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Λίγα λόγια...
 

 
Η αγκαλιά είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους

 μη λεκτικής έκφρασης της αγάπης μας! 
 

Τα οφέλη από μία αγκαλιά είναι περισσότερα από όσα μπορούμε να φανταστούμε,
τόσο για το άτομο που δίνει την αγκαλιά, όσο και για το άτομο που τη δέχεται! 

 
Σύμφωνα με μεγάλο αριθμό μελετών, η αγκαλιά συμβάλλει στη βελτίωση

 της ψυχικής, αλλά και της σωματικής μας υγείας!  
Ας κλείσουμε τα μάτια μας και ας θυμηθούμε πώς νιώσαμε την τελευταία φορά

 που αγκαλιαστήκαμε με κάποιον… 
 

Τις περισσότερες φορές η αγκαλιά μας φτιάχνει τη διάθεση, μας κάνει να
νιώθουμε ευτυχία, γαλήνη και χαρά. Μας βοηθάει να χαλαρώσουμε, αν βιώνουμε

μια στιγμή έντασης ή μας κάνει να νιώθουμε ασφαλείς και προστατευμένοι. 
Μπορεί να διώξει τον φόβο ή το άγχος μας μακριά, 
ενώ ταυτόχρονα ενισχύει και την αυτοπεποίθησή μας. 

 
Αυτό συμβαίνει γιατί όταν αγκαλιαζόμαστε μια ορμόνη παράγεται στον οργανισμό

μας, γνωστή και ως η ορμόνη της αγάπης ή αλλιώς ωκυτοκίνη. 
Επιπλέον, η αγκαλιά συμβάλλει στην καλύτερη υγεία της καρδιάς, καθώς το

αγκάλιασμα έχει την ικανότητα να μειώνει τον καρδιακό ρυθμό μας. 
Περαιτέρω μελέτες υποστηρίζουν ότι οι αγκαλιές προστατεύουν ακόμα και το

ανοσοποιητικό μας σύστημα!
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Οι συχνές αγκαλιές ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά συμβάλλουν θετικά 
στην ανάπτυξη του παιδιού ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή του!

Η αγκαλιά της μητέρας προς το παιδί του προσφέρει τρυφερότητα και αγάπη.
Επιπλέον, το βοηθάει να νιώσει ασφάλεια θέτοντας τις βάσεις, 

ώστε να χτίσει στο μέλλον υγιείς ανθρώπινες σχέσεις!
 

Μία ή περισσότερες αγκαλιές μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμες και
 να βοηθήσουν ανθρώπους που νιώθουν μοναξιά ή υποφέρουν από διαταραχές 

που επηρεάζουν τη διάθεσή τους.  
 

Αν και όλοι οι άνθρωποι έχουν νιώσει την ανάγκη για μία αγκαλιά 
σε κάποιο στάδιο της ζωής τους, θα πρέπει να κατανοήσουμε πως 

δεν λειτουργούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο!
 

 Πολλοί άνθρωποι δεν είναι πάντα έτοιμοι να δεχθούν μια αγκαλιά, μπορεί να 
μην αισθάνονται άνετα, να μην νιώθουν οικειότητα με το άτομο που θέλει να τους

αγκαλιάσει ή μπορεί να μην τους αρέσει να εισβάλλουν στον προσωπικό τους χώρο. 
 

Σε κάθε περίπτωση, αν δεν είμαστε σίγουροι για την αγκαλιά που θέλουμε
 να προσφέρουμε μπορούμε προηγουμένως… απλώς να ρωτήσουμε!

 
 
 

Οι Πηγές μας:
www.enallaktikiagenda.gr
www.meygeia.gr/therapeftiki-dinami-tis-agkalias/
www.psychologynow.gr/arthra-psyxikis-ygeias/proagogi-psyxikis-ygeias/eveksia/8676-pos-na-diaxeiristeite-
ta-dyskola-synaisthimata.html
www.psychology.gr/psychologia-sxeseon/2551-dinami-agkalias.html
www.therapia.gr/simasia-tis-agkalias/
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