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Vannak, akik szónoki képességükkel győznek meg 
másokat. Vannak, akik a személyiségükkel, vagy a 
cselekedeteikkel. Daniela Schleicher a meggyőző 
emberek körébe tartozik. Ebből már logikusan 
következtethető, hogy ő az Európai Naturisták új if-
júsági titkára.

 

Célja, hogy az európai naturista fiatalok egy élő  
közösséget alkossanak.

A helyzetnek megfelelő mennyiségű türelemmel áll 
a feladathoz. Évek óta valóban elkötelezett tagja az 
Észak- Rhine-Westphalia (FSG NW) családos-sport 
közösségének. Ott nemcsak vigyáz a gyerekekre, 
illetve a kamaszokra, de a szociális egyenlőséget 
is feladatának tekinti a naturista sportegyesületben. 
35 évesen a fiatalok közé tartozik a naturista közös-
ségben. Fiatalossága és energikus elkötelezettsége 
előnyére válik azokon a szociális területeken, ahol 
dolgozik. A Turin közelében lévő Le Betulle területén, 
július elején rendezett EuNat családi találkozón sokat 
volt a fiatalokkal.

„A gyerekektől és a fiataloktól szeretném hallani mire 
van szükségük”, magyarázta Daniela Schleicher ho-
gyan dolgozik. A hivatalban dolgozóknak sok program 
és szabadidős tevékenység ötlete van, de az más 
kérdés, hogy ezek találkoznak-e a fiatalokéval. Pont 
ezért szeretné Daniela felkeresni a gyerekeket és a 
fiatalokat ott, ahol megtalálhatók. Ez azért is indokolt, 
mert 2018 május 10-től 13-ig fog tartani a Bécsben 
rendezett ENY-Spring Rally. Daniela és a felkészítő 
csapata szeretnének összehozni egy rövid, de élettel 
teli programot a fiataloknak, a Lobau területén lévő 
Naturista Parkban. Az osztrák főváros biztosan kínál rá 
lehetőséget.

Daniela egész életében kötődött a naturizmushoz. 
Olyan családba született, ahol a meztelenség napi 
rutin volt. Férjében, Detlef-ben évekkel ezelőtt meg-
találta lelki társát. Sok éven keresztül Daniela és 
Detlef egy Éészak-rajna-vesztfáliai klubhoz tartoztak. 

Daniela Schleicher az új ifjúsági  
titkár európai szinten.

Eközben vettek egy lakókocsit, ezzel teremtve egy 
második otthont maguknak a Schleswig-Holstein-i Gru-
be városában lévő „Rosenfelder Strand” nevű naturista 
kempingben. Fiatal hölgyként a villanyszerelői szakmát 
tanulta, ma pedig állami foglalkoztatott.

Daniela számára az önkénteskedési elkötelezettség 
becsületkérdés. Jól tudja, hogy a klubokban, illetve 
szövetségekben vannak emberi nézőpontok is. „Szer-
intem ez a közös ügyhöz tartozik”, hangsúlyozza. Aki 
ismeri, tudja, hogy pragmatikus személyisége ellenére 
ellenzi a pozícióharcokat. Hálás, amiért csapatban 
dolgozhat. Számára a csapatmunka mindenek felett 
az ötletek sokaságából való jó válogatást jelenti, azaz, 
hogy a végeredmény a többségnek legyen kedvező.
Ezt egy másik szenvedélyéből is tapasztalta, a mo-
torozásból. A motorostúrák alapja, hogy mindenki 
hozzájárul valamivel. Máskülönben könnyen köthet ki 
valaki zsákutcában, vagy mehet körbe-körbe.

Christoph Müller

„Szerintem ez  
a közös ügyhöz  

tartozik”
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4 nagyszerű meztelen üdülési lehetőség Európában

Golf – La Jenny, Franciaország 
http://www.lajenny.fr
Szeretnéd kipróbálni a meztelen életmódot, és 
még a golfot is szereted? Akkor irány a francia La 
Jenny, ahol egyszerre mindkettő lehetséges! A La 
Jenny egy naturista terület Franciaország délnyugati 
részén, golfozási lehetőséggel.

Falu – Costa Natura, Spanyolország 
http://costanatura169.com
Spanyolország első naturista települése a Costa 
Natura. A faluban többek között található egy trópusi 
kert, röplabda pálya, fűtött medence és nudista 
strand.

