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Vamos desistir facilmente da  
oferta naturalista em Istria?
O SARS-COVID-19, que assedia há mais de um ano, 
mudou muito, ou seja, vai continuar mudando. Os 
naturistas também começaram a mudar e obviamente 
com os protestos estão se movendo cada vez mais nus 
em casa, mas também em vários eventos públicos. 
Na Itália, por exemplo, vários museus estão abertos 
apenas para naturistas. Na França, foi inaugurada 
pela primeira vez uma pequena aldeia naturista, onde 
todos os habitantes vivem e se divertem nus com bom 
tempo.

E até na Sérvia, onde esse movimento vem se espal-
hando e sendo amplamente aceite ultimamente. Pela 
primeira vez em Belgrado, um grupo dos mais co-
rajosos naturistas participou do primeiro passeio de 
bicicleta naturista. Não sei como seria esse desempen-
ho se cem pares de ciclistas nus fossem perfilados em 
Zagreb, na Praça Ban Jelačić, organizada pela Associ-
ação Croata de Ciclismo.

E este ano eles deveriam organizar o Congresso EuNat 
de Naturistas Europeus, mas foi cancelado devido à 
Covid e adiado para fevereiro de 2022.

Precisamente esses encontros de jovens naturistas 
seriam muito importantes para espalhar o naturismo 
e nutrir novos naturistas como hóspedes em nossos 
acampamentos naturistas, que infelizmente estão se 
tornando cada vez menos.

Enquanto os centros naturistas em nosso país estão 
desaparecendo, apesar da demanda atualmente relati-
vamente melhor do que os acampamentos têxteis, na 
Sérvia o movimento está despertando e ganhando o 
favor de organizações de turismo locais e apoio para a 
implementação de projetos locais e a criação de resorts 
e clubes naturistas. E estamos trabalhando intensa-
mente para fechar.

Na Sérvia, as chamadas „praias selvagens“ são ampla-
mente visitadas, a maioria das quais em Belgrado (Ada 

Ciganlija), Novi Sad, Zrenjanin, Uvac, mas também em 
outros lugares da Sérvia.

O que queremos dizer? Nós, em Istria, fomos e con-
tinuamos sendo o berço dos resorts naturistas eu-
ropeus. Hoje, na Croácia, há apenas uma dúzia de 
acampamentos naturistas e 90% do tráfego ocorre na 
Ístria. Istria é um oásis para visitantes da Baviera, Áus-
tria, Itália, Eslovênia e até mesmo da Holanda, porque 
se olharmos de forma realista, nenhum desses países 
tem tantos alojamentos para naturistas à beira-mar e 
tão perto.

Mas a história da Sérvia é irresistivelmente remini-
scente do nosso início nos anos 60 do século passado 
em Vrsar, o espírito empreendedor na construção, 
promoção e luta no mercado pela valorização e recon-
hecimento deste segmento seletivo da oferta turística. 
Também nos lembra o fato de que organizamos quatro 
Congressos Naturistas Mundiais em Istria (Koversada 
1972, Monsena 1988 Valalta 2004 e Koversada 2012). 
Investimos um capital enorme em bens tangíveis e 
intangíveis e desistimos levianamente desse rico pat-
rimônio.

O carisma e o espírito empreendedor da liderança 
neste segmento estão lentamente, mas seguramente, 
desaparecendo e se dispersando em nossos destinos 
próximos no meio ambiente, o que é um problema de 
desenvolvimento estratégico do turismo e da política 
de turismo da Ístria e da Croácia.

E o naturismo está em alta. O fato é que as associações 
de naturistas da Grã-Bretanha, França, Itália, Alemanha 
e Estados Unidos, entre outros, registraram um au-
mento no número de associados no ano passado - em 
até 31%. E os centros naturistas e os naturistas têm 
sido e serão uma exceção, pois com uma espécie de 
paradoxo da liberdade do corpo em harmonia com a 
natureza, eles criaram sua aura de como ele sempre 
pode se sair melhor em tempos de crise.
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Narrativas sobre o naturismo  
como um projecto comunitário
No início de 2020, o autor de ficção naturista PZ Wal-
ker teve a ideia de uma coleção de histórias de mis-
tério a ser chamada de “Assassinato na Colônia Nu-
dista, ”Usando deliberadamente o termo antiquado“ 
colônia de nudismo ”para um toque ligeiramente 
retro e humorístico. Nas plataformas de mídia social, 
principalmente no Twitter, outras pessoas associadas 
à fina rede de autores naturistas se manifestaram. 
Ted Bun montou a convocação de inscrições, Ro-
bert Longpré configurou a página para compartilhar 
documentos, bem como o ISBN, Fabien Barabé 
desenhou a capa ... e terminamos com quinze envios 
em um período de tempo relativamente rápido. Will 
Forest e Ted Bun se ofereceram para editar. O proje-
to tem sido um forte exemplo de uma comunidade 
online trabalhando em conjunto!  (6,28 EUR)

