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{jcomments on}Οι όροι Naturism , γυμνισμός και κοινωνική γυμνότητα ορίζεται γενικά
ως η πρακτική της έκθεσης του γυμνού σώματος. Οι όροι naturism και γυμνισμός γενικά
επίσης σημαίνουν ότι οι δραστηριότητες γίνονται σε μη σεξουαλικά ή οικογενειακά
πλαίσια. Η χρήση και ο καθορισμός αυτών των όρων ποικίλλουν γεωγραφικά και ιστορικά.
Προς το παρόν, στόχος είναι είναι η δημιουργία ένος άρθρου απαριθμώντας την ιστορική
χρήση των όρων naturism και γυμνισμού και πώς διαφέρουν μεταξύ των διαφορετικών
πολιτισμών, των χωρών, και των χρονικών διαστημάτων στην ιστορία.

Ένα κέντρο γυμνιστών (λέσχη, θέρετρο ή άλλη εγκατάσταση) είναι μια θέση όπου η
γυμνότητα επιτρέπεται ανοιχτά.

Φιλοσοφία και πρακτική
Οι γυμνιστές πιστεύουν ότι το γυμνό ανθρώπινο σώμα πρέπει να είναι αποδεκτό, να είναι
σεβαστό και να το χαιρόμαστε. Πιστεύουν ότι η θέα του γυμνού σώματος δεν είναι ντροπή,
δεν διαφθείρει, δεν είναι υποτιμητική ή επικίνδυνη. Δεν θωρούν ότι η συνεύρεση γυμνών
ανθρώπων είναι κάτι ανήθικο ή σεξουαλικό. Πιστεύουν ότι η γύμνια είναι μία υγιής φυσική
κατάσταση, ότι η γύμνια είναι η πιο αγνή μας κατάσταση μια και έχουμε γεννηθεί γυμνοί.

Το μοντέρνο κίνημα του γυμνισμού είναι μια αναβίωση αρχαίων εθίμων που ήταν κυρίαρχα
σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Ακόμα και οι Εσκιμώοι πήγαιναν γυμνοί στα ιγκλού τους. Την
σημερινή εποχή μόνο μερικές απομονωμένες φυλές συνεχίζουν την πρακτική της γύμνιας
με λίγα ή ακόμα και καθόλου ρούχα. Υπάρχουν τέτοιες κοινότητες στον Αμαζόνιο, στην
υποσαχάρια Αφρική και στην Νέα Γουινέα.

Ο γυμνισμός δεν πρέπει να συγχέεται με την επιθυμία κάποιου να δει άλλους γυμνούς για
σεξουαλικούς λόγους (ηδονοβλεψίας), ή με την επιθυμία κάποιου να τον δουν γυμνό για
σεξουαλικούς λόγους (επιδειξίας).

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι με το να είναι γυμνοί γίνονται πιο αποδεκτοί από τους
άλλους για αυτό που είναι, τόσο σωματικά όσο πνευματικά και συναισθηματικά. Χωρίς
ρούχα η κοινωνική τάξη του καθενός δεν είναι άμεσα ορατή.
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Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
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