Szauna – Kotiharju, Helsinki, Finnország 
www.kotiharjunsauna.fi
A finnek jók a meztelen közösségi életben, illetve 
minden háztartásra jut nagyjából egy szauna is. A 
Kotiharju szauna az egyetlen szauna Helsinkiben, 
amit még mindíg fakályha melegít. A közös 
meztelenség Finnországban a szaunákban pedig 
nagyon népszerű. 

Vitorlázás – Horvátország
A meztelenséghez való liberális hozzáállás, illetve 
az 1185 sziget a horvát tengerparton rengeteg 
lehetőséget ad egy jó kis meztelen vitorlázáshoz 
Horvátországban.

Info Fókusz December 
 

A cikkek beküldési határideje november 20.
Fókusz kiadása legkésőbb december 5.

Októberi események
29.09. - 08.10.  Családi összejövetel  
  South, ESP
FEN által szervezett, El Portus, Spanyolország

20.10. - 22.10.  Swimming Gala, ITA
FENAIT által szervezett, Andalo, Olaszország

21.10. - 22.10.  The great fig leaf run, THA
NAT által szervezett, Bangkok, Thaiföld

A világ más részeiről érkező INF-FNI szövetségek 
tagjait meghívjuk, és különös figyelmet fordítunk rájuk. 
Foglaláskor légy szíves jelezd, ha már INF-FNI tag 
vagy, illetve, hogy melyik országból.
 
További információ:  
http://www.inffni.org/ger/Startseite/Ausrichtungen/
(day)/21/(month)/10/(year)/2017

http://thailandnaturist.com/newsroom/ 
the-great-fig-leaf-run-2/
 
Contact: info@thailandnaturist.com 

Közel az Alpokhoz, 25 km-re Turin központjától, 20 percre a Caselle reptértől. Karavánok, 
rekreációs sátrak és járművek, teljes felszereltségű bungalók, faházikós karavánok.  
 
Medence, szolárium, jakuzzi, és szauna. Klubház étterem, pétanque, mini tenisz, pingpong, 
röplabda. Túrabiciklis körutak és ösvények a Mandria Parkban.

Látványosságok: Venaria királyi kastély és park, Szent Michele apátság, Rivoli kastély, Mole 
Antonelliana, Egyiptomi múzeum, Piaazza S. Cario, Superga-i bazilika.

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    Web: www.lebetulle.org 

Ha szeretsz meztelenül üdülni, akkor ez a lista valószínűleg neked való! Megpróbáltam kiválasztani  
4 alternatív érdekes naturista üdülőhelyet.
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Szóval mostanában kicsit többször feküdtél ki a 
napra a D-vitamin szinted növelése érdekében? 
Nagyszerű! Talán kicsit többet gyalogoltál, mint 
autóztál. Talán többet tevékenykedsz a szabadban, 
minthogy egész hétvégén a TV előtt ülj. Talán kicsit 
jobban kihasználtad a medencét a háztömböd alatt, 
vagy a helyi strandot. Talán inkább napozás közben 
olvasol, mint bent a házban. Talán inkább kint edzel 
a szabadban, nem pedig egy konditerem pislogó 
lámpája alatt. Esetleg nagyon belevágtál, és elkezd-
tél szabadtéren dolgozni.

Akárhogy legyen, a tudatos kimozdulás a szabad 
levegőre nagyszerű döntés az egészséged érdeké-
ben számos ok miatt. Ebben a cikkben részletezni 
fogom neked, hogyan tudod maximálisan kiélvezni 
a D-vitamint a nap alatt.

Ha még nem láttad volna, egy előző cikkben mé-
lyebben kifejtettem, hogyan állítja elő testünk a saját 
D-vitaminját a napsugarak hatására. Itt egy rövid 
összefoglalás: kimész a napra dél körül, közvetlen 
napfény (UVB sugarak) éri a tested, a bőröd D-
vitamint termel, majd az a D-vitamin rengeteget tesz 
az egészségedért.

