
 نظریه
مـاس جـسمی و لمـس       گویـد کـه ت      علم و غریزه به ما مـی      

کردن، روشی مناسب براي روح و احساس بخشیدن به زنـدگی       
هـاي لمـس    تـرین گونـه   است؛ و در آغوش گرفتن یکی از مهـم     

ها   اي عمیق میان انسان     با در آغوش کشیدن رابطه    . کردن است 
  .شود گیرد و روح زندگی در کالبد دو طرف دمیده می شکل می

ي نوازش اسـت   تشنهدر هر سن و سالی که باشیم روحمان       
  .تواند روحمان را سیراب کند و زبان آغوش می
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کند، باعث  ت، یکرنگی و همدردي ایجاد مییي صمیم در آغوش گرفتن حلقه

  .دهد شود و به ما دلگرمی می بالندگی و شفا می
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ه دور ما حصار وقتی تکنولوژي ب

در آغوش کشیدن این حصار را  کند کشد و ما را از هم دور می می

شکند می  

 منطق
، فقـط زبـان     هاي مردم با هم فـرق دارد        در دنیایی که زبان   

  .شناسد  محدودیتی نمیلمس کردن و در آغوش کشیدن
رو با  کنیم و از این   ما در عصر منطق و تکنولوژي زندگی می       

وقتـی یکـدیگر را بـا همـدلی در          . ایـم   احساساتمان بیگانه شده  
شـوند و مهـر تأییـدي بـر           آغوش بکشیم احساساتمان زنده می    

  . زنیم ها می آن
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 کاربرد
یـشتري  گـوییم تأکیـد ب      با در آغوش کشیدن به آنچـه مـی        

  .ورزیم می
اگر کمکی از من ساخته است به مـن  «:گوییم وقتی بلند می 

 ایـن را از تـه قلـبم         :کنیم  با در آغوش کشیدن تأکید می     » .بگو
  !گویم می

بـا در آغـوش کـشیدن       » .دوستت دارم «:وقتی بلند بگوییم  
در واقع، تو را عاشـقانه      . واقعاً برایم مهم هستی   : کنیم  تأکید می 

  . وست دارمو از صمیم قلب د
  

  !تان تأکید ورزید با در آغوش کشیدن بر گفته
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در مواقعی که به زبان آوردن کلمات، سخت و دشوار اسـت            
  . با در آغوش کشیدن سخن بگویید

، اما بـه زبـان      گاهی با این که واژگان مناسب را بلد هستیم        
ویـژه   ایـن مطلـب، بـه   . مان واقعًا سخت اسـت    ها براي   آوردن آن 

کند که فـردي خجـالتی باشـیم یـا بـه               صدق می  زمانی بیشتر 
در این مواقع   . شدت تحت تأثیر احساساتمان قرار گرفته باشیم      

  . توانیم از زبان آغوش مدد بگیریم می
  :ها را منتقل کند تواند این پیام در آغوش کشیدن می

  .من همچون کوهی کنارت هستم
  .دانم چه احساسی داري حقیقتًا می

  .ریک باشلطفاً در شادي من ش
  . مرا در غم خودت شریک بدان

  
اي چـون سـالم و    گاهی حتی بر زبان آوردن کلمـات سـاده      

  . خداحافظ دشوار است
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