O livro inicial foi um sucesso e uma sequência foi 
planejada, desta vez intitulada “Romance na Colônia 
Nudista” (6,74 EUR). Ficou decidido que, com este 
título, a única data possível para publicação seria o 
Dia dos Namorados, 14 de fevereiro. Depois de mui-
to trabalho, a antologia apareceu devidamente na 
data marcada. Mais uma vez, o produto das vendas 
foi direcionado para Médicos Sem Fronteiras.

Esta antologia tem dezoito histórias de dezessete 
escritores diferentes de todo o mundo. Isso resulta 
em uma interpretação diferente do termo “Colônia 
Nudista” em algo reconhecível no próprio país do 
escritor.

Alguns dos romances se passam no passado, out-
ros no presente. Todos os primeiros são contos, a 
exceção é uma curta peça de rádio „Heatwave“, que 
o autor Gregg B White permitiu
performance para apresentações beneficentes, desde 
que todos os atores e engenheiros de som tenham 
sua própria cópia (fotocópias estritamente proibi-
das!) e que todos os atores e engenheiros de som 
estejam nus para a apresentação.

As duas primeiras histórias vêm do mesmo autor, 
Andrew Calow, que contribuiu com “O
A resposta é negativa ”e“ Ivy‘s Story ”. Ambos apre-
sentam um vigário na Inglaterra como observador 
de outros romances. Seguem-se uma contribuição 
americana de Linda Weber “Chance Encounter at the 
Roadrunner Ranch”. Eu não esperava a reviravolta 
nesta história.

Matthew McDermott forneceu a matéria seguinte, 
“Naked Games”, com a observação “Dava para con-
tar para os residentes, eram eles que usavam saron-

gues e agasalhos e até shorts e camisetas”.  
A configuração muda para o Canadá para este. 
Para a próxima história, “Lydia‘s Private Casket” de 
James Gault, as cenas mudam para a Inglaterra e a 
Tchecoslováquia e um romance pré-Segunda Guer-
ra Mundial entre duas pessoas de nacionalidades 
diferentes.

A Alemanha é o cenário de “Romance na Colônia 
Nudista” de Ana Jurić. Ao contrário de muitos dos
histórias, neste caso Hans e Lisel se conhecem desde 
o início do conto. A história de Jacob M Drake, “The 
Perfect Match”, tem um casal que se conhece duran-
te sua primeira visita ao resort. É uma ilustração per-
feita de como ninguém ficará sozinho em um resort 
de nudismo por muito tempo.

“Elijah‘s Journey” de Fabien Barabé não é uma jor-
nada em milhas, mas uma jornada de vida e novas 
experiências ambientadas na Ilha de Vancouver, no 
Canadá. “Scars and Prejudice” de Hannah Steinbock 
é uma história comovente de um veterano do Iraque 
que encontra o amor com uma vítima de acidente 
com cicatrizes.

Joeline é uma sobrevivente do câncer que é a 
protagonista de “Beyond a Swim” de Stan Muir. 
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Prazo para artigos remeter:  
20 o Julho 2021

lançamento do Focus mais 
recente: 05 o Agosto 2021

Foco Agosto

Seu romance começa em pé completamente errado 
quando um estranho invade seu tempo de natação 
solo. “Love Story”, de Steve Williams, começa 
em uma universidade americana com dois alunos 
maduros de geologia. “A Natural Break” de Tanis 
Lang de Bristol é um estudo sobre a primeira visita 
de Mel, uma recém-chegada, a um clube naturista, 
embora ela não soubesse que era um clube assim 
no momento da reserva. Acho que muitos podem 
se identificar com isso, ou conhecem alguém que 
passou por tal erro.

