………………………………..............
…………………………………...........
…………………………………...........
…………………………………………...

«Αγκίστρωση»από δύσκολες 
σκέψεις και δύσκολα 
συναισθήματα
1. Τι δύσκολες σκέψεις και 

συναισθήματα έχετε 
παρατηρήσει; (σχετικά με 
την εμφάνιση ή πώς σας 
εκλαμβάνουν οι άλλοι 
άνθρωποι).

2. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε σε 
αυτές τις σκέψεις;

3. Πόσο πολύ θέλετε να 
αποφύγετε ή να 
ξεφορτωθείτε τέτοιου είδους 
σκέψεις και συναισθήματα;

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δύσκολη κατάσταση
1. Τι δύσκολο συμβαίνει αυτή τη στιγμή 

στη ζωή σας;
2. Ποιες καταστάσεις που σχετίζονται με 

την εμφάνισή σας σας δυσκολεύουν;

………………………………………….
……………………………………….…
………………………………………….
………………………………………….

4. Βοηθητικές 
Δεξιότητες
Ενσυνειδητότητα & 
Ενέργειες 
σύμφωνα με τις 
αξίες

8

Κόστος αυτών των ενεργειών
Υπάρχει κάποιο κόστος από αυτές τις 
ενέργειες για εσάς ή για τους 
ανθρώπους που ενδιαφέρονται για 
εσάς;

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Ενέργειες προς τις αξίες.
1. Σε τι δραστηριότητες θα θέλατε 

να συμμετέχετε περισσότερο, εάν 
μπορούσατε;

2. Τι είναι σημαντικό στη ζωή σας 
με το οποίο έχετε καιρό να 
ασχοληθείτε;

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

Για αρχή, βάλτε στην άκρη στυλό, χαρτιά, φορητούς υπολογιστές και τηλέφωνα...[κενό 5 
δευτερολέπτων] ….

Καθίστε με την πλάτη σας ίσια και τα πόδια στο δάπεδο, χωρίς να τα σταυρώσετε...[κενό 10 
δευτερολέπτων]  ...

Ακουμπήστε τα χέρια σας στα πόδια σας...[κενό 5 δευτερολέπτων] ...

Όταν είστε έτοιμοι, μπορείτε να ξεκινήσετε ανοίγοντας εντελώς τα χέρια σας κατά την 
εισπνοή και κλείνοντάς τα κατά την εκπνοή. Σαν να είναι οι πνεύμονές σας  λουλούδια που 
ανοίγουν και κλείνουν. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των χεριών σας θα πρέπει να ακολουθεί 
τον φυσιολογικό ρυθμό της αναπνοής σας και όχι η αναπνοή σας να ακολουθεί τις κινήσεις 
των χεριών σας. Γιατί δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε τι συμβαίνει, απλώς προσπαθούμε 
να συγκεντρωθούμε στην πραγματική μας εμπειρία με φιλοπερίεργο, καλοπροαίρετο 
τρόπο. Κλείστε τα μάτια σας, αν νιώθετε καλύτερα έτσι... Και συνεχίστε το ανοιγοκλείσιμο 
των χεριών σας ακολουθώντας τον ρυθμό της αναπνοής σας .... [Κενό 30 δευτερολέπτων] …

Καθώς το κάνετε αυτό, παρατηρήστε την αίσθηση των χεριών σας. Μπορεί να 
παρατηρήσετε ήπιες ή πιο έντονες αισθήσεις... [κενό 5 δευτερολέπτων] ...

Ορισμένες αισθήσεις μπορεί να είναι ευχάριστες και ορισμένες δυσάρεστες. Μπορεί να σας 
προκύψει η ανάγκη να απαλλαγείτε από τυχόν δυσάρεστες αισθήσεις. Αυτό είναι 
απολύτως φυσιολογικό. Δείτε απλώς αν μπορείτε να μείνετε ανοιχτός, περίεργος απέναντι 
σε αυτές τις αισθήσεις. Σας να τις παρατηρείτε με μια ευρεία, απαλή φωτεινή δέσμη του 
φακού της προσοχής σας... [κενό 30 δευτερολέπτων] ...

Όποτε ο νου σας αρχίζει να περιπλανιέται σε άλλες σκέψεις, να ανησυχεί για το μέλλον ή 
να ξαναζεί πράγματα του παρελθόντος, θυμηθείτε ότι αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό 
και απλώς επιστρέψτε με ήπιο τρόπο στις αισθήσεις των χεριών σας... [κενό 30 
δευτερολέπτων] ...

Τώρα διευρύνετε την προσοχή σας σε αισθήσεις από ολόκληρο το σώμα, σαν ολόκληρο το 
σώμα σας να εισπνέει και να εκπνέει ... [κενό 20 δευτερολέπτων] ...

Τώρα διευρύνετε ακόμα περισσότερο την προσοχή σας σε τυχόν ήχους που ακούτε, σαν να 
είστε ένα μικρόφωνο που λαμβάνει ήχους χωρίς να απορρίπτει τίποτα... [κενό 10 
δευτερολέπτων]... 

Τώρα, εάν τα μάτια σας είναι κλειστά, ανοίξτε τα αργά και επαναφέρετε τη συγκέντρωσή 
σας σε ό,τι σας περιβάλλει.
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ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΕΨΕΙΣ

1. Ζητήστε από τον ασθενή αν θα ενδιαφερόταν να δοκιμάσει μια τεχνική, η οποία μπορεί να μειώσει την 
επιρροή των δύσκολων σκέψεων, σχετικά με την εμφάνισή του, στη συμπεριφορά του. Είναι μια 
τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιήσει σε οποιαδήποτε περίσταση. Και εξηγήστε του ότι μπορεί να 
σταματήσει ανά πάσα στιγμή, εάν δεν θέλει για οποιοδήποτε λόγο να συνεχίσει.

2. [Εφόσον ο ασθενής συμφωνήσει να δοκιμάσει την τεχνική, δώστε του χαρτί και στυλό]. Ζητήστε από 
τον ασθενή να ζωγραφίσει μια οριζόντια γραμμή στη μέση της σελίδας. Στη συνέχεια, ζητήστε του να 
προσπαθήσει να φέρει στο νου του μια σκέψη που έχει σχετικά με την εμφάνισή του την οποία 
παρατήρησε πρόσφατα. Μπορεί να είναι καλύτερο να μην επιλέξει μια σκέψη που του προκαλεί 
ιδιαίτερη δυσφορία, αλλά μια σκέψη στην οποία θα έδινε βαθμολογία 5 στα 10 όσον αφορά το πόση 
δυσφορία προκαλεί. Ζητήστε από τον ασθενή να γράψει τη σκέψη στη γραμμή. 

3. Τώρα, ζητήστε από τον ασθενή να κρατήσει το χαρτί κοντά στο πρόσωπό του και να διαβάσει τη σκέψη 
σαν να ήταν γεγονός. [αναμονή 5 δευτερολέπτων]. Ρωτήστε τον ασθενή πώς τον κάνει να αισθάνεται 
σωματικά και νοητικά.

4. [Αναγνωρίστε τα συναισθήματα του ασθενούς] Συνεχίζοντας να κρατάει το χαρτί στην ίδια θέση, 
ζητήστε από τον ασθενή να φανταστεί ότι οι άνθρωποι και οι δραστηριότητες που έχουν σημασία για 
αυτόν βρίσκονται ακριβώς μπροστά του, περίπου ένα μέτρο μακριά. Ρωτήστε τον αν τα βλέπει αυτά με 
τη σκέψη τόσο κοντά στο πρόσωπό του.

5. Εξηγήστε του ότι η μεγάλη εγγύτητα με τη σκέψη που του προκαλεί δυσφορία τον εμποδίζει να δει τα 
πράγματα που είναι σημαντικά για αυτόν.

6. Εξηγήστε στον ασθενή ότι ένας ευνόητος τρόπος για να δοκιμάσει να αντιμετωπίσει αυτές τις σκέψεις 
που του προκαλούν δυσφορία είναι να προσπαθήσει να τις απωθήσει. Για να του δείξετε πώς γίνεται 
αυτό, ζητήστε του να σπρώξει το χαρτί από μπροστά του, με τα χέρια τεντωμένα προς τα εμπρός. 
[αναμονή 5-10 δευτερολέπτων]. Ρωτήστε τον ασθενή πώς αισθάνεται τα χέρια του και αν μπορεί να δει 
τα πράγματα που είναι σημαντικά για αυτόν και βρίσκονται ακριβώς μπροστά του (ένα μέτρο μακριά).

7. Τώρα ζητήστε από τον ασθενή να ξεκουράσει τα χέρια του και να τοποθετήσει το χαρτί στα πόδια του 
(ή στο τραπέζι). Για το επόμενο βήμα της άσκησης, ρωτήστε τον να γράψει τις λέξεις μπροστά από τις 
σκέψεις του: «Παρατηρώ τη σκέψη ότι». Μπορείτε επίσης να του ζητήσετε να σχεδιάσει ένα συννεφάκι 
κειμένου γύρω από τη φράση. Ζητήστε του να αφιερώσει λίγα δευτερόλεπτα να το διαβάσει και 
παρατηρήστε πώς αισθάνεται σωματικά και νοητικά [αναμονή 5-10 δευτερολέπτων]. Ρωτήστε τον εάν 
υπάρχει κάποια διαφορά στο πώς αισθάνεται τώρα σε σχέση με πριν και πόσο εύκολο είναι τώρα να 
δει τους ανθρώπους και τις δραστΕΥιότητες που έχουν σημασία για αυτόν.

