
  
  

  
  

  شود گیري در ابتداي صبح باعث می یک آغوش
  .تمام روز احساس مطلوبی داشته باشید
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 تئوری
. کـه نیـاز اسـت     لمس کردن و نوازش نـه تنهـا مطلـوب، بل          

انـد کـه برانگیختگـی        تحقیقات علمی این نظریه را تأیید کرده      
ناشی از لمس کردن، براي سالمت جسمی و عاطفی مـا بـسیار     

  . ضروري است
 خواص درمانِی لمس کردن، ابزاري ضروري براي شفابخشی

شناخته شده و اینک بخشی از آموزش پرستاران در چندین 
لمس کردن براي کمک . شود مرکز پزشکی بزرگ را شامل می

به تسکین درد، رهایی از افسردگی و اضطراب، باال بردن امید 
و میل بیماران به زندگی، و رشد مؤثر است؛ رشد نوزادانی که 

شوند و به علت قرار گرفتن در دستگاه  زودتر از موعد متولد می
  . مخصوص از لمس کردن محروم هستند

  :هاي گوناگون بنا بر آزمایش
شود احساس بهتري نسبت به خود و          کردن باعث می   لمس

  . محیط اطرافمان داشته باشیم
ي زبان کودکان و  لمس کردن، تأثیراتی مثبت بر توسعه

  . گذارد  می(IQ) ها ي هوشی آن باال رفتن بهره
 کننده  اي را در لمس مالحظه لمس کردن، تغییرات روانی قابل

  . کند شونده ایجاد می و لمس
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طور که باید     آنهنوز  هاي نیروي لمس کردن       گفتیالبته، ش 
از سوي ما شناخته و درك نشده است و ما در ابتـداي ایـن راه       

  .هستیم
هـاي متعـددي دارد، مـا     در عین حال که لمس کردن گونه     

هاي خاص آن اسـت کـه    گیري یکی از گونه  معتقدیم که آغوش  
  . شود به طرزي چشمگیر باعث شفا و درمان می
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 منطق
  گیري، غوشآ

  کند احساس مطلوبی ایجاد می
  برد اندوه و دلتنگی را از بین می
  کند ترس و نگرانی را برطرف می

  گشاید درها را به روي احساسات می
او واقعًا دوست دارد مرا ! واي«(دهد نفس را افزایش می عزت

  )»!در آغوش بگیرد
شود، اما  باورم نمی«(شود دوستی و گذشت می باعث نوع

  ) »!معرفت را در آغوش بگیرم خواهد آن بی  دلم میواقعاً
کند؛ به این معنی که کسانی که  روند پیر شدن را کند می

کنند دیرتر  گیري نثار هم می  عشق و محبت خود را با آغوش
  .شوند پیر و شکسته می

کند؛ هنگامی که  اشتها را کنترل می
گیري و عشق و محبت تغذیه  با آغوش

. ري به غذا داریمشویم، اشتهاي کمت
هایمان به دور هم  همچنین، وقتی دست

یابیم تا براي  حلقه شود دیگر مجال نمی
  !ها استفاده کنیم غذا خوردن از آن
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  :گیري این است که از دیگر مزایاي آغوش
  .کاهد از تنش و اضطراب می

  .کند خوابی مقابله می با بی
  .شود باعث تناسب و تقویت عضالت دست و شانه می

تـان محـسوب      قد باشـید تمرینـی کشـشی بـراي          ر کوتاه اگ
  .شود می

  .شود قد باشید نرمش خمیدگی محسوب می اگر بلند
شود و در نتیجه از  ها می ي زوج باعث ازدیاد عشق و عالقه

  .کند پاشیدن خانواده جلوگیري می بند و باري و از هم بی
ازآنجا که به طرزي سالم عواطف را برانگیخته و احساسات 

کند، جایگزینی سالم براي الکل و مواد  امطلوب را تخلیه مین
  . مخدر است

  . زند بر حضور فیزیکی و  وجود ما مهر تأیید می
  . گیري است برد؛ هرکس الیق آغوش ها را از بین می تبعیض
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  :گیري این است که از دیگر مزایاي آغوشو 
  .کند سازگار با محیط زیست است و آسیبی به آن وارد نمی

وري مناسب از انرژي  با جلوگیري از اتالف گرما باعث بهره
  .شود می

  . قابل حمل است
  .مستلزم ابزار و وسایل خاصی نیست

ي در گرفته   مستلزم محیط خاصی نیست؛ هرجا، از آستانه
 گیري تا اتاق همایش یا زمین فوتبال، مکان مناسبی براي آغوش

  .شود محسوب می
  .کند فزون میشادي روزهاي خوش را ا
  .کند پذیر می روزهاي سخت را تحمل

  . کند احساس تعلق را منتقل می
  .کند مان را پر می کمبودهاي زندگی

گیري نیست و  اثرات مفید آن فقط محدود به زمان آغوش
  .پس از آن هم ادامه دارد
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