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Glæden ved at stå nøgen Forfatterlinjen Bjerget Efterskole Hent PDF Det at stå nøgen er følelsen af noget
grænseoverskridende og til tider ubehageligt. Noget der kræver en stor beslutning, fordi det at blotte sig i

overført betyd-ning handler om at turde at stå frem med et resultat. Det at stå nøgen indeholder fornemmelsen
af usikkerheden over at vise sine ømme punkter frem og få respons på det. Hvad enten du får ris eller ros, ved

du, at det er dig, der er modtageren, og du har intet du kan skjule dig bag. En følelse der godt kan virke
skræmmende. Når du endelig tør "smide tøjet" og lukke op for dig selv, er det dér, du for alvor bryder ud af
din skal. Her er du sårbar men også mest kreativ og i udvikling, fordi du kan føle suset. Det er her, du mærker

glæden! Det at stå nøgen handler om at tage en chance, også selvom udfaldet måske ikke bliver som du
håber, for tænk nu hvis det umulige sker; og alt det du før knap nok turde drømme om bliver til virkelighed.

"Smid tøjet" og mærk glæden, ved at stå nøgen.

 

Det at stå nøgen er følelsen af noget grænseoverskridende og til tider
ubehageligt. Noget der kræver en stor beslutning, fordi det at blotte
sig i overført betyd-ning handler om at turde at stå frem med et

resultat. Det at stå nøgen indeholder fornemmelsen af usikkerheden
over at vise sine ømme punkter frem og få respons på det. Hvad

enten du får ris eller ros, ved du, at det er dig, der er modtageren, og
du har intet du kan skjule dig bag. En følelse der godt kan virke
skræmmende. Når du endelig tør "smide tøjet" og lukke op for dig
selv, er det dér, du for alvor bryder ud af din skal. Her er du sårbar
men også mest kreativ og i udvikling, fordi du kan føle suset. Det er
her, du mærker glæden! Det at stå nøgen handler om at tage en

chance, også selvom udfaldet måske ikke bliver som du håber, for



tænk nu hvis det umulige sker; og alt det du før knap nok turde
drømme om bliver til virkelighed. "Smid tøjet" og mærk glæden, ved

at stå nøgen.
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