8. Εξηγήστε του ότι αυτό που μας δείχνει αυτή η άσκηση είναι ότι ορισμένες φορές απλά υπενθυμίζοντας 
στον εαυτό μας ότι είναι μόνο σκέψεις και όχι απαραίτητα γεγονότα, αυτό μας δίνει μια ορισμένη υγιή 
ψυχική απόσταση από τις σκέψεις. Και αυτό μας επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιούμε λιγότερη 
ενέργεια για να απωθήσουμε τις σκέψεις που προκαλούν δυσφορία.

9. Εξηγήστε στον ασθενή ότι σε οποιαδήποτε κατάσταση, όταν παρατηρήσει ότι προκύπτουν σκέψεις που 
προκαλούν δυσφορία, μπορεί να πει νοερά ότι «έχω τη σκέψη ότι...». 

Για ασθενείς με προβλήματα αλφαβητισμού
• Μπορείτε να ζητήσετε από τον ασθενή να σκεφτεί φωναχτά και όχι να γράψει στο χαρτί. 
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το χαρτί και να του ζητήσετε να φανταστεί ότι η σκέψη του είναι 

γραμμένη στο χαρτί. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε και σε αυτή την περίπτωση να ρωτήσετε τον ασθενή 
αν μπορεί να δει τα πράγματα που είναι σημαντικά για αυτόν και βρίσκονται ακριβώς μπροστά του, και να 
ζητήσετε να κρατήσει τα χέρια του τεντωμένα προς τα εμπρός. 
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΞΙΕΣ
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Τομέας της ζωής:  __________________________

Αξία(ες):   ____________   _____________

Μακροπρόθεσμος στόχος:
(κάτι που θα θέλατε πραγματικά να κάνετε που θα σας φέρει πιο κοντά στις αξίες σας στον 
συγκεκριμένο τομέα της ζωής)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Βραχυπρόθεσμος στόχος:
(κάτι που μπορείτε να κάνετε εντός μίας εβδομάδας που σας φέρνει πιο κοντά στον μακροπρόθεσμο 
στόχο σας)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Πόσο σημαντικός είναι ο βραχυπρόθεσμος στόχος για εσάς; 

(εάν θα δίνατε βαθμολογία μικρότερη από 7, ίσως θα ήταν καλύτερα να επιλέξετε άλλον στόχο στον 
οποίο θα δίνατε βαθμολογία τουλάχιστον 7, ώστε να είναι κάτι που αξίζει να κάνετε!)

Πόσο πρόθυμος είστε να εκπλΕΥώσετε τον βραχυπρόθεσμο στόχο; 

(εάν θα δίνατε βαθμολογία μικρότερη από 7, ίσως θα ήταν καλύτερα να επιλέξετε άλλον στόχο στον 
οποίο θα δίνατε βαθμολογία τουλάχιστον 7, ώστε να νιώθετε ότι μπορείτε να τον επιτύχετε!)

Αν τυχόν προκύψουν δύσκολες σκέψεις ή δύσκολα συναισθήματα κατά τη διαδικασία εκπλήρωσης 
του βραχυπρόθεσμου στόχου, πώς θα τις διαχειριστείτε; (π.χ. με ενσυνείδητη αναπνοή, με 
αποταύτιση από σκέψεις, ανακαλώντας τις αξίες).
__________________________________________________________________________

Πότε ακριβώς θα εκπληρώσετε τον βραχυπρόθεσμο στόχο;     ______________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Δεν έχει καμία σημασία Μέτριας σημασίας Πολύ σημαντικός

Δεν έχει καμία σημασία Μέτριας σημασίας Πολύ σημαντικός
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ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
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ΧΑΡΤΗΣ ACT - ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Ενέργειες που εξασφαλίζουν ασφάλεια αλλά 

απομακρύνουν από τις αξίες.
Όταν παγιδεύεστε στις σκέψεις και στα 
συναισθήματα που περιγράψατε, σε τι 
διαφέρει η συμπεριφορά σας σε σύγκριση με 
περιπτώσεις που δεν παγιδεύεστε στις 
σκέψεις και στα συναισθήματα; 

………………………………..............
………………………………..............
…………………………………...........
…………………………………...........
…………………………………………...

«Αγκίστρωση» από δύσκολες 
σκέψεις και δύσκολα 
συναισθήματα
1. Τι δύσκολες σκέψεις και 

συναισθήματα έχετε 
παρατηρήσει; (σχετικά με 
την εμφάνιση ή πώς σας 
εκλαμβάνουν οι άλλοι 
άνθρωποι).

2. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε σε 
αυτές τις σκέψεις;

3. Πόσο πολύ θέλετε να 
αποφύγετε ή να 
ξεφορτωθείτε τέτοιου είδους 
σκέψεις και συναισθήματα;

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δύσκολη κατάσταση
1. Τι δύσκολο συμβαίνει αυτή τη στιγμή 

στη ζωή σας;
2. Ποιες καταστάσεις που σχετίζονται με 

την εμφάνισή σας, σας δυσκολεύουν;

………………………………………….
……………………………………….…
………………………………………….
………………………………………….

4. Βοηθητικές 
Δεξιότητες
Ενσυνειδητότητα & 
Ενέργειες 
σύμφωνα με τις 
αξίες
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Κόστος αυτών των ενεργειών
Υπάρχει κάποιο κόστος από αυτές τις 
ενέργειες για εσάς ή για τους 
ανθρώπους που ενδιαφέρονται για 
εσάς;

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

Ενέργειες προς τις αξίες.
1. Σε τι δραστηριότητες θα θέλατε 

να συμμετέχετε περισσότερο, εάν 
μπορούσατε;

2. Τι είναι σημαντικό στη ζωή σας 
με το οποίο έχετε καιρό να 
ασχοληθείτε;

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
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ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ)

Για αρχή, βάλτε στην άκρη στυλό, χαρτιά, φορητούς υπολογιστές και τηλέφωνα...[κενό 5 
δευτερολέπτων] ….

Καθήστε με την πλάτη σας ίσια και τα πόδια στο δάπεδο, χωρίς να τα σταυρώσετε...[κενό 
10 δευτερολέπτων]  ...

Ακουμπήστε τα χέρια σας στα πόδια σας...[κενό 5 δευτερολέπτων] ...

Όταν είστε έτοιμοι, μπορείτε να ξεκινήσετε ανοίγοντας εντελώς τα χέρια σας κατά την 
εισπνοή και κλείνοντάς τα κατά την εκπνοή. Σαν να είναι οι πνεύμονές σας λουλούδια που 
ανοίγουν και κλείνουν. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των χεριών σας θα πρέπει να ακολουθεί 
τον φυσιολογικό ρυθμό της αναπνοής σας και όχι η αναπνοή σας να ακολουθεί τις κινήσεις 
των χεριών σας. Γιατί δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε τι συμβαίνει, απλώς προσπαθούμε 
να συγκεντρωθούμε στην πραγματική μας εμπειρία με φιλοπερίεργο, καλοπροαίρετο 
τρόπο. Κλείστε τα μάτια σας, αν νιώθετε καλύτερα έτσι... Και συνεχίστε το ανοιγοκλείσιμο 
των χεριών σας ακολουθώντας τον ρυθμό της αναπνοής σας .... [Κενό 30 δευτερολέπτων] …

Καθώς το κάνετε αυτό, παρατηρήστε την αίσθηση των χεριών σας. Μπορεί να 
παρατηρήσετε ήπιες ή πιο έντονες αισθήσεις... [κενό 5 δευτερολέπτων] ...

Ορισμένες αισθήσεις μπορεί να είναι ευχάριστες και ορισμένες δυσάρεστες. Μπορεί να σας 
προκύψει η ανάγκη να απαλλαγείτε από τυχόν δυσάρεστες αισθήσεις. Αυτό είναι 
απολύτως φυσιολογικό. Δείτε απλώς αν μπορείτε να μείνετε ανοιχτός,-ή, περίεργος,-η 
απέναντι σε αυτές τις αισθήσεις. Σαν να τις παρατηρείτε με μια ευρεία, απαλή φωτεινή 
δέσμη του φακού της προσοχής σας... [κενό 30 δευτερολέπτων] ...

Όποτε ο νους σας αρχίζει να περιπλανιέται σε άλλες σκέψεις, να ανησυχεί για το μέλλον ή 
να ξαναζεί πράγματα του παρελθόντος, θυμηθείτε ότι αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό 
και απλώς επιστρέψτε με ήπιο τρόπο στις αισθήσεις των χεριών σας... [κενό 30 
δευτερολέπτων] ...

Τώρα διευρύνετε την προσοχή σας σε αισθήσεις από ολόκληρο το σώμα, σαν ολόκληρο το 
σώμα σας να εισπνέει και να εκπνέει ... [κενό 20 δευτερολέπτων] ...

Τώρα διευρύνετε ακόμα περισσότερο την προσοχή σας σε τυχόν ήχους που ακούτε, σαν να 
είστε ένα μικρόφωνο που λαμβάνει ήχους χωρίς να απορρίπτει τίποτα... [κενό 10 
δευτερολέπτων]... 

Τώρα, εάν τα μάτια σας είναι κλειστά, ανοίξτε τα αργά και επαναφέρετε τη συγκέντρωσή 
σας σε ό,τι σας περιβάλλει.
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ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΕΨΕΙΣ (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ)

1. Θέλετε να δοκιμάσετε μια τεχνική, η οποία μπορεί να μειώσει την επιρροή των δύσκολων 
σκέψεων σχετικά με την εμφάνιση στις δράσεις σας; Είναι μια τεχνική που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε περίσταση. Μπορείτε να σταματήσετε ανά πάσα στιγμή, 
εάν δεν θέλετε για οποιοδήποτε λόγο να συνεχίσετε.

