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Aviso:  
 
Esta obra não tem a pretensão de substituir o seu médico. Não pode substituir 
uma consulta médica.  
 
A n ossa abordagem não consiste numa crítica sistemática da medicina. A nossa 
intenção é apresentar - lhe um guia que permita ajudá - lo a fazer face a certos 
problemas através do recurso às terapias ditas “naturais”. Também lhe 
apresentamos, nas próximas páginas,  uma análise crítica, científica, etnológica 
e histórica de certos tratamentos.  
 
É importante saber que “natural” não significa “inofensivo”. Existem toxinas 
terríveis que são, muitas vezes, de origem natural, e certas plantas que podemos 
encontrar corrent emente nos nossos parques e jardins são, por vezes, mortais. 
Devemos também ter presente que a acção de qualquer substância é sempre 
múltipla, e que não existe acção sem reacção. Mesmo as plantas e as técnicas 
delas derivadas devem ser utilizadas com moder ação. Para terminar, lembramos que 
é sempre preferível prevenir a ter de remediar.  
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A casa dos meus pais cheirava bem a sopa de couve Quando o Inverno fustigava que 
bem que se estava em casa Mas empurrei a cancela quando chegou a Primavera para 
deambular rio abaixo como todos os moços de vinte anos...  
 
G. Jackno  
 
À minha filha Christina, que não gosta de ir ao médico.  
 
Ao meu avô Kalman, que conhecia o poder do Verbo e sabia curar com um pouco de 
azeite e de limão.  
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