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Naturais

Certo (Método) 
Compreendê-las

Causas (Princípios) Praticar 
este Conhecimento

MEDICINA (fracassada)
Patologia = Estudo das 

Doenças

Terapêutica = Sistema de 
tratamento das doenças

Atua sobre enfermidade: um 
fenômeno variável e 

diversificada (negativo)

NATUROLOGIA CLÍNICA

Saúde = Fenômeno Positivo 
(Normalidade do Organismo)

Prática = viver a saúde

Estudamos o ser humano e 
não a doença

"terapêutica" da restauração 
da normalidade humana = 

estilo de vida
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Estudamos o ser humano e 
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Não existe doença só doente
(DOENÇA É REFLEXO) 

(homeostasia enfraquecida)

ESTILO DE VIDA RUIM (perda 
nutrição e eliminação)
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