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Δραστηριότητα 6-Αποδοχή συναισθημάτων  

 

Τύπος δραστηριότητας: Ενσυνειδητότητα _ Επανεκτίμηση ερεθίσματος που ανακινεί το 
συναίσθημα 

Μαθησιακοί στόχοι:  

Ακούγεται περίεργο, αλλά το να αποδεχτούμε ότι νιώθουμε συναισθήματα που θα 
προτιμούσαμε να μην τα νιώθουμε, ίσως είναι το κλειδί για να απαλλαγούμε από αυτά. Όταν 
τα άτομα αποδέχονται ότι υποφέρουν, σταματούν να αποφεύγουν τα δύσκολα 
συναισθήματα και οργανώνονται για να τα αντιμετωπίσουν. Όταν λειτουργούν κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, μπορεί να αντιληφθούν ότι τελικά αυτό που βίωναν δεν η μεγαλύτερη 
καταστροφή που πίστευαν ότι ήταν, αλλά ένα μικρότερο και πιο διαχειρίσιμο συμβάν. Αυτή 
η δραστηριότητα βασίζεται στην επαναξιολόγηση του ερεθίσματος που ενεργοποιεί το 
συναίσθημα, με στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αποδεχτούν τα συναισθήματά 
τους, ώστε να μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά. 

Χαρακτηριστικά:  Η δραστηριότητα μπορεί να εφαρμοσθεί είτε ατομικά, είτε ομαδικά. Και στις 
δύο περιπτώσεις, μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, οι εκπαιδευόμενοι θα συζητήσουν στην 
ομάδα την εμπειρία τους. 

Διάρκεια: 30 λεπτά 

Χρήσιμα υλικά: Σενάριο για διαλογισμό αποδοχής συναισθημάτων (αρχείο ήχου) 

 

Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή:  

Είναι σημαντικό να βοηθήσετε τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν ότι η απόρριψη των 
συναισθημάτων δεν είναι καλή ιδέα. Μπορείτε να τους εξηγήσετε ότι συχνά όταν ένα άτομο 
έχει ένα άβολο συναίσθημα, όπως θλίψη, φόβο ή ντροπή, η πρώτη αντίδραση είναι να 
απορρίψει αυτό το συναίσθημα. Μπορεί να πει στον εαυτό του ότι το συναίσθημα είναι ένα 
κακό συναίσθημα που δεν θέλει να το έχει. Στη συνέχεια, μπορεί να κάνει κάτι για να 
προσπαθήσει να απαλλαγεί από το συναίσθημα, όπως το να προσποιηθεί ότι δεν υπάρχει. 
Σίγουρα κανείς δεν θέλει να κινείται νιώθοντας συναισθηματικό πόνο όλη την ώρα, αλλά 
όταν ένα άτομο απορρίπτει τα συναισθήματά του/της, μπορεί πραγματικά να κάνει τα 
πράγματα χειρότερα για τον εαυτό του. Συχνά τα συναισθήματα ενεργοποιούνται, για να μας 
δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για τον κόσμο, οπότε μερικές φορές η απαλλαγή ή η 
απομάκρυνση των συναισθημάτων δεν είναι η καλύτερη ιδέα. Μια εναλλακτική λύση για την 
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απομάκρυνση ή την καταστολή του συναισθήματος είναι η εκμάθηση της αποδοχής των 
συναισθημάτων. Αποδοχή σημαίνει εγκατάλειψη των προσπαθειών ελέγχου των 
συναισθημάτων και αντίληψη ότι τα ίδια τα συναισθήματα δεν μπορούν να βλάψουν τους 
ανθρώπους, αλλά όσα κάνει ένα άτομο για να προσπαθήσει να απαλλαγεί από τα 
συναισθήματα, μπορεί να το βλάψουν. Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ αποδοχής 
και παραίτησης. Η αποδοχή των συναισθημάτων δεν σημαίνει ότι αφήνουμε τον εαυτό μας 
να αισθάνεται πάντα άσχημα ή να βιώνει έντονο πόνο. Ούτε σημαίνει συντήρηση των 
οδυνηρών συναισθημάτων ή προσπάθεια να πιέσουμε τον εαυτό μας να βιώσει 
συναισθηματικό πόνο. Αποδοχή σημαίνει απλώς να έχουμε επίγνωση των συναισθημάτων 
μας και να τα αποδεχόμαστε για αυτό που είναι αυτή τη στιγμή, γνωρίζοντας ότι δεν θα 
διαρκέσουν. 