“Now You Know How I Feel” de Steven Green de-

monstra habilmente que o amor é tão válido entre 
duas mulheres como Ella leva sua namorada ao 
clube naturista para conhecer todos. Esta história se 
passa em um clube britânico. The Northern Pines Re-
sort em Dave Zigzag‘s „Are We Really Doing This?“ 
é ambientado no Canadá. Duas senhoras na casa 
dos sessenta decidem visitar, sabendo que se trata 
de um resort naturista. Sabe-se disso porque seu 
ex-marido o visitou anteriormente e era membro. 
Ler esta história me fez lembrar do Bare Oaks Family 
Naturist Park, perto de Toronto.

A contribuição de Allen Knudsen é “Leaving Almost 
Everything”, Scott e Frank são o casal aqui em um 
conto de amor gay. Em seguida, vem a peça Heat-
wave mencionada anteriormente. O penúltimo conto 
é “1962” de Ted Bun e um relacionamento entre um 
médico e uma enfermeira que descreveu 1962 como 
o ano mais feliz de sua vida. A coleção termina com 
“Soul Spirits” de Will Forest, uma tríade fechada po-
liamorosa situada no Parque Naturista Noonay Noo 
com vista para o Caribe.

Provavelmente não é uma coleção para leitura de 
uma vez; pense nisso como uma caixa de chocola-
tes em que se pode mergulhar para saborear um de 
cada vez. Ao todo, é uma coleção variada que mostra 
o amor pela escrita, bem como os amores retratados 
nela.

Perto do Alpes, a 25 km do centro de Turim, a 20 minutos do aeroporto de Caselle. Caravanas, parcelas para recreação veículos 
e tendas, bungalows totalmente equipados, caravanas com chalé. Piscina, solário, jacuzzi e sauna. restaurante Clubhouse, 
petanca, mini-ténis, ténis de mesa, voleibol. circuitos de bicicleta de montanha e trilhas no Parque Mandria

Vistas: Venaria Royal Palace e Park, St. Michele Abbey,  
Rivoli Castle, Mole Antonelliana, Museu Egípcio,  
a Piazza S. Cario, Basílica de Superga.

Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy  
Tel/Fax +39.011.984.29.62  
Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org    

www.lebetulle.org

LE BETULLE  Villaggio Naturista

UNI . Unione  
Naturisti Italiani

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016
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Oito alunos de um seminário do professor Arnold 
Groh, de Berlim, ficarão em Thielle em agosto de 
2020 por nove dias. Sua tarefa: estar nus o dia todo e 
lidar cientificamente com temas relacionados ao nati-
vo e à nudez por meio de conferências e seminários.

Martin B.

Notamos esses jovens, que querem se qualificar para 
uma excursão entre um povo indígena de Thielle, por-
que estão mal bronzeados e muito mais „nus“ do que 
a média. Eles dormem em tendas, cozinham na co-
zinha compartilhada, nadam, cantam e fazem pale-
stras - e estão sempre completamente nus. Quando 
está frio, o professor se oferece para correr algumas 
voltas.

As ideias do professor Groh são interessantes e 
plausíveis: os povos indígenas que permaneceram na 
Terra são importantes para nós; não devemos fazer 
trabalho de desenvolvimento com eles, mas aprender 
com eles e mantê-los em seu ambiente o mais intacto 
possível. Se quisermos conhecê-los, temos que fa-
zê-lo na altura dos olhos, também na nudez, por ex-
emplo. É justamente esse fato que Groh considera 
particularmente importante. Não devemos trazer 
“presentes” do nosso ambiente (roupas, dinheiro, 
telemóveis,…), mas sim cantar canções da nossa cul-

tura. Por isso os alunos repetem canções como “Dona 
nobis pacem” ou “Es ist ein Ros ‚entsprungen”. Essas 
pessoas então „entendem“ isso emocionalmente e 
cantam suas canções,

Por décadas, Arnold Groh trabalhou para a ONU e es-
teve envolvido na criação da Declaração dos Direitos 
Humanos dos Povos Indígenas; esta carta foi adotada 
em 2007 e está em vigor desde então.

Exemplos de tópicos da conferência para  
esta semana:

- Correlação do câncer de mama em mulheres com 
sutiãs. Quanto mais é usado (mesmo à noite), mais 
apertado fica, quanto mais cedo começou na juventu-
de, mais frequente é o diagnóstico de câncer de ma-
ma. Conclusão: a nudez é saudável, principalmente 
desistir de usar sutiã.

