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A verdadeira riqueza 
Por Albert Lecocq. Trecho do editorial da revista  
“La Vie au Soleil”, edição 2, 1949
Com que aberração do senso comum 
chegamos a esta fase da vida atual! Os homens 
estão correndo atrás de uma caricatura de 
felicidade. Todas as noções estão distorcidas. 
Tudo é artifício. Tentamos extrair pequenas 
parcelas de alegria de falsos clichês. Nossa 
existência tornou-se extremamente complexa e 
sem lógica.

Perdemo-nos em uma estrada lateral que não 
leva a lugar nenhum e, se persistirmos nesse 
caminho, perseguimos nossa própria destruição.

Pergunte a qualquer um: “Quais objetivos 
você está buscando?”, E a resposta sempre é 
a mesma: ganhe muito dinheiro, para garantir 
mais luxo e melhor conforto. A concepção da 
existência do civil tornou-se uma visão pura da 
mente.

Atingir nossos objetivos, muitas vezes a 
consagração a uma vida cheia de esforços, 
apenas cria satisfação do orgulho, uma 
impressão de segurança, da qual nem sempre 
suspeitamos qualquer precariedade - mas não a 
verdadeira felicidade.

Além disso, neste jogo cruel, perderemos 
nossa juventude e saúde; concentrando-nos 
intensamente em todas as nossas possibilidades 
individuais em busca de fortuna, poder e honra, 
teremos esquecido a noção mais elementar de 
nós mesmos. Somos culpados de ter colaborado 
nesse conformismo coletivo, culpados das 
obrigações que impusemos àqueles que 
dependem de nós, culpados de nossos 
descendentes aos quais impusemos os mesmos 
princípios, em vez de tentar libertá-los.

Quem se beneficia grandemente de seus bens 
adquiridos, comete os mesmos erros, porque 
prejudica sua vida por seus excessos e pela 
acentuação de seu desequilíbrio.

Outras pessoas, em seu declínio físico, 
encontram uma contrapartida cerebral na fuga 
de seus pensamentos. 

Nus diante de sua 
consciência, quantos  
podem se reconhecer 
perfeitamente felizes?

O homem moderno encontrou suas alavancas 
de ação mais poderosas em seus vícios. Para 
satisfazer seu orgulho ilimitado, sua ganância 
insaciável, sua falta de recato e sua luxúria, seu 
desejo de possuir, ele precisa de mais e mais 
dinheiro. O sinal de moeda é rei. Abre todas as 
portas, proporciona todos os prazeres, suprime 
os limites do nosso poder de escravização. 
Dá uma resposta provisória ao desejo, pois o 
desejo não tem limite e, assim que é satisfeito, 
desperta ainda mais exigente.

É na vida simples que o sábio encontra a 
felicidade. Limitando seus desejos, sendo 
modesto, desenvolvendo as qualidades do 
coração e da mente, não opressivas, portanto 
não odiadas, ele possui profundamente uma 
riqueza inestimável, da qual não teme que 
ela diminua ou escape. Uma coisa que as 
pessoas tendem a ignorar cada vez mais é 
o fato de precisarem de muito pouco para 
viver, mesmo nas circunstâncias atuais, pouco 
trabalho a executar para garantir o necessário. 
É a pesquisa desnecessária que o transforma 
em escravo. É seu desejo por uma possessão 
complicada e inútil, sua ânsia de aparecer, 
desfilar e se impor; é sua loucura querer forçar 
as coisas, as pessoas, os eventos, que são a 
fonte de todos esses contratempos, nojo por 
vida, noção da própria inutilidade, estado 
miserável de sua psique, ruína de seus recursos 
fisiológicos, ataque à longevidade. Ecce 
homo! É essa a felicidade, essa descoberta 
angustiante, na ocasião de uma consciência, de 
uma vida perdida e perdida, sem emprego?

É por isso que muitas pessoas multiplicam 
gestos e palavras inúteis, ocupações absurdas, 
para esconder seus sentimentos profundos de 
angústia, solidão, medo no drama cósmico, no 
qual permaneceram despreparados.
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Quantos narcóticos podem ser descobertos em 
seus comportamentos: recusando-se a pensar, 
auto-hipnotismo, vontade de conquistas 
egoístas. Que atitude mesquinha em nossas 
preocupações!

Claro, sempre houve seres de elite que 
escaparam da atmosfera prejudicial. Houve 
pessoas sábias, pessoas felizes. Alguns 
deixaram suas palavras de ouro que resistiram 
ao longo dos tempos. Outras pessoas 
permanecerão desconhecidas para sempre. A 
maioria deles passou por um forte sofrimento 
antes de se apossar. Todos eles encontraram 
a verdade na vida simples, no desapego dos 
bens materiais, na libertação da sofisticação 
humana, na repreensão da natureza e na 
submissão a suas leis.

Todo um programa de reformas é oferecido ao 
naturista. As demandas lamentáveis   de uma 
civilização, muitas vezes desumanas em sua 
forma prática, não permitem que os homens 
se rendam completamente e dificultam 
a capacidade de se colocar à margem da 
comunidade, da qual dependem social e 
economicamente.

O problema que surge é ainda mais difícil 
de resolver, pois essa reforma precisa ser 
executada em dois níveis: individual e coletivo.

Não é uma tarefa fácil conceber uma 
sociedade perfeita se ela consiste em 
indivíduos corrompidos e defeituosos. 
Por outro lado, parece levar muito tempo 
para aguardar resultados de melhorias 
individuais, especialmente em circunstâncias 
desfavoráveis.