De itt egy fontos részlet, amit sokan nem tudnak:

Régebben én magam se vettem ezt figyelembe. 
Legalább valamennyire meztelennek kell lenned, 
hogy D-vitamint termelj. Az a bőr, ami fedve van 
napkrémmel vagy ruhával valószínűtlen, hogy D-
vitamint szintetizáljon. Akár csak a kezed és az ar-
cod, vagy az egész tested csupasz, a lényeg, hogy 
ha D-vitamint szeretnél nyerni a napfényen töltött 
idő alatt, annyi napfényt kell engedned a csupasz 
bőrödre, amennyit csak tudsz. Kevesebb ruha, több 
D-vitamin.

Kevesebb ruha, több D-vitamin – Egy egyszerű 
egészségügyi módszer, hatalmas előnyökkel

Emlékszem pár éve apámmal bes-
zéltem erről. Ő meg volt győződve 
arról, hogy átlagos mennyiségű 
ruhával is ugyanannyi D-vitamint 
nyersz, illetve, hogy a fedett 
bőr is termel „valószínűleg” D-
vitamint. Nem győzött meg, úgy-
hogy utánanéztem.

1992-ben elvégeztek egy kísérletet (lásd itt), mely-
ben szerepelt a világhírű D-vitamin szakember és 
dermatológus Dr. Michael Holick. A kísérlet során 
az UVB sugarak azon képességét vizsgálta a ku-
tatócsapat, miként tud áthatolni gyapjú, pamut, illet-
ve poliésztert ruházaton.

Azt is letesztelték, van-e különbség fehér meg fekete 
szövet között. A tesztalanyok mindenféle különböző 
szövetből készült futóruhában szembesültek UVB 
sugárzással különböző időperiódusokig, majd meg-
vizsgálták a D-vitamin szintjüket. Az eredmény? 
MINDEGYIK szövet megakadályozta viselőjének 
a D-vitamin termelést. Megismételték a kísérletet 
hagyományos „utcai ruhákkal”, az eredmény viszont 
ugyanaz maradt: a ruha megakadályozza a bőrben 
történő D-vitamin szintézist.

Azért is gyanítottam ezt, mert ezt megelőzően már 
megfigyeltem, hogy a bátyámnak, aki Floridában 
körülbelül három évig dolgozott a szabadban, az 
arca, lábai, karjai mindig nagyon le voltak barnulva, 
teste viszont, amit egy póló takart, sokkal kevésbé. 
Ez a megfigyelésem a bátyám testéről egyértelművé 
tette számomra, hogy a ruha megakadályozza a 
melanin reakcióját a bőrnek, ami ahhoz a kérdéshez 
vezetett, hogy vajon máshogy is befolyásolja-e a 
bőrünk napra adott reakcióját a ruha?

Szóval persze ebből a kísérletből egyenesen le-
vonható a konklúzió, miszerint minél több ruha van 
rajtunk, annál kevesebb D-vitamint termelünk, és 
fordítva. Kevesebb ruha, több D-vitamin

VISZONT! Van még egy vizsgált körülmény, a nap-
tej. Ugyanaz a csapat tudós, akik az 1992-ben vé-
gzett kísérletet csinálták, csináltak még pár tesztet, 
amiben a naptejet tanulmányozták (lásd itt és itt). 
Az eredmény pedig a következő: még egy relatíve 
gyenge, SPF 8-as naptej is gátolja a D-vitamin szin-
tézist.

Ez azért jelentős, mert, ha az egész napodat a par-
ton vagy a strandon töltöd csupán fürdőruhában, azt 
hiheted, hogy rengeteg D-vitamint fogsz termelni, de 
ez nem így lesz, ha közben folyamatosan erős nap-
krémmel kenegeted magad. Természetesen nagyon 
fontos vigyázni, nehogy leégjen az ember, csak arra 

Nem szabad, hogy a 
bőrödet ruha, vagy 

napkrém fedje, hogy  
D-vitamint tudj 
előállítani a déli 

napfényből.
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is figyelni kell, nehogy túllőjünk a célon, különben 
semmi D-vitamint nem fogsz szerezni. Ideálisan ak-
kor kellene csak naptejet használnod, ha hajlamos 
vagy a leégésre, vagy ha huzamosabb ideig szeret-
nél a napon maradni. Ha csupán kis időre mész ki, 
vagy nem vagy könnyen leégős típus, inkább ha-
nyagold a naptejet. Hozd el magaddal a biztonság 
kedvéért, de nem kell, hogy egyből bekend magad. 
Én csupán egy kis naptejet szoktam tenni a fülemre, 
orromra, vállamra, nemiszervemre és a fenekemre 
– de csak miután már nagyjából egy órája védtele-
nül voltam napon.