2. Εάν θέλετε να δοκιμάσετε την τεχνική, ξεκινήστε παίρνοντας χαρτί και στυλό. Πρώτα, 
ζωγραφίστε μια οριζόντια γραμμή στο μέση της σελίδας. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να 
φέρετε στο νου σας μια σκέψη που έχετε σχετικά με την εμφάνισή σας την οποία 
παρατηρήσατε πρόσφατα. Μπορεί να είναι καλύτερο να μην επιλέξετε μια σκέψη που σας 
προκαλεί ιδιαίτερη δυσφορία, αλλά μια σκέψη στην οποία θα δίνατε βαθμολογία 5 στα 10 
όσον αφορά το πόση δυσφορία προκαλεί. Στη συνέχεια, γράψτε τη σκέψη στη γραμμή. 

3. Τώρα, κρατήστε το χαρτί κοντά στο πρόσωπό σας και διαβάστε τη σκέψη σαν να ήταν 
γεγονός. [αναμονή 5 δευτερολέπτων]. Πώς σας κάνει αυτό να αισθάνεστε νοητικά και 
σωματικά;

4. Συνεχίστε να κρατάτε το χαρτί στην ίδια θέση, φανταστείτε ότι οι άνθρωποι και οι 
δραστηριότητες που έχουν σημασία για εσάς βρίσκονται ακριβώς μπροστά σας, περίπου ένα 
μέτρο μακριά. Μπορείτε να τα δείτε με τη σκέψη τόσο κοντά στο πρόσωπό σας;

5. Η αδυναμία να δείτε αυτά τα πράγματα δείχνει ότι η μεγάλη εγγύτητα με τη σκέψη που σας 
προκαλεί δυσφορία, σας εμποδίζει να δείτε τα πράγματα που είναι σημαντικά για σας.

6. Ένας κατανοητός τρόπος για να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε αυτές τις σκέψεις που σας 
προκαλούν δυσφορία είναι να προσπαθήσει να τις απωθήσετε. Για να δείτε πώς γίνεται αυτό, 
προσπαθήστε να σπρώξετε το χαρτί από μπροστά σας, με τα χέρια τεντωμένα προς τα 
εμπρός. [αναμονή 5-10 δευτερολέπτων]. Πώς αισθάνεστε τα χέρια σας; Μπορείτε να δείτε τα 
πράγματα που είναι σημαντικά για εσάς και βρίσκονται ακριβώς μπροστά σας (ένα μέτρο 
μακριά);

7. Τώρα ξεκουράστε τα χέρια σας και τοποθετήστε το χαρτί στα πόδια σας (ή στο τραπέζι). Για 
το επόμενο βήμα της άσκησης, γράψτε τις λέξεις μπροστά από τις σκέψεις σας: «Παρατηρώ 
τη σκέψη ότι». Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε ένα συννεφάκι κειμένου γύρω από τη φράση. 
Αφιερώστε λίγα δευτερόλεπτα να το διαβάσετε και παρατηρήστε πώς αισθάνεστε σωματικά 
και νοητικά [αναμονή 5-10 δευτερολέπτων]. Υπάρχει κάποια διαφορά στο πώς αισθάνεστε 
τώρα σε σχέση με πριν και πόσο εύκολο είναι τώρα να δείτε τους ανθρώπους και τις 
δραστηριότητες που έχουν σημασία για εσάς;

8. Αυτή η άσκηση μας δείχνει ότι ορισμένες φορές απλά υπενθυμίζοντας στον εαυτό μας ότι 
είναι μόνο σκέψεις και όχι απαραίτητα γεγονότα, μας δίνει μια ορισμένη υγιή ψυχική 
απόσταση από τις σκέψεις. Και αυτό μας επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιούμε λιγότερη 
ενέργεια για να απωθήσουμε τις σκέψεις που προκαλούν δυσφορία.

9. Σε οποιαδήποτε κατάσταση, όταν παρατηρήσετε ότι προκύπτουν σκέψεις που προκαλούν 
δυσφορία, μπορείτε να πείτε νοερά ότι «έχω τη σκέψη ότι...». 
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ΑΞΙΕΣ: ΤΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ 
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ)
Για να αναγνωρίσετε τι είναι σημαντικό για εσάς, μπορεί να είναι βοηθητικό να επιλέξειτε πρώτα να 
ασχοληθείτε με έναν συγκεκριμένο τομέα της ζωής. 
Για κάθε τομέα της ζωής, διατίθεται μια λίστα με προτεινόμενες αξίες. Μπορείτε να προσθέσετε και τις 
δικές σας.
Κυκλώστε μέχρι και 3 αξίες (ή προσθέσετε τις δικές σας) για κάθε τομέα της ζωής που αντικατοπτρίζουν:

1. Πώς θα θέλατε να ενεργείτε στη ζωή σας (π.χ. «θα ήθελα να ενεργώ με θάρρος»).
2. Τι προσδίδει νόημα στη ζωή σας.

17

Τομέας της ζωής: Σχέσεις
(π.χ. με σύντροφο, παιδιά, γονείς, φίλους 
και συγγενείς)

Τομέας της ζωής: Εργασία / Εκπαίδευση
(π.χ. έμμισθη εργασία, σπουδές, οικιακές 
υποχρεώσεις, εθελοντισμός) 

Προτεινόμενες αξίες που αφορούν τις 
σχέσεις:

Προτεινόμενες αξίες που αφορούν την 
εργασία/εκπαίδευση:

Διασκέδαση και 

χιούμορ

Αυθεντικότητα

Ευγνωμοσύνη

Δημιουργικότητα

Αγάπη

Σοφία

Οικειότητα

Σεβασμός

Ευθύνη

Αφοσίωση

Θάρρος

Συμπόνια

Μάθηση

Σοφία

Θάρρος

Επιμονή

Δημιουργικότητα

Φιλοδοξία

Προσφορά

Αφοσίωση

Αυτοπειθαρχία

Επιδεξιότητα

Περιπέτεια

Ευρύτητα πνεύματος

Οι δικές σας ιδέες για τις αξίες που 

αφορούν τις σχέσεις:

________________       _______________

Οι δικές σας ιδέες για τις αξίες που 

αφορούν την εργασία/εκπαίδευση:

_________________      _______________
Τομέας της ζωής: Ελεύθερος χρόνος
(π.χ. ξεκούραση και χαλάρωση, χόμπι, 
άθληση, ψυχαγωγία)

Τομέας της ζωής: Υγεία
(σωματική, ψυχική, συναισθηματική, 
ή πνευματική υγεία και ευεξία)

Προτεινόμενες αξίες που αφορούν τον 
ελεύθερο χρόνο:

Προτεινόμενες αξίες που αφορούν την 
υγεία:

Διασκέδαση και

χιούμορ

Περιπέτεια

Θάρρος

Επιδεξιότητα

Μάθηση

Δημιουργικότητα

Πνευματικότητα

Επιμονή

Προσφορά

Σοφία

Ευρύτητα πνεύματος

Φιλοδοξία

Σοφία

Αυτοφροντίδα

Θάρρος

Χιούμορ

Ευγνωμοσύνη

Επιμονή

Πνευματικότητα

Αυτοπειθαρχία

Μάθηση

Ευρύτητα πνεύματος

Φιλοδοξία

Συμπόνια

Οι δικές σας ιδέες για τις αξίες που 

αφορούν τον ελεύθερο χρόνο:

________________       _______________

Οι δικές σας ιδέες για τις αξίες που 

αφορούν την υγεία

_______________       __________________
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΞΙΕΣ (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ)
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Τομέας της ζωής:  __________________________

Αξία(ες):   ____________   _____________

Μακροπρόθεσμος στόχος:
(κάτι που θα θέλατε πραγματικά να κάνετε που θα σας φέρει πιο κοντά στις αξίες σας στον 
συγκεκριμένο τομέα της ζωής)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Βραχυπρόθεσμος στόχος:
(κάτι που μπορείτε να κάνετε εντός μίας εβδομάδας που σας φέρνει πιο κοντά στον μακροπρόθεσμο 
στόχο σας)
__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Πόσο σημαντικός είναι ο βραχυπρόθεσμος στόχος για εσάς; 

(εάν θα δίνατε βαθμολογία μικρότερη από 7, ίσως θα ήταν καλύτερα να επιλέξετε άλλον στόχο στον 
οποίο θα δίνατε βαθμολογία τουλάχιστον 7, ώστε να είναι κάτι που αξίζει να κάνετε!)

Πόσο πρόθυμος είστε να εκπληρώσετε τον βραχυπρόθεσμο στόχο; 

(εάν θα δίνατε βαθμολογία μικρότερη από 7, ίσως θα ήταν καλύτερα να επιλέξετε άλλον στόχο στον 
οποίο θα δίνατε βαθμολογία τουλάχιστον 7, ώστε να νιώθετε ότι μπορείτε να τον επιτύχετε!)