- Semiótica, ou seja, linguagem de sinais. Sinais pos-
síveis em linguagem de sinais: penteado, moda, ma-
quiagem, mas também nudez. O que a nudez expres-
sa? Confiança, abertura, vulnerabilidade. Muitos 
povos indígenas experimentam a nudez como lingu-
agem de sinais. No contexto ocidental, que cobriu e 
moldou o mundo inteiro, a nudez quase sempre está 
associada à sexualidade. 

Viva e explore estar nu 
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INF - FNI Secretaria geral 

Mail: naturism@inf-fni.org 

Tel.: +43 (0)7221/ 72 480  
Fax.: +43 (0)7221/ 72 358

SAY HELLO

No final da semana, posso conduzir a seguinte entre-
vista com Viktoriya (26, estudante de engenharia in-
dustrial, tecnologia médica):

Martin: Como você viveu esta semana?
Viktoriya: Ficar sem roupas por uma semana inteira é 
uma experiência completamente não convencional. 
Uma sensação corporal totalmente diferente, junto 
com nossas roupas trouxemos de volta todas as clas-
ses sociais. Você pode entrar em contato com outras 
pessoas muito mais rápido, porque as influências so-
ciais caem com as roupas. Para mim foi super bonito, 
até porque nos conhecemos. Trata-se de pessoas, não 
de fatores externos. Uma experiência preciosa que 
quero continuar a viver.

M: Houve algum destaque ou momento  
desagradável esta semana?
V: “O horror” eram as tempestades noturnas muito 
fortes, quando era preciso ficar sem roupa para ir ao 
banheiro e quando estava frio e húmido. 
Os pontos altos foram os encontros com as pessoas 
no site, que estavam interessadas em nós e que 
aprendemos com elas o que fazem. E também as con-
ferências que proferimos uns aos outros de diferentes 
perspectivas (todas provenientes de diferentes cam-
pos de estudo) e especialmente as discussões posteri-
ores. 
 
 
M: O que você vai contar aos seus amigos  
sobre a sua “semana de nudez”?
V: Meu círculo de amigos está muito dividido. Alguns 
gostariam de participar também e outros não conse-
guem separar a nudez simples da componente sexual. 
Eles esperam uma grande história quando eu voltar. 
Mas vou dizer que foi completamente normal, estáva-
mos apenas nus e foi maravilhoso.

M: Você está se preparando para uma excursão aos 
povos nativos. Como será o seu futuro a esse respei-
to? Onde você gostaria de ir ?
V: Eu realmente quero ir, porque a teoria existe para a 
prática. A questão de quando posso sair também de-
pende do desenvolvimento do Corona. Sobre o local: 

Adoraria viajar para o Sul da Ásia, porque já conheço, 
mas também estou aberto a novidades. 
M: Você não tem medo? O professor mencionou que 
visitantes de outro grupo foram devorados.
V: Não foram as visitas dele, foi a história de um gru-
po que fez tudo errado. Na verdade, um grupo deveria 
ziguezaguear em torno de uma área. Pelo contrário, 
eles caminharam muito silenciosamente pela área. 
Eles se comportaram com muita calma e não deram 
sinal de se aproximar. Foi visto como uma ameaça. 
Portanto, a culpa foi minha.

M: Mas você mesmo não tem medo?
V: Não, acho que confio no professor. Ele sempre vai 
primeiro com a esposa, para estabelecer contatos. E 
então chegamos com a expedição. Não teria coragem 
de ir sozinha, porque não tenho experiência. É por is-
so que estou aqui, para aprender. Tenho muita confi-
ança no professor, porque ele já faz isso há décadas.