Tényleg az a legjobb, ha kifekszel védekezés nél-
kül a napra, és ahogy az első rózsaszín árnyalat 
jelentkezik, hanyagolod aznapra a napfényt. Idővel 
a nap toleranciád is erősödni fog. A bőröd melanin 
reakciója pedig egy idő után lebarnít, ami úgymond 
egy természetes naptej. A D-vitaminról az is be-
bizonyosodott, hogy védelmet nyújt leégés ellen, 
szóval ahogy emelkedik a D-vitamin szinted, az 
plusz védelmet fog jelenteni leégés ellen. A ter-
mészet tudja a dolgát! Itt, Floridában, jó pár órát 
tölthetek a napon naptej nélkül, mivel floridaiként jól 
tolerálom a napfényt.

Szóval emlékezz, ha szeretnél D-vitamint mikor 
kimész, a lehető legkevesebb ruhát kell viselned, 
amennyire a kényelem és a jog engedi, és ne hasz-
nálj naptejet, amíg nem vagy biztos abban, hogy le 
fogsz égni.

Dr. Holick fő művének (The Vitamin D Solution)  
188. oldalán ez áll:

„Egy tökéletes világban mindannyiónknak lenne 
ideje és lehetősége minden nap, hogy levessük 
ruháinkat és pár percre kilépjünk a napfényre, hogy 
elég D-vitamint termeljünk, különösen ősz és ta-
vasz között, amikor beraktározhatunk télire. Sajnos 
nem ez a helyzet, a való életben (ne is említsük a 
munkahelyi uniformisokat) egyre inkább nem enge-
dhetjük ezt meg magunknak.”

Namármost a NudeSpots.com weboldalnak pon-
tosan az a lényege, hogy segítsen megtalálni a 
hozzád legközelebb eső helyet, ahol ledobhatod 
a ruhádat, hogy elég D-vitamint szerezz. Ha épp 
olyan területen élsz, ahol sok a nudista hely (olyan 
földrajzi hely, ahol legális, és szociálisan elfogadott 
a meztelenkedés), akkor minden lehetőséged meg-
van rá, hogy megteremtsd magadnak a Dr. Hollick 
által említett tökéletes világot. De ha nincs, akkor is 
meg tudod oldani.

Ha nem lehetsz teljesen meztelen, akkor legyél fé-
lmeztelen. A kertedben lehet meztelenül napozni? 
Közel laksz egy nem-nudista strandhoz? 
Tudsz hordani ujjatlan pólót? 
Tudsz hordani rövidnadrágot hosszú helyett?

Én így sétálok el Miami vonatállomásáról:

Ahogy látod, ujjatlan póló van 
rajtam, ezáltal a kezem, vál-
lam és felsőtestem nagyobb 
részét éri nap, és relatíve rövid 
rövidnadrág van rajtam (egy 
amerikai férfihoz képest), amivel 
több napfényt kapnak a lábaim. 
Egyértelműen a teljes mez-
telenség az ideális D-vitamin 
szempontjából, viszont ez Miami 
lakott területein nem legális. Ha 
összehasonlítanánk az enyé-
met egy átlag amerikai férfi 
öltözékével, ami egy hosszúujjú 
pólóból és egy hosszúnadrágból 
állna, az atlétám és a rövid-
nadrágom több D-vitamint biz-
tosítana számomra. Szerintem 
nagyjából 10-20%-kal.

Itt egy hagyományosabb  
amerikai férfiöltözet:

Az egész lába fedett (ellentétben 
az enyémmel, aminek nagyobb 
része fedetlen), a vállai fedet-
tek, a karjai nagyrésze fedett, 
és még a mellkasa nagy része 
is fedett. Ez a fiktív ember talán 
vitatkozna, hisz az ő ruhája stílu-
sosabb, viszont alacsonyabb 
lesz a D-vitamin szintje, ami a 
következőket eredményezi: ke-
vesebb tesztoszteron, gyengébb 
izmok, gyengébb csontok, sérült 
kognitív funkció, gyengébb im-
munrendszer, autoimmun beteg-
séges nagyobb kockázata, rákos 
megbetegedés nagyobb esélye, 
rosszabb hangulat, gyengébb 
libidó, rosszabb alvásminőség, 
rövidebb élettartam – szóval nem 
jó. Egészségügyi szempontból 
nincs értelme több ruhát hordani, 
mint amennyi megelőzi a leégést 
és a letartóztatást.

