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Misérias e doenças graves e em aumento. Destruem a humanidade. 
Que se faz para isso remediar? 
Luta-se contra a tuberculose. Ataca-se o cancro. Combate-se a sífilis. Dá-se caça aos micróbios. Injectam-se 
soros, vacinas e medicamentos. Criam-se institutos. Edificam-se laboratórios e hospitais. Multiplicam-se 
funcionários. Lutas estéreis! Falsos remédios (…) Far-se-ia obra mais lógica e mais útil atacando as próprias 
fontes do mal. 
Ora, as verdadeiras causas do mal são de ordem geral e consistem em violações das leis da vida (…) 
A quem se deve então, limitarmo-nos a tratamentos sintomáticos e a medicações de detalhe? Deve-se 
sobretudo á medicina, mal orientada, que se ocupa exclusivamente do estudo e do tratamento das 
doenças terminais e declaradas, em lugar de pesquisar, conhecer e ensinar acima de tudo as leis da 
saúde (…)  
E é por isso que, os que lançam panacêas, os que anunciam falsos milagres scientificos, os que inventam 
remédios caros e únicos, os que propagam utopias trouxeram tantas soluções parciais, ínfimas e, por 
consequência, erróneas, ao problema da saúde e da felicidade humanas. (…) 
Os erros tão funestos da medicina materialista, que se preocupa tão pouco em conservar a vitalidade dos 
organismos e a integridade das imunidades espontâneas, por meio de uma vida mais simples e mais 
natural (…) 
Mesmo entre os que ocupam os lugares mais elevados da sociedade, encontra-se a mesma ignorância das 
leis mentais (…) as suas aquisições intelectuais não lhes permitem mais do que ostentar uma imponente 
aparência, atrás da qual ficamos completamente surpreendidos por descobrir uma inteligência mental e 
uma falta de vida interior, desconcertantes, logo que deixam de falar da sua especialidade (…) eles 
próprios se ignoram como ignoram o fim verdadeiro da vida (…) 
 
Nada, na natureza, se cria subitamente. Tudo se forma e adapta lentamente (…) 
As naturezas do mais pequeno ao maior, os cristais, os vegetais, os animais, o homem, os globos terrestres 
submetem-se á constituição e circulação das energias imponderáveis (…) 
  
(…) Os medicamentos são exclusivamente excitantes e degradantes das forças vitais individuais (…) Assim é 
profunda a ilusão crer que os medicamentos tónicos, os remédios fortificantes, as injecções estimulantes, 
dão forças aos doentes. O seu papel enganador e tantas vezes nefasto, limita-se a actuar por choque, a 
supra excitar e a esgotar (…) 
 
Para que a vida humana se desenrole com harmonia e vigor, é então vital que o homem vá buscar 
energia funcional ao magnetismo da terra que pisa, do ar que respira, da água que bebe, dos alimentos 
vegetais (…) Se uma destas fontes de vitalidade falta ou é mal escolhida, logo a perturbação, depois o 
equilíbrio e a doença material se determinam. 
O que torna tão nocivo á saúde a permanência nas cidades, o ar gasto dos espaços fechados, a água 
fervida, os alimentos químicos é a má qualidade das forças vitais que encerram (…) 
È a recomendação de produtos excessivamente cozidos, de produtos alimentares fabricados e 
concentrados industrialmente, de pratos esterilizados, é uma das causas maiores de degenerescência e de 
aptidão mórbida.  
È aos pseudo-progressos da indústria alimentar e á fobia (…) que devemos estas nefastas medidas de 
desvitalização alimentar (…)  
È necessário que as despesas de exploração não ultrapassem o ganho das aquisições. È por isso que tudo o 
que é sápido de mais (abuso de condimentos, especiarias, sal chá, café, tabaco, carnes e peixes), tudo o 
que é muito abundante, tudo o que é muito concentrado (álcool, açucarados, extractos, produtos 
condensados), alimentos químicos esterilizados, é nefasto para o organismo (…) 
A propósito de tudo e principalmente fora do propósito, os receituários médicos proíbem os alimentos 
crus e preconizam as farinhas esterilizadas, o leite esterilizado, a água fervida, os alimentos de conserva, os 



produtos saturados e desvitalizados pela indústria, o açúcar industrial, frutos cozidos e os tónicos 
farmacêuticos (…) è por isso que a dietética de laboratório, que só reconhecia valor nutritivo aos alimentos 
de forte concentração química, proibia o uso dos alimentos crus e principalmente saladas (…) 
Pode-se mesmo dizer que a imensa maioria dos homens torna-se doente e cria a sua desgraça quando 
pretende adaptar-se a condições de vida radicalmente opostas às leis precisas que regem a vida (…) 
 
