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Δραστηριότητα 5 – Συνειδητή αναπνοή 

Τύπος δραστηριότητας: Ενσυνειδητότητα 

Μαθησιακοί στόχοι: Είναι φυσικό να παίρνετε μεγάλες, βαθιές αναπνοές, όταν είστε χαλαροί. 
Ωστόσο, όταν κάποιος έρχεται αντιμέτωπος με αρνητικά συναισθήματα, ιδιαίτερα θυμό και 
άγχος, το σώμα του υφίσταται αρκετές αλλαγές και εισέρχεται σε μια ειδική κατάσταση που 
ονομάζεται μάχη ή φυγή. Το σώμα προετοιμάζεται είτε για να αντιμετωπίσει, είτε για να 
αποφύγει τον κίνδυνο που ελλοχεύει. Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης «μάχη ή φυγή» είναι 
σύνηθες να βιώνετε ένα «κενό», αυξημένο καρδιακό ρυθμό, εφίδρωση, ένταση στους μυς και 
η αναπνοή να γίνεται γρήγορη και κοφτή. Η συνειδητή αναπνοή αντιστρέφει αυτή την 
κατάσταση και στέλνει μηνύματα στον εγκέφαλο για να αρχίσει να ηρεμεί το σώμα. Η εξάσκηση 
της συνειδητής προσοχής θα κάνει το σώμα να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στο μέλλον 
και θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να χαλαρώνουν σε περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν 
έντονα συναισθήματα. 

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί είτε ατομικά, είτε ομαδικά. Και στις 
δύο περιπτώσεις, μετά την εφαρμογή της τεχνικής της εστιασμένης αναπνοής, οι 
εκπαιδευόμενοι θα συζητήσουν στην ομάδα για την εμπειρία τους. 

Διάρκεια: 30 λεπτά 

Χρήσιμα υλικά: Σενάριο συνειδητής προσοχής (ακουστικό) 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Αρχικά χρειάζεται να εξηγήσετε στους εκπαιδευόμενους τα οφέλη αυτής της άσκησης.   Μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες πληροφορίες: 

«Ενσυνειδητότητα σημαίνει να έχουμε επίγνωση του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, χωρίς να το 
κρίνουμε στις σκέψεις μας. Το να έχουμε εστιασμένη την προσοχή μας στο παρόν μας βοηθά να 
παραμείνουμε χαλαροί και συγκεντρωμένοι. Η ενσυνειδητότητα  μας βοηθάει σε δυσάρεστα 
συναισθήματα και καταστάσεις και μας βοηθά να παίρνουμε συνειδητές αποφάσεις πριν 
δράσουμε. Ο εγκέφαλός μας είναι προγραμματισμένος να αντιδρά σε αγχωτικές καταστάσεις. 
Αυτό ονομάζεται αντίδραση «μάχη ή φυγή». Όταν οι άνθρωποι ζούσαν στη φύση, έπρεπε να 
ενεργήσουν γρήγορα όταν υπήρχε μια απειλή, π.χ, όταν έρχονταν αντιμέτωποι με μια αρκούδα. 
Όταν εξασκούμε την ενσυνειδητότητά μας, χρειάζεται να κάνουμε ένα μικρό βήμα πίσω από τις 
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σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Συνεχίζουμε να έχουμε αυτές τις σκέψεις και τα 
συναισθήματα, αλλά μπορούμε να έχουμε επίγνωση αυτών, χωρίς να ενεργήσουμε αμέσως. Η 
ενσυνειδητότητα χρειάζεται εξάσκηση. Λειτουργεί καλύτερα αν αφιερώνετε λίγα λεπτά στο σπίτι 
κάθε μέρα για εξάσκηση. 

Ο πιο βασικός τρόπος για να εξασκήσετε την εστιασμένη αναπνοή είναι να εστιάσετε την 
προσοχή σας στην αναπνοή σας, την εισπνοή και την εκπνοή. Μπορείτε να το κάνετε αυτό ενώ 
στέκεστε όρθιοι, αλλά ιδανικά θα ήταν καλύτερα να κάθεστε ή να είστε ξαπλωμένοι σε μια άνετη 
θέση. Τα μάτια σας μπορεί να είναι ανοιχτά ή κλειστά ή μπορείτε να διατηρήσετε ένα χαλαρό 
βλέμμα, με τα μάτια σας εν μέρει κλειστά, αλλά χωρίς να εστιάζετε σε κάτι συγκεκριμένο. Μπορεί 
να σας βοηθήσει να αφιερώσετε έναν προκαθορισμένο χρόνο για αυτήν την άσκηση, αλλά 
μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να την εφαρμόζετε όταν αισθάνεστε ιδιαίτερα αγχωμένοι ή 
ανήσυχοι. 

Μερικές φορές, ειδικά όταν προσπαθείτε να ηρεμήσετε τον εαυτό σας σε μια αγχωτική στιγμή, 
μπορεί να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε παίρνοντας μια μεγάλη αναπνοή: μια βαθιά εισπνοή μέσα 
από τα ρουθούνια σας (3 δευτερόλεπτα), κρατάτε την αναπνοή σας (2 δευτερόλεπτα) και μια 
μεγάλη εκπνοή από το στόμα σας (4 δευτερόλεπτα). Διαφορετικά, παρατηρήστε κάθε αναπνοή 
χωρίς να προσπαθήσετε να την αλλάξετε. Μπορεί να σας βοηθήσει να εστιάσετε στο πως μπαίνει 
και βγαίνει ο αέρας από το στήθος σας ή στην αίσθηση από τα ρουθούνια σας. Καθώς κάνετε την 
άσκηση, μπορεί να διαπιστώσετε ότι το μυαλό σας τρέχει αλλού, παρασυρμένο από διάφορες 
σκέψεις ή σωματικές αισθήσεις. Δεν πειράζει. Μπορείτε να αναγνωρίσετε ότι συμβαίνει αυτό και 
να προσπαθήσετε να επαναφέρετε την προσοχή σας στην αναπνοή σας ». 