Legalább nem hord pulcsit meg sapkát is…
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KeVeSebb ruHa, több D-VItaMIN.

Na most a fent lévő leírásomra visszatérve, iga-
zából gyakori nálam, hogy ledobjam az ingemet az 
utcán, ha épp kint vagyok, és úgy érzem. Egyáltalán 
nem érdekel mit gondolnak mások. Túl sokat tudok 
a D-vitaminról ahhoz, hogy más emberek esetleges 
véleménye és ítélkezése megállítson az egészsé-
gem karbantartásában. Amikor valaki azt kiáltja, 
hogy „Hé, vegyél fel egy pólót!”, azt válaszolom, 
vagy csak gondolom magamban, hogy „Hé, ha 
legális lenne, teljesen meztelen lennék.” Mert té-
nyleg az lennék.

Miami déli tengerpartján ez egy viszonylag elfo-
gadott viselet. Nagyon sok itt az európai, ők pedig 
gyakran hordanak fecskét, viszont Amerikában ez 
keveset takaró fürdőruhának számít. Úgy vettem 
észre, hogy a Miami strandon kívüli amerikaiak 
egyenesen úgy gondolják, hogy direkt próbálok ko-
mikus és nevetséges lenni azzal, hogy ezt hordom. 
Nem igazán. Csak szeretem a D-vitamint, és nem 
hiszek a burkinikben. 

A nők szeretik, a meleg férfiak szeretik, a maga-
biztos heteroszexuális férfiakat pedig nem érdekli. 
Csupán azokat a férfiakat zavarja, ha valaki keveset 
takaró fürdőruhát visel, akik félnek, hogy esetleg 
melegek. Ezeken a srácokon kívül pedig csak 
népszerűbb leszel azzal, minél többet mutatsz a 
testedből.

Ami azt illeti, nehogy azt hidd, hogy azonnal felöl-
töztem, ahogy elhagytam a strandot. Nem-nem, az 
egész városon át így sétáltam. A D-vitamin nem áll 
meg a strandon.

A keveset takaró fürdőruhaviseletnél még egy fokkal 
jobb megoldás, ha előkapod a mobilodat, felmész 
a www.nudespots.com/spots weboldalra, és a nu-
dista helyek adatbázis segítségével megkeresed a 
hozzád legközelebbi helyet, ahol teljesen meztelen 
lehetsz. 

Ha Miami-ban vagyok, akkor ez a hely…
Haulover BeacH!

A Haulover strand a Miami strand legészakibb 
részén található, és hivatalos nudista strand, így 
lehetőséget adva rá, hogy biológiailag a lehető leg-
magasabb legyen a D-vitamin szinted (ami nagyon 
sok!)
  
Itt még többet tudhatsz meg a Haulover strandról, 
remek hely, de talán van hozzád közelebbi hely is, 
amit pedig itt leshetsz meg. 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Haulover_Park 
http://nudespots.com/spots/ 

Igen, ha Amerikában vagy férfi és atlétát meg rövid 
rövidnadrágot hordasz, egy kicsit melegnek fogsz 
tűnni. Én, személy szerint nem értem mi ezzel a 
nagy ügy, de ha aggódsz emiatt, ajánlom, hogy 
szerezz be egy gyönyörű barátnőt. Vagy, ha tényle-
gesen meleg vagy, akár még előnyödre is válhat, ha 
még inkább melegnek nézel ki.

Ha egy Amerikában élő nő vagy, a keveset takaró 
fürdőruhaviselet a „ribancos” jelzőt eredményezheti, 
ahogy szokták mondani.



6

Ezzel sem értem mi baj van, viszont könnyen tudsz 
ellene védekezni azzal, ha csak simán nem érdekel-
nek az emberek gondolatai.

MEG KELL VáLTOZTATNUNK EZT 
A HOZZááLLáST AMERIKáBAN, 

HOGY HA VALAKI KEVESET TAKARó 
FüRDŐRUHáT HORD, AKKOR  

AUTOMATIKUSAN MELEG,  
ERKöLCSTELEN, VAGY  

FIGYELEMÉHES. 