A alimentação é um factor decisivo de saúde ou de doença, segundo forem bem ou mal conduzidas (…) 
Os cancros mais frequentes são os das vias digestivas. Na hora actual, as pessoas que digerem duma 
maneira normal são raríssimas, porque a alimentação humana é mal composta (…) Muitos alimentos 
prejudiciais à saúde, mortos e tóxicos, são preconizados à muitos anos como remédios de alta potencia. 
Muitos venenos lentos que estragam as vias digestivas e concorrem para a degenerescência da raça são 
gabados a torto e direito e prescritos a propósito de tudo. (…) 
A sciencia de laboratório é em grande parte responsável por estes prejudiciais costumes, porque 
conduziu a dietéticas a questões de análises químicas, cálculos caloríficos e experiencias com animais (…) 
Seguir a natureza é uma obrigação de primeira importância. Quer isto dizer que devemos comer alimentos 
comuns (…) e enfim seguir as indicações naturais das estações (…) 
As doenças provêm unicamente, das desobediências às leis da vida. As faltas cometidas dão origem mais 
ou menos rapidamente à intoxicação e à inadaptação do organismo. As discarias ou as infecções declaram-
se a seguir. Todas as vezes que se inflige a um organismo condições de existência contrárias às adaptações 
da sua espécie, provoca-se uma desordem vital, uma revolta material e um declinar das resistências gerais 
que abrem a porta às diversas doenças catalogadas (…) 
(…) Vamos utilizar o exemplo tão característico da recente crise que a humanidade acaba de suportar, 
mostrando como elas foram criadas pelas faltas e pelas ignorâncias humanas acumuladas, e tiremos disso 
as lições de correcção que dai resultam (…) 
A medida estava cheia, a degenerescência e a indignidade humanas não podiam aumentar mais, sem que 
as forças do mal viessem dominar irremediavelmente as potencias do bem, o que seria contrário ás leis da 
evolução. O mal devia então ser destruído pelos seus excessos. A autoridade encontra-se com frequência 
nas mãos de criaturas desregradas, degeneradas e sem escrúpulos. (…) As leis da vida não podiam ser 
mais tempo violentadas gravemente. As ameaças amontoam-se em volta da nossa civilização doentia e 
imoral (…) Por analogia, quando uma colectividade se abandona á falta de moral, se entrega aos excessos e 
às anomalias alimentares e vive de uma maneira doentia e anti-natural, pouco a pouco, se declaram nela 
sintomas de alarme (aumento progressivo das loucuras, suicídios, crimes e injustiças) 
 
O espírito das crianças é tão maleável e tão sugestionável que importará sempre confiar a sua instrução e a 
sua vigilância a educadores escolhidos entre indivíduos mais dignos de oferecer o bom exemplo (…) Em 
lugar de serem encerradas como rebanhos ou abandonadas as sabor da corrente, as criancinhas deverão 
ser colocadas, tanto quanto possível, num meio natural, escolhido entre os mais risonhos e mais 
harmoniosos, de maneira que o sol claro, o ar vivificante, a água que purifica e as verduras que aclamam e 
inspiram, lhes sejam oferecidos em abundância. O espectáculo da natureza, a vizinhança da vida rural e o 
contacto com as energias naturais deixarão nelas uma impressão inapagável de saúde física e de alegria 
mental que as acompanhará para toda a vida (…) Nada mais prejudicial para as crianças do que o regime 
carregado de mais e com demasiadas carnes, guisados, açucarados e bebidas fermentadas que se lhes 
impõe (…) A maioria das doenças infantis são ocasionadas por este destruidor regime alimentar que vota 
incessantemente as crianças às carnes sangrentas, às poreias de legumes secos sem interrupção, aos óleos 
e xaropes farmacêuticos. Numa colectividade de crianças, os efeitos preventivos e curativos do regime 
rústico, da cozinha simplificada e da medicação puramente natural são verdadeiramente miraculosos. 
Como é tão simples e fácil proporcionar aos pequeninos a brilhante saúde!  O regime simples, a vida ao ar 
livre, a alegria do movimento bastam para isso (…) Evitaremos assim fabricar intelectuais débeis, átonos, 
enfezados e sem resistência, evitando ao mesmo tempo fabricar atletas sem intelectualidade. Enfim, em 
matéria de educação, conservar-nos-emos a igual distância dos sistemas rígidos ou dos processos sem 
freio. 