Αφού εξηγήσετε πώς λειτουργεί το mindfulness, μπορείτε είτε να τους διαβάσετε το σενάριο της 
δραστηριότητας, είτε να τους αφήσετε να το κάνει καθένας μόνος τους ακούγοντας το ηχητικό 
αρχείο. Στο τέλος της δραστηριότητας, συγκεντρώστε τους εκπαιδευόμενους σε μια ομάδα για 
να συζητήσετε την εμπειρία τους.  

 

Οδηγίες: Βρείτε μια χαλαρή, άνετη θέση. Ακούστε το ηχητικό αρχείο και προσπαθήστε να 
ακολουθήσετε τις συγκεκριμένες οδηγίες. Πάρτε βαθιές ανάσες. 

 Σενάριο για το αρχείο ήχου:  
Κάθισε άνετα και χαλαρά με τα πόδια παράλληλα και τα πέλματα να πατάνε σταθερά στο 

πάτωμα. (παύση 2 δευτερόλεπτα) 

Κράτησε την πλάτη σου ίσια αλλά χαλαρή και τοποθέτησε τα χέρια σου απαλά  μπροστά σου 

πάνω στα πόδια σου. (παύση 2 δευτερόλεπτα) 
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Κλείσε απαλά τα μάτια  κι επικεντρώσου στην αναπνοή σου. (παύση 3 δευτερόλεπτα) 

Πρόσεξε πώς εισπνέεις και εκπνέεις χωρίς να προσπαθείς να αλλάξεις κάτι. Απλά 

παρακολούθησε πώς εισέρχεται  ο αέρας στο σώμα σου και πώς βγαίνει από αυτό. (παύση 4 

δευτερόλεπτα) 

Εστίασε πλήρως στην παρατήρηση κάθε εισπνοής καθώς ο αέρας εισέρχεται στα ρουθούνια, 

κατεβαίνει στους πνεύμονες και κάνει τη κοιλιά να διαστέλλεται. Και παρατήρησε σε κάθε 

εκπνοή, πώς η κοιλιά συστέλλεται, ο αέρας ανεβαίνει μέσω των πνευμόνων και πάλι βγαίνει 

από το στόμα.                                                                                                                                               

Ακολούθησε με την προσοχή σου την πορεία της αναπνοής σου. Νιώσε την ανεπαίσθητη 

δροσερή αίσθηση στα ρουθούνια σου καθώς εισπνέεις, (παύση  3 δευτερόλεπτα) και 

παρατήρησε τη θερμότερη αίσθηση του αέρα στο στόμα σου  καθώς εκπνέεις. (παύση 3 

δευτερόλεπτα)  

Επίτρεψε στην αναπνοή σου να βρει τον φυσικό της ρυθμό. Μην σκέφτεσαι. Μην κρίνεις. Για 

λίγα δευτερόλεπτα, απλά συνέχισε να αναπνέεις όπως έκανες έτσι κι αλλιώς…. και παρατήρησε. 

(παύση 15 δευτερόλεπτα)                                                                         

Τώρα, έκπνευσε αφήνοντας να ακουστεί το φύσημα του αέρα.(παύση 4 δευτερόλεπτα) Κλείσε 

το στόμα και πάρε εισπνοή αθόρυβα μετρώντας νοερά μέχρι το τέσσερα (4) ... 1, 2, 3, 4. Κράτα 

την ανάσα σου μετρώντας νοερά μέχρι το επτά (7) ...2, 3, 4, 5, 6, 7 and έκπνευσε εντελώς από 

το στόμα αφήνοντας να ακουστεί το φύσημα, μετρώντας νοερά μέχρι το οκτώ (8). 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8. Αυτός είναι ένας (1) κύκλος αναπνοής. Ας κάνουμε με τον ίδιο τρόπο, άλλους τρεις (3) 

κύκλους. 

Εισπνοή από τη μύτη 1, 2, 3, 4.  Κράτησε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Εκπνοή φυσώντας από το στόμα 3, 4, 

5, 6, 7, 8. 

Άλλη μία φορά, εισπνοή από τη μύτη 1, 2, 3, 4. Κράτησε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Εκπνοή φυσώντας 3, 

4, 5, 6, 7, 8. 

Και μία τελευταία φορά: εισπνοή από τη μύτη 1, 2, 3, 4. Κράτησε 1, 2, 3,4, 5, 6, 7. Εκπνοή 

φυσώντας από το στόμα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
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Πάρε το χρόνο σου για να ανοίξεις αργά τα μάτια σου (παύση 2 δευτερόλεπτα). και συνέχισε τη 

μέρα σου όπως συνήθως. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Πώς ήταν η εμπειρία σου; 
• Ήταν εύκολο ή δύσκολο να κάνεις την άσκηση; Γιατί; 
• Αντιλήφθηκες κάποια σκέψη ή συναίσθημα να αναδύεται όσο έκανες την άσκηση; Τί έκανες 

όταν τα αντιλήφθηκες; 
• Τί έμαθες από αυτή τη δραστηριότητα; 

 


