
UM ENCONTRO MEMORÁVEL COM O PROF. GEORGE VITHOULKAS 

 

O Webinário Especial Vithoulkas tornou-se ainda mais especial com a participação de mais de 720 
pessoas de 62 países, cheias de energia e entusiasmo. 

Os dias 6 e 7 de fevereiro de 2021 serão sempre lembrados, não apenas pelos gloriosos ensinos do 
Professor Vithoulkas, mas também pelas traduções simultâneas do webinário para seis idiomas 
diferentes. 

Os mais de 60 anos de sua perspicaz experiência ganharam vida quando diferentes teorias inovadoras 
do Professor Vithoulkas foram apresentadas e esclarecidas em cada etapa do webinário. 

A Dra. Seema Mahesh, diretora de pesquisas da IACH, deu início ao webinário com uma excelente 
apresentação sobre duas contribuições científicas e inestimáveis do Prof. Vithoulkas – “Os níveis de 
saúde” e o “Continuum de uma teoria unificada das doenças”. 

A Dra. Latika Jaggi seguiu com a apresentação de vídeos muito relevantes e intrigantes do Prof. 
Vithoulkas, intitulados “Esclarecimentos sobre os níveis de saúde” e “Explicação sobre o remédio 
homeopático no nível subatômico e a ‘lei dos semelhantes’ – Uma lei universal”. 

O Dr. Atul Jaggi deu sequência ao webinário com sua notável apresentação de um caso de psoríase, 
exemplificando as teorias do Professor Vithoulkas e demonstrando o poder da homeopatia clássica. 
Ele discutiu ainda sobre doenças agudas e o gênio epidêmico, apresentando a opinião e percepção do 
Prof. Vithoulkas sobre este tópico de tanto interesse na atualidade. 

A apresentação excepcional do Dr. Mahesh Mallappa sobre dois casos patológicos graves deixou todos 
maravilhados. Ele elucidou porque o conhecimento da teoria é tão importante e porque esse fato tem 
sido sempre enfatizado pelo Prof. Vithoulkas.  

O Dr. Viraj Shah, administrador do E-learning da IACH, expôs esplendidamente a estrutura do Programa 
E-learning de dois anos da Academia Internacional de Homeopatia Clássica, e respondeu às perguntas 
dos participantes, por meio das quais enfatizou a relevância e os benefícios do curso. 

O destaque do webinário foi o momento em que o Prof. Vithoulkas esteve ao vivo, nos dois dias, para 
responder às perguntas dos participantes. Para aproveitar sua imensa experiência e sabedoria, os 
participantes reagiram com uma multitude de perguntas, com uma variedade de assuntos. O Prof. 
Vithoulkas buscou responder a maioria delas, fascinando os ouvintes com a profundidade de sua 
compreensão sobre o ser humano e a ciência da homeopatia. 

Este webinário foi idealizado pela Sra. Maria Chorianopolou, diretora da Academia, cujos esforços 
abnegados e incansáveis satisfez o sonho de muitos homeopatas de aprender diretamente com o Prof. 
Vithoulkas. 

Por fim, e mais importante, o trabalho árduo dos tradutores, de seus assistentes, e a cooperação da 
equipe técnica e administrativa, que conduziram este webinário a um grande sucesso e aclamação. 

Houve um retorno instantâneo e positivo de todos os participantes, pedindo para que continuássemos 
com tais webinários, pois os consideram muito importantes e enriquecedores. 

Este encontro rejuvenescedor com o mestre ficará sempre em nossos corações e em nossas mentes. 