Αν τυχόν προκύψουν δύσκολες σκέψεις ή δύσκολα συναισθήματα κατά τη διαδικασία εκπλήρωσης 
του βραχυπρόθεσμου στόχου, πώς θα τις διαχειριστείτε; (π.χ. με ενσυνείδητη αναπνοή, με 
αποταύτιση από σκέψεις, ανακαλώντας τις αξίες).
_________________________________________________________________________

Πότε ακριβώς θα εκπληρώσετε τον βραχυπρόθεσμο στόχο;     ______________________________

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Δεν έχει καμία σημασία Μέτριας σημασίας Πολύ σημαντικός

Δεν έχει καμία σημασία Μέτριας σημασίας Πολύ σημαντικός
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Κατανόηση της συμπεριφοράς των άλλων ανθρώπων 

Η αίσθηση ότι ξεχωρίζετε -ότι οι άλλοι άνθρωποι σας παρατηρούν ή δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε 
εσάς- μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε άβολα. Η προσοχή δεν χρειάζεται να είναι αρνητική για 
να σας επηρεάσει αρνητικά, πρέπει απλώς να μην την έχετε επιζητήσει ή να μη μπορείτε να την 
ελέγξετε.  Οι άνθρωποι μπορεί να σας κοιτούν επίμονα, να συζητούν χαμηλόφωνα για εσάς, να 
κάνουν ερωτήσεις. Όταν σας συναντούν για πρώτη φορά, μπορεί να αισθάνονται αμήχανα, 
περίεργα ή να σας λυπούνται.  Το πρώτο βήμα για να μάθετε να ελέγχετε τέτοιες καταστάσεις είναι 
να κατανοήσετε γιατί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται έτσι όταν βλέπουν μια ασυνήθιστη εμφάνιση. 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει εξελιχθεί να παρατηρεί ό,τι είναι ασυνήθιστο ή εκτός των 
συνηθισμένων εμπειριών.  Οι περισσότεροι από εμάς παρατηρούν-κοιτάζουν ή ρίχνουν «δεύτερη 
ματιά»- όταν βλέπουν κάποιον που έχει ασυνήθιστη εμφάνιση. Ακόμα και οι άνθρωποι με διαφορά 
που αφορά αμιγώς αισθητικά θέματα (π.χ. τατουάζ, πίρσινγκ) προκαλούν το ενδιαφέρον ή τα 
επίμονα βλέμματα. 

Οι άνθρωποι είναι περίεργοι, θέλουν να κοιτούν και να μαθαίνουν περισσότερα για καταστάσεις 
που δεν κατανοούν. Η περιέργεια συνοδεύεται συχνά από την ανάγκη για περισσότερες ερωτήσεις. 
«Ελπίζω να μη σας πειράζει που ρωτάω, αλλά τι σας συνέβη;» Τα σχόλια προκαλούν συχνά οργή, 
ακόμα και αν γίνονται καλοπροαίρετα: «Πιστεύω ότι είσαι πολύ δυνατός που βγαίνεις έξω ενώ 
έχεις τέτοια εμφάνιση» Παρ' ότι η διατύπωσή αυτή έχει σκοπό να είναι καθησυχαστική, μπορεί να 
εκληφθεί ως πατρονάρισμα και δεν βοηθάει. 

Όταν οι άνθρωποι βρεθούν αντιμέτωποι μια εμφανή διαφορά μπορεί να ανησυχήσουν για εσάς: 
«Αυτό μοιάζει να σας δυσκολεύει. Είναι επώδυνο;» Άλλοι μπορεί να αισθανθούν άγχος ή αμηχανία 
ή ακόμα και να σας αποφεύγουν, γιατί δεν είναι σίγουροι πώς να συμπεριφερθούν ή τι να πουν.  
Αυτές οι αντιδράσεις μπορεί να σας κάνουν να αισθανθείτε αμηχανία, άγχος, θυμό ή ταραχή, ή να 
γίνετε αμυντικός,-ή. Δυσκολεύεστε να βγείτε έξω και να κοινωνικοποιηθείτε.

Το πώς αντιδρούμε σε αυτή την ανεπιθύμητη προσοχή και το πώς συμπεριφερόμαστε σε 
κοινωνικές περιστάσεις έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πολύ συχνά, μια κοινωνική συναναστροφή 
επηρεάζεται περισσότερο από τον τρόπο συμπεριφοράς σας παρά από την εμφάνισή σας, γιατί 
ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε επηρεάζει τη συμπεριφορά των άλλων.

• Αν φαίνεται ότι ντρέπεστε, αυτό προκαλεί περισσότερο την προσοχή των άλλων και έτσι είναι 
πιο πιθανόν να σας κοιτάνε επίμονα.

• Αν είστε αγχωμένος,-η, αυτό μπορεί να κάνει τους ανθρώπους που σας περιβάλλουν να 
αισθάνονται άβολα, μπορεί να τους προκαλεί ανησυχία και να τους κάνει να εστιάζουν σε εσάς 
περισσότερο.

• Η επιθετική συμπεριφορά μπορεί να κάνει τους ανθρώπους που σας περιβάλλουν να 
αισθανθούν περίεργα και να νιώσουν αγχωμένοι.

• Αν δεν απαντάτε στις ερωτήσεις των άλλων, μπορεί να θεωρήσουν ότι είστε αγενείς. 

• Αν αποφεύγετε τους ανθρώπους και τις κοινωνικές περιστάσεις, οι άνθρωποι θα σας 
αποφεύγουν ή θα σταματήσουν να σας συναναστρέφονται.

• Η αμυντική συμπεριφορά (όταν δείχνετε ότι έχετε ενοχληθεί) δυσκολεύει τους ανθρώπους να 
σας προσεγγίσουν, η προσοχή τους αποσπάται και τελικά θα επικοινωνήσουν με κάποιον άλλο.

Η γλώσσα του σώματος και οι επικοινωνιακές δεξιότητες μπορούν να τονώσουν την 
αυτοπεποίθησή σας και να βελτιώσουν τις κοινωνικές σας αλληλεπιδράσεις.
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Δεξιότητες που αφορούν τη γλώσσα του σώματος
Η γλώσσα του σώματος λέει πολλά για εμάς. Σκεφτείτε μια κατάσταση κατά την οποία συζητάτε με 
κάποιον και μπορείτε να καταλάβετε τι αισθάνεται απλώς κοιτώντας τον. Μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα του σώματος για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και άλλους να 
αισθανθούν πιο θετικά κατά τη διάρκεια κοινωνικών αλληλεπιδράσεων.

Εκφράσεις του προσώπου 

Όταν συζητάμε με ανθρώπους, περνάμε αρκετό χρόνο κοιτάζοντας την περιοχή γύρω από τα μάτια, 
τη μύτη και το στόμα. Για αυτόν τον λόγο η ύπαρξη ενός ασυνήθιστου χαρακτηριστικού στο 
πρόσωπο μπορεί να αποσπά την προσοχή του ακροατή και για αυτό είναι σημαντικό οι άνθρωποι 
που έχουν τέτοια χαρακτηριστικά να μάθουν δεξιότητες για τη διαχείριση αυτών των 
προβλημάτων. 

Το χαμόγελο είναι ένα εξαιρετικό πρώτο βήμα κατά την επικοινωνία σας με τους άλλους. Δείχνει ότι 
έχετε αυτοπεποίθηση και ότι είστε φιλικός και προσιτός. Το χαμόγελο μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για να καθησυχάσει τους άλλους, σε περίπτωση που αισθάνονται άβολα με την 
αλλαγή στην εμφάνισή σας. Μπορεί επίσης να μας κάνει να αισθανθούμε καλύτερα. 

Εάν η πάθησή σας επηρεάζει τις εκφράσεις του προσώπου:

Προσπαθήστε να εξηγήσετε στους ανθρώπους, γιατί το πρόσωπό σας είναι ανέκφραστο. Οι 
περισσότεροι άνθρωποι θα κατανοήσουν την κατάστασή σας και θα εκτιμήσουν ότι τους δίνετε μια 
εξήγηση. Ακόμα και το μισό χαμόγελο βοηθά. Είναι ο πιο άμεσος και απλός τρόπος για να δώσετε 
σε κάποιον να καταλάβει ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί του και ότι είστε φιλικός. Εάν δεν 
μπορείτε να χαμογελάσετε, χρωματίστε τη φωνή σας με ενέργεια και ενθουσιασμό και 
χρησιμοποιήστε νεύματα κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 

Ο Paul μπορεί να κάνει περιορισμένες εκφράσεις με το πρόσωπό του, με αποτέλεσμα να μη 
μπορεί να χαμογελάσει ή να συνοφρυωθεί. Έχει την ανησυχία ότι μπορεί να θεωρήσουν ότι 
δεν είναι φιλικός ή ότι δεν είναι πολύ έξυπνος. Τα καταφέρνει χρησιμοποιώντας άλλους 
τρόπους αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους. Εάν όλοι οι άλλοι γελάνε με ένα αστείο θα πει 
κάτι σαν «ναι, πολύ αστείο» και, για να δείξει ότι συμμετέχει σε αυτό που συμβαίνει, θα 
χρησιμοποιήσει τρόπους όπως το άγγιγμα, η βλεμματική επαφή και το κούνημα του 
κεφαλιού. Χρησιμοποιεί αυτή την προσέγγιση ακόμα και στα e-mail, χρησιμοποιώντας 
πρόσθετα σύμβολα και κινούμενα σχέδια, για να επικοινωνεί με θετικό και διασκεδαστικό 
τρόπο. Με τον τρόπο αυτό, σιγουρεύεται ότι οι άνθρωποι θα έχουν ζεστά και θετικά 
συναισθήματα για αυτόν προτού τους συναντήσει από κοντά.

Βλεμματική επαφή 

Τα μάτια μας λένε πάντοτε περισσότερα από τα λόγια μας. Η βλεμματική επαφή, το κοίταγμα στα 
μάτια όταν συναντήσουμε ή μιλήσουμε με κάποιον (ή εάν δεν μπορείτε να δείτε τα μάτια του, το 
κοίταγμα στη ράχη της μύτης), λέει στους άλλους πώς αισθάνεστε, εάν τους ακούτε ή εάν 
συμφωνείτε με αυτά που λένε. Μπορεί ακόμα και να υποδηλώσει εάν τους συμπαθείτε ή όχι!  

Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε συνέχεια βλεμματική επαφή: κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης 
έχουμε την τάση να κοιτάμε το συνομιλητή μας και να αποστρέφουμε το βλέμμα μας πολλές φορές. 
Το πιο σημαντικό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι διατhrώντας τον περισσότερο χρόνο τη 
βλεμματική επαφή, δίνετε στον άλλον να καταλάβει ότι θέλετε να συναναστραφείτε μαζί του. Εάν 
αποφεύγετε τη βλεμματική επαφή, κοιτάτε κάτω ή μακριά από το πρόσωπό του, μπορεί να 
φαίνεται ότι είστε αντικοινωνικός,-ή, αδιάφορος,-η, ή νευρικός,-ή. Είναι επίσης εύκολο να 
παρερμηνεύσετε το βλέμμα των άλλων ως αδιάκριτο, να νομίσετε δηλαδή ότι σας κοιτούν λόγω της 
αλλαγής στην εμφάνισή σας, όταν στην πραγματικότητα μπορεί να θέλουν να τραβήξουν την 
προσοχή σας.

Η βλεμματική επαφή βοηθά επίσης να καθηλώσετε το βλέμμα του άλλου, μειώνοντας την 
πιθανότητα να εστιάσει στη διαφορά σας. Θυμηθείτε ότι οι άνθρωποι από τη φύση τους έχουν την 
τάση να κοιτάζουν τριγύρω και είναι φυσιολογικό να κοιτάζουν οι άνθρωποι τη διαφορά σας.
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Στάση σώματος

Οι περισσότεροι από εμάς δεν σκεφτόμαστε τη στάση του σώματός μας, αλλά αποτελεί σημαντικό 
κομμάτι του τρόπου που επικοινωνούμε. Η στάση του σώματός μας αφορά τον τρόπο που 
στεκόμαστε και επιτρέπει στους άλλους ανθρώπους να αντιληφθούν πόσο αγχωμένοι ή σίγουροι 
είμαστε. Όταν στέκεστε ή κάθεστε με τους ώμους προς τα πίσω και το κεφάλι προς τα πάνω, δίνεται 
η έντονη εντύπωση ότι είστε σίγουρος, ακόμα και αν δεν αισθάνεστε έτσι. Εάν φαίνεται ότι είστε 
σίγουρος, η πιθανότητα να αντιδράσουν οι άλλοι θετικά προς τα εσάς είναι μεγαλύτερη. Εάν 
στέκεστε με τους ώμους γερμένους προς τα εμπρός και το κεφάλι να κοιτάει προς το πάτωμα, οι 
άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι δεν αισθάνεστε άνετα. Αυτό θα κάνει και τους άλλους να μην 
αισθάνονται άνετα και είναι λιγότερο πιθανόν να επικοινωνήσουν μαζί σας.

Εργασία: Σκεφτείτε πώς στέκεστε και προσπαθήστε να ισώσετε την πλάτη σας και να κρατήσετε 
τους ώμους σας προς τα κάτω. Προσπαθήστε να κάνετε εξάσκηση αυτής της στάσης τουλάχιστον 
μία φορά την ημέρα. Για τις επόμενες λίγες εβδομάδες, όταν περπατάτε, προσπαθήστε να κοιτάτε 
προς τα επάνω και όχι προς τα πόδια σας, κρατώντας τους ώμους σας προς τα πίσω. Αυτό θα σας 
κάνει να φαίνεστε και να αισθάνεστε πιο σίγουρος. Ζητήστε από την οικογένειά σας και τους 
φίλους σας να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τη στάση του σώματός σας.

Νεύματα

Τα νεύματα, οι μικρές κινήσεις των χεριών και του κεφαλιού, δεν είναι πάντοτε προφανή, αλλά μας 
λένε πολλά για ένα άτομο. 

Το γνέψιμο του κεφαλιού όταν κάποιος σας μιλάει είναι εξίσου σημαντικό με τη διατήρηση της 
βλεμματικής επαφής. Δείχνει ότι ενδιαφέρεστε και ότι κατανοείτε αυτά που σας λέει. 

Χειρονομίες. Το να χρησιμοποιείτε τα χέρια για να δώσετε έμφαση δείχνει σιγουριά. Όταν στέκεστε 
με τα χέρια στις τσέπες, μπορεί να φαίνεται ότι έχετε άγχος ή ότι έχετε βαρεθεί. Είναι σημαντικό να 
χρησιμοποιείτε χειρονομίες, γιατί δείχνουν ενέργεια και ενθουσιασμό για το θέμα που συζητάτε. 
Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, εάν η διαφορά σας σας δυσκολεύει να κάνετε εκφράσεις 
με το πρόσωπο. 

Εάν τα χέρια σας δεν έχουν προσβληθεί, ανταλλάζετε χειραψίες με τους ανθρώπους, ακόμα και αν 
αυτοί δεν ξεκινήσουν την αλληλεπίδραση. Κοιτάξτε τους στα μάτια και χαμογελάστε. Αυτό δείχνει 
ότι νιώθετε σίγουρος και ότι είστε άνετος με την εμφάνισή σας. Εάν δεν μπορείτε να ανταλλάζετε 
χειραψίες, χρησιμοποιήστε τη βλεμματική επαφή ή το χαμόγελο, χαιρετίστε και εξηγήστε ότι έχετε 
μία πάθηση που σας εμποδίζει να δώσετε το χέρι σας.

Αξιοποίηση της εμφάνισή σας

Μια συνηθισμένη αντίδραση σε μια αλλαγή στην εμφάνιση είναι η σκέψη ότι δεν έχει νόημα πλέον 
να ασχοληθεί κανείς με άλλα σημεία της εμφάνισής του. Όμως, οι άνθρωποι κάνουν υποθέσεις 
βασιζόμενοι στην εμφάνιση. Ο καλλωπισμός και η καλή σωματική υγιεινή θεωρούνται συχνά 
σημάδι ότι κάποιος είναι οργανωμένος και αποτελεσματικός, και μπορεί να μας βοηθήσει να 
ενταχθούμε σε ομάδες συνομηλίκων μας.  Μπορεί να είναι βοηθητικό να κουρεύεστε ή να 
χτενίζεστε συχνά, να ντύνεστε με τρόπο που είναι συμβατός με τον τρόπο ζωής σας και να φαίνεστε 
περιποιημένος και καθαρός. Ιδιαίτερα οι γυναίκες, δυσκολεύονται να θέσουν ως προτεραιότητα 
τον εαυτό τους και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτοφροντίδας τους. Εργασία: Αφιερώστε λίγο 
χρόνο για να σκεφτείτε τρόπους με τους οποίους θα μπορούσατε να εστιάσετε σε δραστηριότητες 
αυτοφροντίδας. 

Ωστόσο, ορισμένα ρούχα ή προϊόντα καλλυντικών που προορίζονται για να κρύψουν κάποιο 
χαρακτηριστικό, μπορεί να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Τα καπέλα του μπέιζμπολ και τα 
φούτερ μπορεί να μη βοηθούν καθόλου σε συγκεκριμένα πλαίσια, καθώς ορισμένες κοινωνίες τα 
συσχετίζουν με επιθετική συμπεριφορά και οι άνθρωποι μπορεί να μοιάζουν απειλητικοί, ιδιαίτερα 
όταν φορώντας τα περιορίζεται η βλεμματική επαφή. Παρομοίως, τα πολύ μεγάλα πανωφόρια το 
καλοκαίρι τραβούν την προσοχή αντί να κρύβουν το πρόβλημα και η αδέξια χρήση κρεμών 
κάλυψης μπορεί να κάνουν τις αλλαγές στο πρόσωπο πιο εμφανείς. 
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Λεκτικές δεξιότητες 
Τόνος της φωνής 

Σας έχει τύχει να συζητάτε με κάποιον και να αντιλαμβάνεστε περισσότερα για το τι αισθάνεται από 
τον τόνο της φωνής παρά από τα λεγόμενά του; Ο τόνος της φωνής λέει πολλά για τις σκέψεις και 
τα συναισθήματά σας. Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι η φωνή σας 
προδίδει τα συναισθήματά σας. Εάν ο τόνος της φωνής σας είναι επιθετικός ή καταθλιπτικός, τότε 
θα αποθαρρύνετε τους ανθρώπους. Εάν ακούγεστε πολύ νευρικοί, οι άνθρωποι θα δεν θα 
αισθάνονται άνετα.

Ο τόνος της φωνής μπορεί να καθορίσει την επιτυχία ή την αποτυχία μιας κατάστασης. Εάν 
αισθάνεστε ότι είστε αγχωμένος, επιθετικός, καταθλιπτικός ή ακόμα και βαριεστημένος, ο τόνος της 
φωνής σας θα το προδώσει αυτό. Πολλοί άνθρωποι συχνά δεν συνειδητοποιούν ότι ο τόνος της 
φωνής τους είναι επίπεδος. Ωστόσο, απλά και μόνο σκεπτόμενοι τον τρόπο που μιλάτε, μπορείτε να 
καταφέρετε να προσδώσετε μεγαλύτερη ποικιλία στον τόνο της φωνής σας. Εάν χρησιμοποιείτε 
επίπεδο τόνο φωνής, τότε ακούγεστε βαρετός και αυτό υποδηλώνει ότι είτε δεν σας προκαλούν 
ενδιαφέρον τα λεγόμενα των άλλων είτε ότι είστε όντως βαρετός! Αυτό αυξάνει την πιθανότητα να 
μην προσέχουν οι άλλοι αυτά που λέτε.