Αφού εξηγήσετε στους εκπαιδευόμενους τη σημασία της αποδοχής των συναισθημάτων, 
μπορείτε να τους καθοδηγήσετε να κάνουν την άσκηση. Πρώτα τους ζητάτε να φέρουν στο 
μυαλό τους μια εμπειρία όπου βίωσαν ένα άβολο συναίσθημα. Τονίστε ότι για αρχή, είναι 
καλύτερο να επιλέξουν ένα συναίσθημα που δεν είναι πολύ έντονο. Στη συνέχεια, είναι 
έτοιμοι να ξεκινήσουν τον διαλογισμό. Μπορούν να εξασκηθούν ατομικά ή σε ομάδα. Σε 
περίπτωση που επιλέξετε να το κάνετε σε ομάδα, μπορείτε είτε να τους διαβάσετε το 
σενάριο της δραστηριότητας, είτε να αφήσετε κάθε εκπαιδευόμενο να το κάνει μόνος του 
ακούγοντας το ηχητικό αρχείο. Στο τέλος της δραστηριότητας, οι εκπαιδευόμενοι συζητούν 
στην ομάδα την εμπειρία τους. 

 

Οδηγίες:  

Ακούστε το σενάριο και ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνονται. (αρχείο ήχου) 

 

Σενάριο: 