Conseqüentemente, se o naturismo é levado 
a revisar a maioria dos valores nos quais toda 
a estrutura se baseia, é necessário que todos 
tenham que ser um exemplo, adotando as 
regras da vida natural e juntando-se àqueles 
que estabelecem os fundamentos de um 
modelo coletivo. , que não contém nada 
contrário às leis da natureza.

A felicidade está  
em si mesmo.  

Nossa educação filosófica deve ser em 
parte nosso trabalho e o fruto de nossas 
próprias experiências, o resultado de nossas 
meditações. Não vamos procurar estabilidades 
definitivas nem dentro nem fora de nós, e não 
vamos adotar sistemas rígidos. 

O ser humano e o mundo estão em  
constante evolução.

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
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Events Setembro 
18.09. - 26.09.  2020
Reunião da Família na Europa do Sul

El Portús - Cartagena - Murcia 
Organizado pela FEN,  
Questões: fen@naturismo.org 
Info: https://naturismo.org/2020/02/portus-2020/
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Club Gymnique de France
Desde 1930, o „Club Gymnique de France“ está localizado em Villecresnes
A celebração do 90º aniversário da CGF, 
planejada em junho de 2020, foi adiada para 
2021. Enquanto isso, você pode encontrar 
aqui algumas fotos e uma breve história dessa 
aventura naturista que começou em 1930.

Em 1930 Jacques Bourceret adquire 11 
hectares de madeira localizados a 1 km de 
Villecresnes (Altos do Sena), a cerca de 20 km 
de Paris. Lá ele fundará o Club Gymnique de 
France, uma associação de acordo com a Lei de 
1901, registrada em 4 de abril; seu objetivo: 
o desenvolvimento perfeito dos homens através 
da higiene integral e sua preservação da saúde 
física, intelectual e moral. ” Paralelamente, ele 
criou em 12 de abril de 1930 a „Société 
anonyme des Terrains Agricoles et Boisés“. 
O STAB será o proprietário das árvores, do 
solo e dos edifícios que serão construídos 
aqui. Este parque é alugado para os membros 
do clube. Homens, mulheres e crianças 
praticarão nudez integral aqui. Os primeiros 
membros foram campistas. O que resta no 
local são apenas trilhos, um pequeno vagão 
ferroviário e o abrigo para os lenhadores.

Em fevereiro de 1931 o fundador 
continua suas compras, uma casa de fazenda 
que fornecerá um ponto de água potável, uma 
horta e um acesso à “Rue du Bois d‘Auteuil”, 
no final de fevereiro de 1932, um celeiro e 
outros terrenos em 1933 e 1939, em 1947, ele 
compra o lote para o futuro „Village Swiss“.

A casa „Phébus“ foi construída durante os 
três primeiros anos. Você pode ficar lá o 

ano todo, se reunir para refeições e outras 
atividades. Queimou acidentalmente em 1952.
Uma quadra de basquete foi instalada nas 
proximidades. Os membros começaram 
com a construção da primeira piscina de 
20 x 6 m em 1932. A fonte de água que a 
abasteceu secou por volta de 1959. A nova 
piscina de 25 x 8 m foi inaugurada em 1962.

Março de 1934: inauguração do “frontão 
palancha” (pelota basca), que o fundador 
do país basco desejava ser descoberto. 
Seguido por uma quadra de vôlei, uma pista 
de boliche e a primeira quadra de tênis.

Em 1935, Albert e Christiane Lecocq 
tornaram-se membros da CGF. Membros do 
clube, amigos do pioneiro e ex-membros 
do Sparta Club participaram ativamente do 
desenvolvimento do movimento naturista, 
reconhecido como utilidade pública pelo 
ministro Léo Lagrange em 1936. 
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Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca 
de quarenta pessoas visitaram o clube. Os 
arquivos e os documentos do clube foram 
destruídos; em fevereiro de 1945, foi feita 
uma nova declaração de estabelecimento da 
associação, agora localizada no Bois d‘Auteuil.

Em janeiro de 1946, a CGF foi 
reconhecida como utilidade pública pelo 
Ministério da Educação Nacional. 

Em 1953, o clube ingressou 
na FFN, fundada em 1951.

O clube continuou seu desenvolvimento, ano 
após ano, de boca em boca, alguns artigos de 
imprensa e publicidade. Atividades esportivas 
e recreativas diversificadas, cada uma sob 
controle de uma pessoa responsável. O 
clube venceu o torneio FFN “Île de France” 
Cortey e eventos esportivos do INF-FNI, 
enquanto cuida continuamente do parque.

Em 1980, o CFG comemorou seu 50º 
aniversário e a FFN seu 30º aniversário 
durante o 24º Congresso em Villecresnes.

No ano 2000: em seu 70º aniversário, 
os integrantes estavam vestidos com trajes 
históricos, principalmente para os eventos 
esportivos nas três quadras de tênis. A sauna, 
o pavilhão desportivo e o Petanca atraíram 
novos membros. Artistas apresentaram 
seus trabalhos; os membros têm talento.

As atividades eram diversificadas, as 
pessoas dançavam, tocavam teatro, operetas 
e participavam de colheitas de uvas. As 
festas seguem as estações com refeições 

compartilhadas. Outros clubes, com ou sem 
local, foram bem-vindos e alguns naturistas 
estrangeiros ficaram durante o verão.

Ontem como hoje, os eventos festivos 
acontecem de acordo com as estações 
naturistas. O solstício de verão continua 
sendo um momento privilegiado 
com o fogo de São João.
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