Εργασία.  Αφιερώστε τώρα λίγα λεπτά επαναλαμβάνοντας δυνατά την ακόλουθη πρόταση με 
διαφορετικό κάθε φορά τόνο φωνής (π.χ. με χαρούμενο, λυπημένο και θυμωμένο τόνο): «Γεια, τι 
γίνεται; Περνάω τέλεια»
1. Μπορείτε να εντοπίσετε τη διαφορά;
2. Ακούστε πώς μιλάνε οι άνθρωποι γύρω σας.
3. Τι σας λένε οι διαφορετικοί τόνοι της φωνής για το πώς αισθάνεται κάποιος;

Επιβράδυνση της ομιλίας

Μια άλλη σημαντική παράμετρος του ελέγχου της φωνής είναι η ταχύτητα. Εάν αισθάνεστε 
αγχωμένος,-η ή ενοχλημένος,-η, είναι εύκολο να μιλάτε πιο γρήγορα και ενδεχομένως επίσης η 
φωνή σας να τρέμει. Εάν μιλάτε γρήγορα, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να σας καταλάβουν. Είναι 
σημαντικό να θυμάστε να μιλάτε πιο αργά. Αυτό κάνει την ομιλία σας πιο καθαρή και δίνει την 
ευκαιρία στους άλλους να κατανοήσουν τι λέτε. Ακόμα και εάν δεν αισθάνεστε σίγουρος,-η, αν 
ακούγεστε σαν να είστε, μπορεί να αισθανθείτε καλύτερα και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα να 
αντιδρούν καλύτερα οι άλλοι σε εσάς.

Καθαρή ομιλία

Θυμηθείτε να μιλάτε καθαρά. Εάν μιλάτε πολύ σιγανά, οι άνθρωποι θα δυσκολεύονται να σας 
ακούσουν και θα πάψουν να ενδιαφέρονται για αυτό που προσπαθείτε να πείτε. Ωστόσο, 
αποφύγετε να φωνάζετε! Δεν υπάρχει τίποτα πιο ενοχλητικό από κάποιον που κάθετε ακριβώς 
δίπλα σας και φωνάζει. Με την εξάσκηση, θα μπορείτε να βρείτε τη σωστή ένταση, η οποία θα σας 
βοηθήσει να μιλάτε πιο καθαρά. 

Ενεργητική ακρόαση

Η ενεργητική ακρόαση έχει να κάνει με το να ακούει κανείς τι λέει κάποιος και να δείχνει ότι τον 
κατανοεί. Είναι μια καλή δεξιότητα που σας επιτρέπει να ενθαρρύνετε τη συζήτηση και να δείχνετε 
σίγουρος. Για να επιδείξετε ενεργητική ακρόαση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεξιότητες όπως το 
να συμφωνείτε, να σχολιάζετε και να επαναλαμβάνετε τα λόγια του συνομιλητή σας. Ας 
αναλύσουμε αυτές τις δεξιότητες.

Συμφωνία με τα λεγόμενα του συνομιλητή

Όταν λέτε «ναι», «χμμμ» ή «μμμ» ενώ κάποιος σας μιλάει, δείχνετε ότι τον ακούτε
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και ότι κατανοείτε αυτά που σας λέει. Αυτό μπορεί να κάνει τον συνομιλητή σας να 
αισθάνεται χαλαρός και βοηθάει και τους δυο σας να απολαύσετε τη συζήτηση.

Έχετε προσπαθήσει ποτέ να μιλήσετε με κάποιον που παραμένει σιωπηλός όλη την ώρα; 
Μπορεί να είναι πολύ δύσκολο! Θα μπορούσατε να δοκιμάσετε να μείνετε σιωπηλός ενώ 
μιλάτε με έναν στενό φίλο ή συγγενή απλά για να δείτε τι επίδραση έχει αυτό. Αλλά αν 
πρόκειται να κάνετε κάτι τέτοιο, είναι καλό να τους εξηγήσετε μετά τι ακριβώς κάνατε!

Σχολιασμός των λεγομένων του συνομιλητή

Τα σύντομα σχόλια σχετικά με τα λεγόμενα του συνομιλητή σας, όπως «βέβαια», 
«πράγματι!», «ναι, καταλαβαίνω τι λες» ή κάτι παρόμοιο, μπορεί να είναι επίσης 
βοηθητικά. Δείχνουν ότι συμμετέχετε στη συζήτηση, ακόμα και αν μιλάει ο συνομιλητής 
σας. Προσέξτε να μη σχολιάζετε συνεχώς. Δεν θέλετε να νομίσει ο συνομιλητή σας ότι 
προσπαθείτε να ελέγξετε τη συζήτηση!

Επανάληψη λεγομένων του συνομιλητή σας

Ορισμένες φορές μπορεί να βοηθήσει η επανάληψη των λεγομένων του συνομιλητή σας. 
Αυτό χρειάζεται κάποια εξάσκηση! Εάν κάποιος σας ρωτήσει αν συμφωνείτε, 
χρησιμοποιήστε μια μικρή πρόταση (π.χ. «ώστε θα πας για ψώνια το Σάββατο, για να 
αγοράσεις δώρο στη μητέρα σου»), για να δείξετε ότι ακούτε.
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Έναρξη συζητήσεων
Η έναρξη συζητήσεων μπορεί να είναι δύσκολη. Τι πρέπει να πείτε; Πώς μπορείτε να ξεκινήσετε;
Είναι ακόμα πιο δύσκολο, εάν αισθάνεστε αγχωμένος σε κοινωνικές περιστάσεις ή ανησυχείτε για 
την εμφάνισή σας. Παρόλο που μπορεί να φαίνεται δύσκολο, είναι πολύ σημαντικό να μπορείτε να 
ξεκινήσετε μια συζήτηση. Οι άνθρωποι θα δυσκολεύονται να σας προσεγγίσουν εάν πρέπει πάντοτε 
να προσπαθούν αυτοί. Εάν δεν είστε ευχαριστημένος από την κοινωνική σας ζωή ή αισθάνεστε ότι 
θα θέλατε να είχατε περισσότερους φίλους, είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζετε νέους ανθρώπους 
όποτε μπορείτε. 

Ζητήστε από τους ανθρώπους να μιλήσουν για τον εαυτό τους

Το μυστικό για να ξεκινάτε συζητήσεις είναι να ζητάτε από τους ανθρώπους να μιλάνε για τον 
εαυτό τους. Το ευκολότερο πλαίσιο για να ξεκινήσετε είναι ο χώρος εργασίας ή όταν βρίσκεστε με 
ομάδα ανθρώπων που γνωρίζετε καλά και έχετε κοινά. Καλή ιδέα είναι να αναγνωρίσετε ένα 
χαρακτηριστικό του άλλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ερώτηση: Παρατηρήστε εάν κάποιος 
φορά ένα ιδιαίτερο κόσμημα ή μια ενδιαφέρουσα γραβάτα. Οι μπλούζες έχουν συχνά σλόγκαν ή 
σημαίες, ή κάτι που θα μπορούσατε να σχολιάσετε. Εάν κάποιος είναι μαυρισμένος, μπορεί να είχε 
πάει πρόσφατα διακοπές.

Παραδείγματα ερωτήσεων με χρήση διαφορετικού τόνου φωνής: 

• Ποιον έχεις έρθει να επισκεφτείς; 

• Πότε ξεκινά η παράσταση; 

• Ποια είναι η καλύτερη διαδρομή για να πάω στο κέντρο; 

• Που δουλεύεις; 

• Έχεις παιδιά; 

• Πώς σου φάνηκε η τελευταία ταινία; 

• Τι περιοδικά σου αρέσουν...; 

Θυμηθείτε η γλώσσα του σώματος να δείχνει σιγουριά: Σταθείτε με την πλάτη ίσια, τους ώμους 
προς τα πίσω και το κεφάλι ψηλά. Έτσι θα φαίνεστε σίγουρος,-η. Αυτό θα ενθαρρύνει τους άλλους 
να σας μιλήσουν. Όταν ξεκινάτε μια συζήτηση, κοιτάτε τον συνομιλητή σας στα μάτια. Χαμογελάτε 
για να δείχνετε ότι είστε φιλικός.

Ανοιχτές ερωτήσεις

Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε ανοιχτές ερωτήσεις. Ερωτήσεις, δηλαδή, που επιτρέπουν στον 
συνομιλητή σας να απαντήσει κάτι περισσότερο από ναι ή όχι. Εάν χρησιμοποιείτε πολλές 
ερωτήσεις που απαντώνται μόνο με ναι ή όχι, μπορεί να σας τελειώσουν πολύ γρήγορα τα 
πράγματα που έχετε να πείτε! Οι ανοιχτές ερωτήσεις ξεκινούν συνήθως με «πώς...» ή «τι πιστεύεις 
για...».

Χρησιμοποιήστε καθημερινά γεγονότα

Εάν διαβάζετε περιοδικά ή βλέπετε τηλεόραση, τότε έχετε πολλά διαφορετικά πράγματα που 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ξεκινήσετε μια συζήτηση. Μπορείτε, για παράδειγμα, να 
ξεκινήσετε από το πρόσφατο μεγάλο ποδοσφαιρικό ματς, τις εκλογές, την τιμή της βενζίνης ή του 
τίτλους των εφημερίδων.  Προσπαθήστε να αποφύγετε θέματα τα οποία αποτελούν συχνά λόγο 
αντιπαράθεσης. Εάν επιλέξετε τέτοιου είδους θέματα, μπορεί να διαπιστώσετε ότι οι άνθρωποι 
έχουν να πουν υπερβολικά πολλά πράγματα! Είναι πολύ πιο ασφαλές να επιλέγετε πιο ελαφρά 
θέματα ή θέματα που προκαλούν συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και όχι διαφωνίες.
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Μιλήστε για τον εαυτό σας 
Όταν είστε έτοιμος, ξεκινήστε να μιλάτε για τον εαυτό σας. Αυτό δείχνει ότι είστε ανοιχτός και 
φιλικός. Κάνει επίσης τη συναναστροφή πιο προσωπική. Σκεφτείτε πράγματα που κάνετε ή 
απολαμβάνετε. Προσπαθήστε να κάνετε μια δήλωση για εσάς και ρωτήστε τον συνομιλητή σας αν 
πιστεύει το ίδιο:

Παραδείγματα ερωτήσεων με χρήση διαφορετικού τόνου φωνής: 

• Συχνά δυσκολεύομαι να βρω ποιο λεωφορείο πρέπει να πάρω.