M. Muito obrigado, Viktoriya.

Talvez Arnold Groh volte com outro grupo no próximo 
ano. Aqueles que desejam processar seus pensamen-
tos de forma mais intensa podem consultar o site de 
sua organização:

www.s-a-c-s.net

www.almanat.es

RESERVAS
Tel: +34 952 55 64 62 
Mail: info@almanat.es

FKK ***
CAMPING & BUNGALOWS
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Este é o convite feito a todos os franceses pela Fe-
deração Francesa de Naturismo, para os encorajar 
a aceitar os seus corpos e a sua nudez. Para tanto, a 
FFN está lançando uma campanha nacional contra 
a vergonha do corpo humano em 27 de maio de 
2021. É claro que a relação que nossos concidadãos 
têm com o corpo nu é mantida escondida sob uma 
tampa bem fechada, imposta pelos ditames da 
sociedade sobre o corpo humano, principalmente 
o das mulheres, que não parou de crescer ao longo 
dos anos! Não faltam exigências para se conformar 
aos critérios de beleza e corpulência ... padrões 
constrangedores e inatingíveis impostos pelas in-
dústrias da moda, da publicidade e da pornografia. 
Então, quem está em melhor posição do que os na-
turistas para falar sobre o corpo humano e a nudez, 
os benefícios e as interações sociais resultantes?

Hoje, as mídias sociais como o Facebook cedem 
puramente por interesse comercial às demandas de 
fundamentalistas religiosos em oposição ferrenha 
(puritanismo extremo e a separação de gêneros 
configurada como dogmas), injunções assimilando 
todas as formas de nudez (protestante, artística, 

naturista ou filosófica) pornografia. As pessoas são 
despojadas de seus próprios corpos, que se tornam 
o símbolo do consumismo atual, usados   como vi-
trine de mercadorias ou objeto de desejo. No outro 
extremo, temos que esconder nossos corpos - esse 
“objeto de luxúria” sujeito a tabus religiosos e in-
terdições relacionadas à sexualidade.

O corpo humano e a simples nudez encontram-se 
banidos da cidade, processados, agredidos. Essas 
injunções paradoxais levam a numerosas psicoses 
e / ou neuroses. Muitas pessoas estão perdidas, não 
amam mais seus corpos e perdem a autoconfiança, 
resultando em anorexia ou bulimia, depressão, frus-
tração e outras patologias.

Pedimos à fotógrafa Tamara Hauvuy que fotografas-
se naturistas e não naturistas, de todas as morfolo-
gias, cores de pele, idade, com ou sem tatuagens e 
piercings, etc., para mostrar a real diversidade cor-
poral. O resultado é surpreendente: fotos mostran-
do diferentes físicos como são, com toda a simplici-
dade, naturais e bonitos em essência.

AME- SE DO

J E I T OJ E I T O
QUE SOMOS! 
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Por trás das hashtags  

#stopbodyshaming 
#bodypositive     
#aimonsnouscommenoussommes  
FFN aborda um dos grandes males da sociedade, 
um dos mais frustrantes, aquele que nos tira a 
integridade pessoal, razão pela qual muitos sentem 
necessidade de esconder o corpo porque o são dife-
rente, longe da norma, apontada, julgada, maltrata-
da, abusada: Vergonha do corpo!

Ao oferecer um olhar diferente sobre a nudez, longe 
dos tabus veiculados, longe da sexualidade que lhe 
é atribuída, esta campanha dá força a todos aqueles 
que perderam a esperança e a autoconfiança. As-
sumir nossos corpos e nossa nudez é nos descobr-
irmos, florescer, nos amar como somos, é sermos 
nós mesmos naturalmente.

Através dos cartazes e imagens da campanha  
#Stopbodyshaming, a FFN está agitando, abrin-
do um debate, criando um diálogo, questionando 
a mídia, questionando a sociedade de consumo, 
desafiando a consciência interior das pessoas. Lutar 
contra a vergonha do corpo humano e promover a 
nudez saudável e natural são batalhas que o natu-
rismo enfrenta diariamente. A definição de natu-
rismo está aí para nos lembrar: “Naturismo é uma 
forma de conviver em harmonia com a natureza, 
caracterizada pela prática da nudez em comum, 
que visa promover o respeito próprio, o respeito 
pelos outros e pelo meio ambiente”. Respeito , o 
não julgamento da aparência física e a liberdade do 
corpo humano, são valores que nos norteiam como 
naturistas.

As fotos serão apresentadas no dia 27 de maio de 
2021 na Galerie Joseph, rue Charlot no centro de 
Paris antes de sair em turnê por espaços naturistas, 
galerias, salas de exposição, municipalidades, 
festivais ... Tantos compromissos que, a partir de 
maio de 2021, vão multiplique pelos quatro cantos 
da França e por que não além. Um objetivo: devol-
ver sentido e estima ao nosso corpo com as suas 
diferenças, no respeito mútuo, sem preconceitos 
ou julgamentos, para contrariar as injunções de 
uma sociedade que se esquece de se amar como é, 
TUDO NU! 

