Jazyky lásky 11 (doteky)

	Už dávno víme, že tělesný dotek je způsobem, jak vyjádřit city. Mnoho výzkumů v oblasti vývoje dítěte doložilo, že děti, které někdo chová, líbá, objímá, se v citové oblasti vyvíjejí zdravěji než ty, kterých se po dlouhá období nikdo ani nedotkne.
 Pro některé lidi je jazyk doteků jazykem základním. Pokud se jim ho nedostává, mají pocit, že je jejich partner nemá rád. Pokud ano, jejich citová nádrž je plná a oni se cítí bezpečni ve své lásce k němu.
	Tělesný dotek může vztah vytvořit i rozbít. Může sdělovat lásku i nenávist. Pro člověka, jehož základním citovým jazykem jsou doteky, bude toto sdělení mnohem hlasitější než slova "nenávidím tě" nebo "miluji tě". Facka je škodlivá pro každé dítě, avšak u dítěte, jehož základním citovým jazykem jsou doteky, jsou její následky katastrofální. Něžné objetí znamená pro každé dítě, že ho máte rádi, avšak dítěti s tímto základním jazykem ukazuje vaši lásku velmi intenzivně. A o dospělých platí totéž.
	
	Když je nám zle, spontánně se navzájem objímáme. Proč? Protože dotek je výmluvným sdělením lásky - a tu v obdobích krize potřebujeme ze všeho nejvíc. Okolnosti vždycky změnit nemůžeme, ale dokážeme je snést, pokud nás má někdo rád.
	Žádnému manželství se bolestné okamžiky tak docela nevyhnou. Rodiče dříve či později zemřít musejí. Při automobilových nehodách jsou každoročně zabity či zmrzačeny tisíce lidí. Nemoc si nevybírá. Zklamání patří k životu. To nejdůležitější, co v období krize můžete pro svého partnera udělat, je mít ho rádi. Pokud jsou základním citovým jazykem vašeho partnera doteky, nic není důležitějšího než ho držet v náručí, když pláče. Slova, která by v jeho situaci pomohla, možná ani neexistují, ale váš dotek je znamením, že vám na něm záleží. Krize představuje jedinečnou příležitost k vyjádření lásky. Na vaše něžné doteky se bude vzpomínat dlouho potom, co krize pomine. Pokud příležitosti k doteku nevyužijete, možná to nebude zapomenuto nikdy. 