• Έχεις ποτέ πρόβλημα; 

• Μου αρέσει πολύ να διαβάζω τις εφημερίδες το σαββατοκύριακο. 

• Τι θα κάνεις το σαββατοκύριακο; Εγώ θα πάω στο πατρικό μου για διακοπές. Πότε έφυγες;

Προσέξτε, ωστόσο, μη θίξετε πολύ προσωπικά θέματα, ιδιαιτέρως εάν μιλάτε με κάποιον που δεν 
γνωρίζετε. Δεν θα χαρεί να σας πει τα πάντα με λεπτομέρειες για τα προσωπικά του με την πρώτη 
φορά που σας βλέπει!

Προετοιμαστείτε

Θέλει πολλή σκέψη να σκεφτείτε ενδιαφέροντα θέματα συζήτησης επί τόπου. Για αυτό μπορεί να 
είναι πολύ πιο εύκολο να έχετε σκεφτεί κάποια εκ των προτέρων, ιδιαίτερα εάν δεν έχετε 
αυτοπεποίθηση. Σκεφτείτε ορισμένες ερωτήσεις που μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε διάφορες 
περιστάσεις. 

Σκεφτείτε ποια είναι τα ενδιαφέροντά σας και έχετε έτοιμες δηλώσεις που αφορούν τον εαυτό σας. 

Καλό είναι να είστε ενημερωμένοι για τα τρέχοντα γεγονότα ή τηλεοπτικά προγράμματα, καθώς 
αυτά είναι χρήσιμα για να σπάσει ο πάγος.

Σκεφτείτε κοινωνικές περιστάσεις προτού συμβούν. Εάν γνωρίζετε τι πρόκειται να γίνει σε μια 
περίσταση, τότε μπορείτε να σκεφτείτε ερωτήσεις ή δηλώσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. 
Ποιοι θα είναι εκεί, ποια μπορεί να είναι τα ενδιαφέροντά τους, τι κοινό έχω μαζί τους, τι συζητούν 
όλοι αυτή την περίοδο, τι ενδιαφέροντα ή χόμπι έχω που μπορεί να ενδιαφέρουν τους άλλους;

Εάν δεν σας αρέσει το θέμα της συζήτησης ή αφορά την πάθησή σας και αισθάνεστε άβολα

Επιλογή 1: Μπορείτε να είστε αποφασιστικός: Με ήρεμο και αποφασιστικό τρόπο εξηγήστε ότι 
αισθάνεστε άβολα και θέλετε να μιλήσετε για κάτι άλλο:

«Δεν μου αρέσει να μιλάω για αυτό, με κάνει να αισθάνομαι άβολα, αλλά θα ήθελα να συζητήσω 
για...».

Επιλογή 2: Μπορείτε να αλλάξετε το θέμα αμέσως χρησιμοποιώντας μια ερώτηση που έχετε 
προετοιμάσει: 

• «Πώς σου φάνηκε η...;»

• «Πώς θα...; »

• «Πότε είδες τον...; »

Να δείχνετε ήρεμος και χαλαρός, και η συμπεριφορά σας δεν θα πρέπει να αποπνέει άγχος ή 
επιθετικότητα.
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Πώς να χειριστείτε κάποιον που σας κοιτάζει επίμονα
Τα επίμονα βλέμματα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που πρέπει να διαχειριστείτε εάν η διαφορά 
σας είναι εμφανής. Είναι ενοχλητικό να βρίσκεστε στο λεωφορείο ή στο μετρό και να είναι κάποιος 
που σας κοιτάει επίμονα και γυρίζει συνεχώς προς τα πίσω για να σας κοιτάξει. Ορισμένες φορές οι 
άνθρωποι δεν έχουν πρόθεση να σας κοιτάξουν και αμέσως γυρίζουν το βλέμμα τους αλλού. 
Ωστόσο, ορισμένες φορές, θα έρθετε αντιμέτωποι με ανθρώπους που κοιτάνε επίμονα και δεν 
σταματούν! Τα μικρά παιδιά μπορεί να γίνουν πολύ περίεργα, αλλά δεν έχουν κακή πρόθεση. 
Απλώς είναι περίεργα και για αυτό είναι καλό να τους δώσετε μια πολύ απλή εξήγηση που μπορούν 
να κατανοήσουν. Εάν τα αγνοήσετε, τα παιδιά έχουν την τάση να κάνουν μεγαλύτερη φασαρία και 
να μη σταματούν.

Ενώ ορισμένες φορές μπορεί να θέλετε να αντιδράσετε επιθετικά, αυτό συνήθως δεν βοηθάει. 
Ωστόσο, όταν σας κοιτούν επίμονα ενήλικες ή έφηβοι, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις με τις οποίες 
μπορείτε να τους βάλετε στη θέση τους.

Επιλογή 1. Πολλές φορές είναι πολύ αποτελεσματικό να τους κοιτάξετε επίμονα και εσείς.

Επιλογή 2. Μια ερώτηση. «Γνωριζόμαστε από κάπου; Φαίνεται σαν να προσπαθείτε να θυμηθείτε 
ποιος είμαι.»

Επιλογή 3. Επισημάνετε τη συμπεριφορά του. Η πιο εύκολη προσέγγιση είναι απλώς να 
χαμογελάσετε και να επισημάνετε τι κάνει ο άλλος με αποφασιστικό αλλά όχι επιθετικό τρόπο:

• Η ερώτηση «Το καταλαβαίνετε ότι με κοιτάτε;» είναι μια αποφασιστική εκδοχή της ερώτησης 
«Ποιον νομίζεις ότι κοιτάς;»

• «Σας παρακαλώ μη με κοιτάτε. Δεν μου αρέσει καθόλου.»

• «Παρατήρησα ότι κοιτάτε το πρόσωπό μου. Δεν με πειράζει, αλλά θα προτιμούσα

• να με ρωτήσετε αν έχετε κάποια απορία. Έχω μια δερματική πάθηση που προκαλεί απώλεια

• της ελαστικότητας του δέρματος. Δεν είναι μεταδοτική. Θέλετε να μάθετε κάτι άλλο;»

Επιλογή 4. Το πρόβλημα είναι δικό τους. Εάν θέλετε να δώσετε στον άλλον να καταλάβει, μπορείτε 
να χαμογελάσετε και να πείτε κάτι που δείχνει ότι το πρόβλημα είναι δικό τους.

• «Σας ενοχλεί η εμφάνισή μου; Γιατί εμένα όχι.»

Επιλογή 5. Χρησιμοποιήστε το χιούμορ. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να κάνετε τον άλλον να 
ντραπεί χωρίς να φανείτε κακός:  που να δείτε πώς είμαι όταν δεν έχω τις καλές μου

Τα σχόλια αυτά σας βοηθούν να αισθανθείτε ότι ελέγχετε την κατάσταση, χωρίς να φανείτε πολύ 
επιθετικοί. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν καταστάσεις κατά τις οποίες οι άνθρωποι μπορεί να γίνουν 
ιδιαίτερα απειλητικοί. Εάν θεωρείτε ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική ή ότι οι άνθρωποι είναι 
απειλητικοί, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να φύγετε!

Εάν αντιμετωπίζετε μία κατάσταση κατά την οποία δεν μπορείτε να φύγετε και δεν θέλετε να 
τραβήξετε την προσοχή πάνω σας, δοκιμάστε τα εξής:

Επιλογή 6. Ο περισπασμός είναι άλλος ένας εύκολος τρόπος για να αποστασιοποιηθείτε την 
κατάσταση. Διαβάστε μια εφημερίδα ή ένα βιβλίο. Είναι ιδιαίτερα βοηθητικό αν μπορείτε να 
κρατήσετε ψηλά την εφημερίδα ή το βιβλίο, για να μην μπορούν να σας κοιτούν.

Επιλογή 7. Νοερή απεικόνιση. Φανταστείτε ότι συρρικνώνετε το άτομο μέχρι να γίνει μια 
μικροσκοπική φιγούρα ή ότι το εντάσσετε σε διαφορετικό πλαίσιο (π.χ. ότι φοράει πιτζάμες). Με 
αυτόν τον τρόπο, πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στην κοινωνική 
περίσταση. 
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Πώς να απαντάτε ερωτήσεις για την εμφάνισή σας
Είναι πιθανόν να σας κάνουν ερωτήσεις και συνήθως γίνονται από περιέργεια. Οι άνθρωποι 
δεν έχουν συνήθως την πρόθεση να γίνουν αδιάκριτοι ή αγενείς.  Βοηθά να μάθετε να 
έχετε τον έλεγχο, ώστε να μην αισθάνεστε παγιδευμένοι ότι πρέπει να δώσετε 
περισσότερες πληροφορίες από όσες θα θέλατε ή να μη βρεθείτε προ εκπλήξεως από μια 
ερώτηση που γίνεται στο πλαίσιο συζήτησης για άσχετο θέμα. Πολλοί άνθρωποι 
τρομοκρατούνται όταν ακούνε την εισαγωγή «Ελπίζω να μη σε πειράζει που ρωτάω, 
αλλά...».  Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να απαντήσετε. Θα σας 
βοηθήσουν να έχετε ένα αίσθημα ελέγχου και εξασφαλίσουν ότι η συνάντησή σας θα είναι 
θετική. Επιλέξτε μια τεχνική με την οποία αισθάνεστε άνετα και η οποία είναι κατάλληλη 
για την περίσταση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρούσες απαντήσεις ή να σκεφτείτε 
μόνη σας κάποια με την οποία αισθάνεστε μεγαλύτερη σιγουριά. 