Vamos mostrar que a vergonha do corpo não tem 
razão de ser e que podemos e devemos resistir a 
essas opressões, que é importante nos emancipar-
mos e dela nos libertarmos, para podermos viver 
felizes e realizados com um espírito Corpo Positivo!

Encontre todas as imagens e pôsteres da  
campanha #stopbodyshaming no site: 

www.stopbodyshaming.fr
(apenas em francês)

Julien Claudé-Pénégry
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The Naked Yoga Effect por Doria Gani 
De sobrevivente de câncer a professor de ioga nu de classe mundial  
 A história de Doria Gani vem do coração, e a sua jor-
nada é profundamente pessoal e transformacional em 
The Naked Yoga Effect, que foi publicado pela Aurora 
Metro no sábado, 1º de maio de 2021. 

The Naked Yoga Effect é a história inspiradora da vida 
de Doria, lutando pela vida e sobrevivendo ao câncer; 
à reabilitação e descobrindo a ioga; através da alegria 
que ela encontrou no desenvolvimento de sua ioga 
nua única, que agora é tão positivamente sua vida 
futura.

Doria gentil e lindamente encoraja seus leitores a se 
reconectarem com seus próprios corpos, descobrindo 
a liberdade que sua ioga nua proporciona. Doria tem 
excelentes habilidades e pratica ioga em um estado 
totalmente natural, podem ser vistas em todo o The 
Naked Yoga Effect, com fotografias impressionantes, 
exercícios, orientação, conselhos e todos os benefí-
cios que a ioga nua traz. 

A história da infância de Doria franca e comovente 
passa-se na Toscana e é revelada ao crescer em uma 
família italiana tradicional com um pai emocional-
mente abusivo, sua mudança para Londres, relaciona-
mentos conturbados e o diagnóstico bombástico de 
câncer cervical em estágio 3. Sua vergonha se trans-
forma em uma luta pela sobrevivência, sua cura se 
transforma na descoberta da ioga e da autoaceitação. 
Então, em 2014, surpreendendo até a si mesma, Doria 
viaja para a Índia para se formar como professora de 
ioga. Finalmente o momento decisivo, enquanto ela 
praticava sua ioga nua enquanto o sol nascia sobre o 
deserto de Nevada, que levantou seu ânimo e lhe deu 
o impulso para compartilhar sua ioga nua.

Doria tira o leitor da zona de conforto e dá-lhes a co-
ragem de se sentirem seguros em sua própria pele e 
de serem responsáveis   pela saúde de seu próprio cor-
po. Sua ioga nua vai ajudá-los a encontrar confiança, 
leveza e energia em seu corpo e na vida, praticando 
sua ioga nua…. e talvez, a coisa mais revolucionária 
sobre o efeito Naked Yoga é amar o seu corpo.
Ao longo do ano passado, Covid quis dizer que Do-
ria‘As aulas tiveram que ser online, resultando em 
muito mais pessoas em todo o mundo descobrindo 
sua abordagem única para a ioga nua. The Naked 
Yoga Effect é publicado em um momento em que, 
mais do que nunca, o mundo precisa de nós para 
aprender a desestressar e permanecer saudável e 
forte.
Como diz a tatuagem dela “Minha vida meu camin-
ho.”- e você acredita piamente que a ioga nua dela 
ajuda a conseguir isso. 
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DORIA GANI 
Doria Gani é professora de Naked Yoga e embaixado-
ra da positividade corporal. Ela começou a praticar 
ioga em 2010, como forma de reabilitação após o 
combate ao câncer cervical. Daquelas aulas inici-
ais, ela descobriu que as instruções claras e atentas 
melhoraram sua memória, relações espaciais, foco e 
senso de conexão com sua mente e corpo. 

Em uma escala maior, a prática diária mostrou-lhe o 
valor de agir deliberadamente. Yoga foi a chave para 
sua recuperação e transformação, e agora ela vive sua 
vida com um maior senso de propósito e intenção. 
Agora qualificada como professora de ioga em 
Ashtanga Vinyasa, Rocket Yoga, Yin, Mandala e prin-
cípios de Ayurveda e Xamanismo, Doria ensina Naked 
Aulas de ioga online e também em todo o mundo. 

www.doriayoga.com 