Αποδοχή συναισθημάτων 
 
Φέρε στον νου σου μια περίπτωση όπου βίωσες ένα δυσάρεστο συναίσθημα ... αλλά όχι 
τόσο έντονο, ώστε να νιώθεις να σε καταβάλλει. Τώρα έχε υπόψη ότι κάθε φορά που θα 
βιώνεις ένα δυσάρεστο συναίσθημα, το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να 
πάρεις μερικές αργές βαθιές αναπνοές και να παρατηρήσεις γρήγορα το σώμα σου 
εσωτερικά από την κορυφή ως τα νύχια. (παύση 5 δευτερολέπτων) 
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Πιθανότατα θα παρατηρήσεις αρκετά δυσάρεστα συναισθήματα ... (παύση 2 δευτερολέπτων) 
... αναζήτησε το πιο δυνατό, εκείνο που σε ενοχλεί περισσότερο. Τώρα που το εντόπισες κλείσε 
τα μάτια σου και προσπάθησε να το φανταστείς από απόσταση. (παύση 3 δευτερολέπτων) 
Εστίασε την προσοχή σου σε αυτό το συναίσθημα και παρατήρησέ το όσο πιο προσεκτικά και 
βαθιά μπορείς. (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Παρατήρησέ το προσεκτικά ... παρατήρησε πού ξεκινά και πού τελειώνει. (παύση 2 
δευτερολέπτων) Αν μπορούσες να σχεδιάσεις μια γραμμή γύρω του, πώς θα ήταν το 
περίγραμμά του; (παύση 3 δευτερολέπτων) 
Πού βρίσκεται; Στην επιφάνεια του σώματός σου ή μέσα σου ή και τα δύο; (παύση 2 
δευτερολέπτων) 
Παρατήρησε σε ποιο σημείο είναι πιο έντονο….. (παύση 3 δευτερολέπτων) σε πιο είναι 
ασθενέστερο.. (παύση 2 δευτερολέπτων). 
Υπάρχουν δονήσεις μέσα του; (παύση 2 δευτερολέπτων) Έχει θερμοκρασία; (παύση 2 
δευτερολέπτων) 
Πάρε μερικές ακόμη βαθιές και αργές αναπνοές και ετοιμάσου να απομακρύνεις την πίεση και 
τη δυσφορία που σου προκαλεί αυτό το συναίσθημα. (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Απλώς είσπνευσε, και καθώς εκπνέεις, προσπάθησε να φανταστείς τον εαυτό σου να 
απομακρύνει την πίεση που νιώθει. (παύση 4 δευτερολέπτων) 
Άφησε χώρο για το συναίσθημά σου ... (παύση 2 δευτερολέπτων) πάρε μία βαθιά εισπνοή.. και 
τώρα εκπνοή . (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Δώσε του χώρο… άφησέ το να είναι εκεί. (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Θυμήσου ότι δεν χρειάζεται να σου αρέσει ή να το επιθυμείς. Άφησέ το απλά να είναι εκεί. 
(παύση 2 δευτερολέπτων) 
Θυμήσου ότι η ιδέα είναι απλώς να παρατηρήσεις το συναίσθημα. Προσπάθησε να μην το 
σκέφτεσαι πολύ. Έτσι, όταν το μυαλό σου αρχίζει να σκέφτεται τι συμβαίνει, απλώς επανάφερε 
την προσοχή σου στην απλή παρατήρησή του. (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Μπορεί να σου φαίνεται δύσκολο… μπορεί να νιώσεις μια έντονη επιθυμία να το 
αντιμετωπίσεις ή να το ξεφορτωθείς. 
Εάν συμβεί αυτό, απλώς αναγνώρισε αυτήν την παρόρμηση χωρίς να ενδώσεις. (παύση 2 
δευτερολέπτων) 
Μόλις αναγνωρίσεις αυτήν την παρόρμηση, επανάφερε την προσοχή σου στο ίδιο το 
συναίσθημα. (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Θυμήσου ότι δεν προσπαθούμε να απαλλαγούμε από το συναίσθημα ή να το αλλάξουμε. Αν 
αλλάξει από μόνο του, είναι εντάξει. Αλλά είναι επίσης εντάξει, αν δεν αλλάξει. Απλά σκέψου 
ότι ο στόχος αυτής της άσκησης δεν είναι να αλλάξεις ή να απαλλαγείς από συναίσθημά σου, 
αλλά να το δεχτείς όπως είναι. (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Μπορείς να εστιάσεις στο συναίσθημά σου για όσο διάστημα χρειάζεσαι ... από μερικά 
δευτερόλεπτα έως λίγα λεπτά… (παύση 2 δευτερολέπτων) μέχρι να μπορέσεις να απομακρύνεις 
την πίεση που νιώθεις απ’ αυτό. (παύση 2 δευτερολέπτων) 
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Να κάνεις υπομονή με τον εαυτό σας. Πάρε όσο χρόνο χρειάζεσαι. Μαθαίνεις μια πολύτιμη 
δεξιότητα την οποία μπορείς να εφαρμόζεις στην καθημερινή σου ζωή. (παύση 4 
δευτερολέπτων) 
Μερικοί βρίσκουν χρήσιμο να λένε σιωπηλά στον εαυτό τους «Δεν μου αρέσει αυτή το 
συναίσθημα, αλλά έχω χώρο για αυτό. Είναι δυσάρεστο αλλά μπορώ να το αποδεχτώ ». (παύση 
2 δευτερολέπτων) 
Μόλις το ολοκληρώσεις την άσκηση με το κεντρικό συναίσθημα που νιώθεις, σάρωσε ξανά το 
σώμα σου και δες αν υπάρχει κάποιο άλλο έντονο συναίσθημα που σε ενοχλεί. (παύση 2 
δευτερολέπτων) Εάν ναι, επανάλαβε τη διαδικασία. (παύση 4 δευτερολέπτων) 
Καθώς κάνεις αυτήν την άσκηση, ένα από τα δύο θα συμβεί… ή τα συναισθήματά σου θα 
αλλάξουν ή όχι. (παύση 2 δευτερολέπτων) Δεν έχει καμία σημασία. Ο στόχος αυτής της άσκησης 
δεν είναι να αλλάξεις τα συναισθήματά σου ... είναι να τα αποδεχτείς. 
Ολοκληρώνοντας, να θυμάσαι τα ακόλουθα τέσσερα γρήγορα βήματα που σε οδηγούν στην 
αποδοχή των συναισθημάτων σου: (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Πρώτα παρατήρησε. Απόκτησε επίγνωση των συναισθημάτων που βιώνεις  με ουδέτερο τρόπο. 
(παύση 2 δευτερολέπτων) 
Δεύτερον ανάπνευσε… πάρε μερικές βαθιές αργές αναπνοές. Ανάπνευσε μέσα και γύρω από τα 
συναισθήματά σου. (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Τρίτον, άνοιξε… άφησε χώρο για αυτά τα συναισθήματα… άφησε την ένταση που δημιουργούν 
να φύγει! (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Τέταρτον  επίτρεψέ τους να είναι εκεί. Κάνε ειρήνη μαζί τους! (παύση 2 δευτερολέπτων) 
Αυτό είναι το τέλος της άσκησης αποδοχής συναισθημάτων 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Πώς ήταν η εμπειρία σας; 
• Παρατηρήσατε κάποια αλλαγή στο συναίσθημα όταν τα παρατηρήσαμε προσεκτικά και 

χωρίς να το κρίνετε; Άλλαξαν καθόλου οι αντιδράσεις σας απέναντι στο συναίσθημα; 
• Νιώθετε διαφορετικά για το συναίσθημα αυτό αφού ολοκληρώσατε την άσκηση; 

 