Επιλογή 1. Χρήση σύντομων απαντήσεων: Εάν δεν θέλετε να συζητήσετε για την εμφάνισή 
σας και θέλετε να τερματίσετε τη συζήτηση, διατηρώντας αποφασιστική βλεμματική επαφή 
και χαμογελώντας, χρησιμοποιήστε μια σύντομη απάντηση που τελειώνει με μια 
καταληκτική δήλωση. Με τον τρόπο αυτό δείχνετε στον άλλον ότι το θέμα έχει κλείσει.

Ερ.: Τι έπαθες στο πρόσωπό σου;  Aπ.: Έχω σκληρόδερμα, μια νόσο που επηρεάζει την 
ελαστικότητά του δέρματός μου. Μη σε ανησυχεί.

Ερ.: «Τι έπαθες στο πρόσωπό σου;» Aπ.: «Μεγάλη ιστορία. Θα στην πω κάποια στιγμή.»

Ερ.: «Τι έπαθες στο πρόσωπό σου;» Aπ.: «Δεν θες να ακούσεις. Είναι μια βαρετή ιστορία.»

Ερ.: Τι πρόβλημα έχουν τα χέρια σου; Aπ.: «Είχα καεί στα χέρια. Δεν υπάρχει πρόβλημα.»

Επιλογή 2. Αλλαγή θέματος. Εάν δεν θέλετε να συζητήσετε για τη διαφορά σας, αλλά 
θέλετε να συνεχίσετε τη συζήτηση με τον συνομιλητή σας, προσπαθήστε να απαντήσετε 
και στη συνέχεια αλλάξτε θέμα. Κάνοντας ερωτήσεις για τα χόμπι του, τις διακοπές του ή 
για άλλους φίλους του, το θέμα της συζήτησης παύει να είστε εσείς.

Ερ.: Τι έπαθες στα χέρια σου; Aπ.: Έχω επώδυνα έλκη στα χέρια λόγω μια σπάνιας πάθησης 
που λέγεται σκληρόδερμα. Εσύ, πώς τα πέρασες στις διακοπές;»  

Ερ.: Τι πρόβλημα έχεις στο πρόσωπό σου; Aπ.: Το πρόσωπο μου είναι έτσι γιατί έχω μια 
σπάνια συγγενή πάθηση. Θα φας ένα κομμάτι τούρτα;» 

Ερ.: «Τι είναι αυτή η ουλή;» Aπ.: «Μεγάλη ιστορία. Θα στην πω κάποια στιγμή. Έμαθα ότι 
γύρισες πρόσφατα από το εξωτερικό. Πόσο καιρό έλειπες;»

Επιλογή 3. Χρησιμοποιήστε το χιούμορ: Εάν νιώθετε άνετα να χρησιμοποιείτε το χιούμορ, 
προσπαθήστε να κάνετε ένα χιουμοριστικό σχόλιο για την εμφάνισή σας: Μπορεί να μην 
είναι πετυχημένο εάν δεν κάνετε συχνά χιούμορ, αλλά αξίζει να το δοκιμάσετε εάν νιώθετε 
άνετα με την ιδέα ότι έχετε τον έλεγχο και ότι θα γελάσετε μαζί με τον συνομιλητή σας και 
όχι εις βάρος σας.

Επιλογή 4.  Συζήτηση για την εμφάνισή σας. Ορισμένες φορές μπορεί να βοηθήσει να 
ενθαρρύνετε μια συζήτηση για την εμφάνισή σας, ώστε να τελειώνετε με αυτό το θέμα. 

Ερ.: Τι έπαθαν τα χέρια σου και το πρόσωπό σου; Aπ.: «Έχω μια σπάνια αυτοάνοση
πάθηση. Έχει προσβάλει το δέρμα μου και το κάνει πιο παχύ και πιο σκληρό από το 
φυσιολογικό. Η όψη των χεριών μου και ο τρόπος που τα χρησιμοποιώ έχουν αλλάξει, έχει 
αλλάξει η όψη του προσώπου μου, τα χείλη μοιάζουν πολύ λεπτά και το πρόσωπό μου 
γερασμένο...».
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Επιλογή 5. Φτάστε πρώτος εκεί Εάν θέλετε να αποφύγετε ανεπιθύμητες ερωτήσεις σχετικά 
με την εμφάνισή σας, συχνά βοηθά να μιλήσετε για αυτό το θέμα προτού κάποιος άλλος 
βρει την ευκαιρία. Πρέπει, ωστόσο, να είστε προσεκτικοί, γιατί μιλώντας για την εμφάνισή 
σας μπορεί να δημιουργηθούν περαιτέρω απορίες.

«Έχεις χρησιμοποιήσει αυτό το καινούριο μέικ απ; Είναι τέλειο. Μακάρι να μπορούσα, αλλά 
έχω τις ουλές. Επηρεάζει το δέρμα μου. Είναι τόσο ξηρό που πρέπει να είμαι πολύ 
προσεκτική όταν δοκιμάζω νέα προϊόντα...» 

«Μοιάζεις μαυρισμένος. Ήσουν διακοπές; Έχω παρατηρήσει ότι το σκληρόδερμα κάνει το 
δέρμα μου να μαυρίζει γρήγορα όταν με βλέπει ο ήλιος.»

Αυτό δείχνει στους γύρω σας ότι είστε χαρούμενος και ότι αποδέχεστε την εμφάνισή σας, 
ενώ δίνεται και λίγες πληροφορίες σχετικά με την πάθησή σας χωρίς να σας ρωτήσουν.

Μπορεί να σας φανεί χρήσιμη αυτή η τεχνική σε συνεντεύξεις, στην περίπτωση που έχετε 
την αίσθηση ότι ο εργοδότης ενδιαφέρεται ή ανησυχεί για την εμφάνισή σας:

«Προφανώς παρατηρήσατε ότι έχω μια πάθηση που έχει προσβάλει το πρόσωπό μου. Έχω 
αναπτύξει τις κοινωνικές μου δεξιότητες για να καταφέρω να διαχειριστώ αυτή την 
κατάσταση και πιστεύω ότι θα διαπιστώσετε ότι είμαι πολύ καλή στο να καθησυχάζω τους 
άλλους.»

«Έχω ένα πρόβλημα στο πρόσωπο, το οποίο όμως είναι χρόνιο και δεν θα χρειαστεί να 
πάρω άδειες για ιατρικούς λόγους.»

«Θα παρατηρήσατε ότι έχω μια εμφανή διαφορά. Το κύριο πλεονέκτημα που έχει αυτό 
είναι ότι οι άνθρωποι θυμούνται πάντα με ποιον μίλησαν.»

Εργασία Εξασκηθείτε στις απαντήσεις σας με τη βοήθεια ενός φίλου ή ενός μέλους της 
οικογένειά σας: Στόχος είναι να είστε έτοιμοι όταν το χρειαστείτε.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

Πώς να χειριστείτε αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή σας 

Παρόλο που είναι κατανοητό να έχουν οι άνθρωποι απορίες για την εμφάνισή σας όταν 
συζητούν μαζί σας, δεν είναι πρέπον να γίνονται αδιάκριτα και αγενή σχόλια από 
αγνώστους ή περαστικούς. Όπως πιθανότατα θα έχετε διαπιστώσει, οι άγνωστοι δεν είναι 
και πολύ καλοί στο να κρατάνε τη γνώμη τους ή τις σκέψεις τους για τον εαυτό τους! 
Ακολουθούν ορισμένες επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Επιλογή 1: Απομακρυνθείτε Αγνοήστε τους και απομακρυνθείτε ή προσπεράστε τους. 
Αυτό με κανέναν τρόπο δεν δείχνει αδυναμία. Είναι μια αποφασιστική και δυναμική 
κίνηση, η οποία δείχνει ότι ο άλλος έχει το πρόβλημα. Εάν μπορείτε να προχωρήσετε με το 
κεφάλι ψηλά αγνοώντας τέτοιου είδους σχόλια, τότε δείχνετε σε όλους ότι είστε δυνατοί 
και ότι έχετε αποδεχτεί την εμφάνισή σας.

Επιλογή 2: Αποφασιστικό βλέμμα Εάν θέλετε να δώσετε στον άλλον να καταλάβει, ένα 
αποφασιστικό βλέμμα μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος αντίδρασης στα σχόλια. Δείχνει 
αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα, και δίνει στον άλλον να καταλάβει ότι τον ακούσατε 
και ενοχληθήκατε. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι τους ακούτε όταν 
σχολιάζουν και συνήθως αισθάνονται ντροπιασμένοι όταν γίνονται αντιληπτοί.

Επιλογή 3: Δυναμική αντίδραση Εάν αισθάνεστε αποφασισμένος και η περίσταση δεν 
είναι πολύ απειλητική, τότε θα μπορούσατε να πείτε κάτι με μη επιθετικό τρόπο. 
Ακολουθούν κάποια παραδείγματα.

• «Μην ανησυχείτε, δεν κολλάει» 

• «Μπορεί το πρόσωπό μου να σας φαίνεται περίεργο, αλλά ακούω ακόμα καλά.» 

Οι απαντήσεις αυτές δείχνουν σιγουριά και ότι έχετε αίσθηση του χιούμορ. Μετατοπίζουν 
επίσης την εστίαση στον άλλον. Το ποια απάντηση θα επιλέξετε εξαρτάται από την 
περίσταση και το πόσο σίγουρος αισθάνεστε. Εάν πρόκειται να απαντήσετε με αυτόν τον 
τρόπο, βεβαιωθείτε ότι τα σχόλια αφορούσαν εσάς!  Απαντήστε μόνο αν όντως ΑΚΟΥΣΑΤΕ 
τι είπε ο άλλος.
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