
For at undgå drug rape er det vanvittig vigtigt, at du ALDRIG tager imod en drink eller en 
åben flaske fra nogen. Du må heller ikke gå fra din drink, uden at en af dine venner, som 
du kender rigtig godt og stoler på, HELE TIDEN holder øje med den. Også til private fester 
sker der drug rape – så vær opmærksom, og pas på dig selv. 

Misund ingen deres tilsyneladende lykke. 
Du kender ikke deres hemmelige sorger. 
Indisk ordsprog.

Din stil og din krop 
Sidste kapitel sluttede med noget meget tungt stof om overgreb, men nu skal vi igen 
løftes, og du kan blive inspireret til, hvordan du kan tage dig endnu bedre af dig selv og 
din krop samt arbejde med din stil, og hvad det kan få af betydning for dig.

Uafhængigt af din personlige stil – ja, du har en, du kan slet ikke andet – så er der fx 
god livsstil, at være god ved sig selv, og have evnen til virkelig at nyde fx hjemmelavede 
saltede mandler. Og det er dårlig livsstil at sumpe, og fx bruge langt det meste af sin tid 
på at se tv, drikke cola og spise slik. Udover at vi alle har ”stil”, der kommer til udtryk på 
forskellig vis, så har vi mennesker også det tilfælles, at vi har en krop. En krop, der ændrer 
sig gennem livet, og som vi skal være gode venner med og tage os af. Kroppens tilstand 
siger meget om os og vores generelle tilstand. Du kan gøre mangt og meget for at holde 
dig fysisk og psykisk sund, skarp og på beatet. Du kan jo fx starte med at tage et tjek på 
din personlige stil. 

Personlig stil
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Personlig stil er en smagssag, og vi har (heldigvis) forskellig smag – ergo er vores person-
lige stil også forskellig. Det er noget af det, der giver livet kulør. Noget andet er, at ens stil 
helt naturligt er svær at kategorisere – og hvorfor egentlig også gøre det. Det forsøges 
med begreber som goth, hippie, punker, computernørd, sportsfreak, stillepige/-dreng og 
så videre, hvilket sætter mennesker i bås. ”Hun er sådan og sådan...”. ”Han er sådan en, 
der…”. Men vi kan aldrig med begreber og ord virkelig beskrive en person. Dertil kommer, 
at ens stil og personlige prioriteter skifter, måske fra dag til dag, måske fra år til år eller 
mellem årtier.  

Prøv at forestille dig, hvordan du tror, du ser ud om 1, 5 eller 15 år? Vi du stadig se ud, 
som du ser ud i dag?

Dit tøjvalg siger fx noget om dig. Det siger noget om dig, hvis du vælger at gå i modetøj, 
der skal skiftes ud jævnligt, da moden jo ofte skifter. Eller du vælger kvalitet, der ofte er 
mere klassisk og kan holde længere. Eller du vælger kvantitet, hvor du kan få meget, der 
ofte er af så dårlig kvalitet, at det hurtigt igen skal skiftes ud. Du skal også vælge farver 
og form og måske overveje, om der er en særlig stil, du ønsker at signalere noget med 
lige nu.

Laura, 18 år: Man kan ikke altid spotte en personlighed på stilen. Jeg er en klog pige, 
der får topkarakterer i næsten alt, hvad jeg laver. I min klasse er jeg kendt som ’hende den 
kloge’, der går meget op i skolen og ikke er ude at drikke hver weekend. Jeg vil hellere 
sidde under et tæppe og læse en spændende bog, end jeg vil i byen udelukkende for at 
drikke mig fuld. Det betyder ikke, at jeg aldrig fester eller bliver fuld, men det er ikke det, 
mit liv handler om. Jeg har et arbejde, er i et langtidsforhold, og man skulle tro, at min 
stil er utrolig kedelig og grå, når jeg nu virker så ansvarsbevidst, men det er den langtfra. 
Jeg er nemlig også hiphop danser, og jeg elsker at gå i store, løse bukser, fede T-shirts og 
pangfarver, og hvis jeg er til fest, kan jeg godt snige mig i en lårkort kjole og netstrømper. 
Jeg er ikke bange for at vise begge sider af mig selv: den kloge, i form af opførsel, og den 
seje, i form af stilen. Jeg indeholder begge sider, og jeg er stolt af dem begge!

Jeg mener, at du frem for alt skal vælge det, der appellere og synes allerbedst for dig – 
frem for hvad moden eller en bestemt stil dikterer. Er det vigtigste ikke, at du føler dig 
godt tilpas i det tøj, du har på, både i forhold til, hvad der føles rart, og hvad du synes klæ-
der dig? Og at du signalerer noget, som du ønsker at signalere? Prøv fx at eksperimentere 
med, hvad forskellige farver gør for dig. Når alt kommer til alt, er det dit valg, hvordan du 
ønsker at se ud, og hvad du ønsker at signalere med din stil. 

Du er per definition nuttet, hvis du vælger at være det, og er omvendt en nitte, hvis du 
vælger at være det. Det har absolut INTET at gøre med, hvordan du faktisk ser ud! 
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