A nyers tudomány viszont a kevesebb ruhát viselők 
oldalán áll. A felesleges ruhadarabok ellehetetlenítik 
a bőr D-vitamin szintetizáló képességét, ami D-
vitamin elégtelenséghez vezethet (ha nem pótlod 
valahogy), a D-vitamin elégtelenség pedig okozhat 
vagy hozzájárulhat sok komoly megbetegedés 
jelentkezéséhez.

A bőr fedettségének vagy nem fedettségének 
morális felsőbbrendűsége egy másik kérdés, egy 
másik napra (és egy másik weboldalra!) tartozik, de 
tudományos és egészségügyi szemszögből a túl 
sok ruha hordása, ahogy ésszerűen következtethe-
tünk, együtt jár a túlzott ivással, a túlzott dohány-
zással, és a túlzott cukorfogyasztással szokásával, 
ami hozzájárulva a D-vitamin elégtelenséghez lesúj-
tó egészségügyi és gazdasági következményeket 
eredményez világszerte (lásd itt, itt, és itt). Nem 
csak azt lehet ebből levonni, hogy kevesebb ruha = 
több D-vitamin, hanem azt is, hogy a kevesebb ruha 
jobb egészségügyi állapotot és jóllétet biztosít. A túl 
sok ruhahordás, és a túl sok naptejhasználat bete-
gebbé, gyengébbé és szegényebbé tesz minket.

Néhányak ellenkezhetnek ezzel, mondván a naptej 
meg a ruha megelőzi a nem melanomás bőrrákot. 
Szeretném ezen érv pártfogóit arra buzdítani, hogy 
olvassák el a bőrrákról írt cikkemet itt.
https://www.nudespots.com/blog/truth-skin-cancer-
myths-lies-deception/

Azt is mondhatnád „Na de Austin! Mi van, ha hideg 
van odakint?”. Erre pedig azt felelem, hogy a hide-
gnek is ki kéne tenned magad meztelenül. A hideg-
nek való kitettség egészségügyi előnyeiről majd egy 
másik napon, egy másik cikkben írok, viszont Wim 
Hof, a Jégember megmászta a Mount Everest-et 
és a Kilimanjaro-t csupán egy sortban és cipőben, 
magával szokott vinni nagy csoportokat, akik ugya-
nígy tettek, és úgy néz ki mindegyikük jól van.

Az olyan kultúrákban, mint az Iszlám, ahol a test 
teljes eltakarása jogilag és kulturálisan is forszírozva 
van, az embereknek rendkívül alacsony a D-vitamin 
szintje, a D-vitamin elégtelenséghez kötődő beteg-
ségek aránya pedig meglehetősen magas. Dániában 
egy fátyolt viselő arab bevándorlónőkről kiértékelt 
tanulmány ezeknél a nőknél azt mutatta, hogy az 
alacsony D-vitamin szint miatt a nők izomgyenge-
ségben szenvedtek, majd három hónap D-vitamin 
terápia után az izomerejük állapota jelentősen nőtt. 

Itt egy másik tanulmány, ahol arra derült fény, hogy 
360 Szaúd-Arábiában kezelt páciens 83%-ának 
„abnormálisan alacsony volt a D-vitamin szintje”. A 
hosszú-, illetve rövidtávú D-vitamin elégtelenségről 
bővebben itt olvashatsz.

A Wikipedia „List of countries by life expectancy” 
(Országok listája élettartam szerint) című oldala 
szerint Franciaországnak és Spanyolországnak hos-
szabb élettartamú népessége van, mint Amerikának. 
Ezt érdekesnek találom, mert a spanyoloknak és a 
franciáknak sokkalta több nudista helye van, mint az 
amerikaiaknak. 

Elméletileg Spanyolország összes strandja engedé-
lyezi a meztelenséget. Persze vannak más tényezők 
is, mint például ezeknek az országoknak a diétái, 
de talán még a rendszeres meztelen napozásnak a 
szociális és jogi elfogadottsága is jelentős tényezője 
lehet a spanyolok és a franciák hosszabb élettar-
tamának?

Addig is, Austin

U.I.: Ha tetszett ez a cikk, jelentkezz a The NudeS-
pots Newsletter hírfolyamra, hogy mindig első kéz-
ben értesülj a legfrissebb NudeSpots blog cikkekről, 
a D-vitaminról meg sok másról.
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