A Culpa é de Quem?
Por muito tempo em nossas vidas nos questionamos sobre nudez, porém fazemos isso
sem pensar.
Quando criança, o que nós queríamos era mesmo ficar nus, pois foi dessa forma que
nascemos e nos sentíamos bem assim, depois de um tempo não trocávamos de roupa nem na
frente da mãe, pois havia algo em nossas mentes que nos dizia que aquilo era contra as regras.
Então quando chegamos na adolescência é que vamos fazer o nosso próprio conceito sobre
nudez, e daí sim, diremos o que é e como no sentimos diante do tal. Mas por mais que digamos
que a nudez é maliciosa e indecente, já dizia Franz Kafka que: “toda pessoa de bem gosta de
ficar nua, por mais recalcada que seja”. Então será que a nudez é realmente ruim ou são os
costumes de sociedade mal plantadas em nossas mentes. Diga se puder por que a nudez é
interpretada de forma tão vulgar se foi Deus quem a criou e assim era seu desejo que foi
recusado pelo homem em seu livre arbítrio no momento em que tomou do fruto proibido. É a
nudez a culpada de tudo isso ou somos nos meros homens mesquinhos. E quando digo nudez,
não digo somente sobre o prazer de ficar nu, e sim o prazer de ter sua mente liberta de
preconceito, egocentrismo, ambição de passar por cima daquele que nada te fez, avareza, e todos
os pensamentos negativos que fazem do homem um ser racional sem futuro.
Queremos o prazer de nos sentir livres sem termos de recorrer a leis ou nos esconder dos
vizinhos por que estes não se sentem bem em saber que praticamos o naturismo. Abaixo a
malicia e alto ao bem estar, portanto tome consciência de se sentir bem e de preferência nu, não
há coisa melhor na vida do aquilo que Deus nos deu.
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