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Hμέρα Αγάπης 2020

Η Ημέρα Αγάπης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Δεκεμβρίου.
Στόχος της συγκεκριμένης ημέρας είναι να μας υπενθυμίσει πόσο
σημαντικό είναι βιώνουμε όμορφα συναισθήματα και να
παραμερίζουμε τις πιο αρνητικές μας σκέψεις. Να σκεφτόμαστε
θετικά και να υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας τους λόγους που
αγαπούμε τους ανθρώπους της ζωή μας.

Η λέξη αγάπη εμπερικλείει διαφορετικά συναισθήματα,
συμπεριφορές, ακόμα και καταστάσεις. Είναι ένα συναίσθημα έντονης
στοργής και προσωπικής αφοσίωσης, είναι ένα συναίσθημα που
μπορεί να βρίσκεται παντού, αρκεί να το θέλουμε.

Αγάπη: ένα συναίσθημα που μπορεί να βρίσκεται
παντού!

ΑΥΤΟ-ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΑΥΤΟ-ΑΓΑΠΗ
 Η αγάπη μας εμπνέει, μας εμψυχώνει, μας οπλίζει, μας ενθαρρύνει, μας
ωθεί προς μια κατεύθυνση. Για να αγαπήσουμε όμως τους άλλους
χρειάζεται πρώτα να αγαπάμε τον εαυτό μας. Με τη φροντίδα που

εσωκλείει η αυτό-αγάπη.
 Να με νοιαστώ, να με προσέξω, να με γνωρίσω, να με αποδεχτώ, να με
αγαπήσω, να με αγκαλιάσω, να με δυναμώσω, να με ενθαρρύνω, να με
παρακινήσω, να με εξελίξω. Να μη σταματήσω να με γνωρίζω, να με
αγαπώ και να με αναπτύσσω.
 Με αυτό τον τρόπο είμαστε περισσότερο συνδεδεμένοι με τον εαυτό μας
και μπορούμε να συνδεθούμε ουσιαστικά και πραγματικά και με τους
άλλους. Και να τους αγαπήσουμε. Για αυτό που είναι. Όχι για αυτό που
νομίζουμε πως είναι ή θα μπορούσαν να είναι ή θα θέλαμε να τους

κάνουμε να είναι.
 Στο πλαίσιο της αυτοφροντίδας και της αυτό-αγάπης μαθαίνουμε να
ακούμε τα συναισθήματά μας, τις ανάγκες μας, πώς να θέτουμε στόχους
και να οργανωνόμαστε για να τους πετύχουμε. Πώς να ισορροπούμε τα

θέλω και τα πρέπει, πώς να ξεκουραζόμαστε όταν αυτό χρειαζόμαστε για
να εξοικονομούμε ενέργεια, πώς να φροντίζουμε την ευεξία μας.

Η συντροφική αγάπη…










Είναι επιλογή: Η αγάπη διαφέρει από την επιθυμία, το πάθος και άλλα συναισθήματα που διαρκούν
συνήθως λίγο αλλά είναι πολύ πιο έντονα. Η αγάπη είναι μια επιλογή. Έχουμε επιλέξει να αγαπάμε κάποιον
και κανείς και τίποτα δεν μπορεί να μας πιέσει να αισθανθούμε αγάπη.
Χρειάζεται χρόνο: Η αγάπη μεταξύ δύο ανθρώπων χρειάζεται χρόνο, εμπιστοσύνη και οικειότητα για να
δημιουργηθεί. Βασίζεται στον χρόνο που περνάμε με τον σύντροφό μας για να τον γνωρίσουμε, να
μοιραστούμε τα ενδιαφέροντά μας και τις απόψεις μας. Η αγάπη εμφανίζεται όταν γνωρίζουμε τον άλλο
τόσο καλά ώστε να τον σεβόμαστε για αυτό που είναι και να τον θαυμάζουμε.
Σημαίνει υπομονή: Για να αγαπήσουμε πρέπει να ξέρουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας, να έχουμε υπομονή
με τα συναισθήματά μας και τους άλλους. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε άμεση αντίδραση ή ανταπόδοση,
αλλά αρκεί να αφήσουμε τα πράγματα να κυλήσουν μόνα τους.
Απαιτεί προσπάθεια: Χρειάζεται προσπάθεια και δύο ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά για τη σχέση
τους. Έτσι η αγάπη γίνεται πιο δυνατή και δεν εξασθενεί.
Απαιτεί να είμαστε παρόντες: Δεν μπορούμε να αγαπάμε κάποιον από ‘απόσταση’. Πρέπει να είμαστε
μέρος της ζωής του, να ακούμε τα προβλήματα του, να τον βοηθάμε και να προσφέρουμε την
συμπαράστασή μας. Η αγάπη δηλώνει το παρόν σωματικά, συναισθηματικά, ψυχικά και πνευματικά.
Είναι η καλοσύνη: Εάν η αγάπη πληγώνει τον άλλο, τότε δεν είναι αγάπη. Αν τον καταπιέζει και
δημιουργεί άσχημα συναισθήματα ή καταστάσεις, τότε δεν είναι μια ώριμη αγάπη. Η αγάπη πρέπει να μας
κάνει να αισθανόμαστε σιγουριά και να δημιουργεί μια σταθερότητα στη ζωή μας.
Δεν είναι εγωιστική: Όταν αγαπάμε σταματάμε να ενδιαφερόμαστε μόνο για τον εαυτό μας. Γινόμαστε
‘αυτόνομα’ ένα με τον άλλο και λειτουργούμε μαζί του σαν μια οντότητα.
Δεν είναι ποτέ τέλεια: Η ιδανική αγάπη υπάρχει μόνο στον κινηματογράφο. Η πραγματική αγάπη υπάρχει
μαζί με την ρουτίνα και τα προβλήματα. Η αλληλοκατανόηση είναι το κλειδί για μια ευτυχισμένη σχέση,
όπου υπάρχει αγάπη.

Δε σταματάμε να δείχνουμε την αγάπη μας
και να παραμένουμε συνδε-δεμένοι κατά τη
διάρκεια του Covid-19:
•

Με ανθρώπους που αγαπάμε, μας αγαπάνε και μας
γεμίζουν με θετική ενέργεια.

•

Με ανθρώπους που σέβονται τα όρια μας και μας
βοηθούν να τα τηρήσουμε.

•

Με ανθρώπους που δείχνουν ότι είναι «εδώ» ακόμη

κι αν λόγω κοινωνικής απόστασης δεν μπορούν να
είναι με φυσική παρουσία.
•

Με ανθρώπους της οικογένειάς μας, φίλους, γείτονες,
ΟΧΙ ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΕΠΕΙ, ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΘΕΛΟΥΜΕ.

•

Ένα απλό μήνυμα «Τι κάνεις, είμαι εδώ, αν χρειαστείς
να μιλήσεις» μια εκδήλωση ενδιαφέροντος που δεν
μένει στα λόγια αλλά γίνεται έμπρακτη πράξη.

•

Η ουσία δεν είναι να μιλάμε με πολλά άτομα αλλά να
μιλάμε ειλικρινά, ουσιαστικά και ανιδιοτελώς.
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Πάντα δίπλα σας
24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή
Συμβουλευτικής Υποστήριξης
800 11 50 327 (από σταθερό,
χωρίς χρέωση)

694 80 50 163 (από κινητό)
Ανώνυμα και Εμπιστευτικά

