
Prima zi 

Prelegerea despre Continuum-ul Bolilor şi Miasme deschide primul 

simpoyion international de homeopatie clasică, Strategii de prescriere in 

patologii severe (lector Dr. Silvia Vasile).  

Prezentarea domnului dr. Atul Jaggi, “Continuum”-ul unei teorii unificate a 

bolilor, finalizează o altă prezentare de caz rezolvată incredibil cu ajutorul 

homeopatiei clasice. (photo 2019-04-04 atul jaggi The Continuum of a unified 

Theory of Diseases) Toate informaţiile incluse în această prezentare se 

regăsesc în cartea prof. George Vithoulkas “Niveluri de sănătate”, ediţia 

revizuită şi adăugită. Această carte, împreună cu “Seminariile de la Celle” şi 

“Principiile de bază ale homeopatiei” sunt disponibile acum la 

http://librariahomeopata.ro/detalii.php?c=19  

Ziua 2 

Sesiunea Skype a profesorului George Vithoulkas în timpul evenimentului 

T.E.A.C.H. organizat de dr. Atul Jaggi şi dr. Latka Jaggi în Pune, India (02-04 

martie 2019) începe cea de-a doua zi, când participanţii la acest eveniment au 

primit răspunsuri la întrebări pe care nu ştiau că le au.  

Dr. Atul Jaggi continuă cu o prezentare de caz a unui băiat de 2 ani cu autism, 

într-o analiză profundă, cu o monitorizare de 2 ani a tratamentului.  

Sesiunea în direct a profesorului George Vithoulkas care a vorbit despre 

simptome patologice la pubertate, despre importanţa vitaminei D în zilele 

noastre, despre cum interferează radioterapia cu tratamentul homeopat pe 

diverse niveluri de sănătate, despre tratamentul holistic al autismului, etc.  

Vithoulkas Compass Team a pergătit apoi o prezentare-surpriză, în limba 

română, despre sistemul expert de repertorizare utilizat actual la Academie.  

Ziua 3 

Dr. Nadejda Kubasheva a deschis cea de-a treia zi a Simpozionului 

Internaţional, cu “Inflamaţia şi Nivelurile de sănătate”, reamintindu-ne ceea ce 

http://librariahomeopata.ro/detalii.php?c=19


prof. Vithoulkas obişnuieşte să spună: “Încă există şanse de vindecare atâta 

timp cât organismul are potential de a produce inflamaţie”.  

Imdiat după aceea, Dr. Daniel Rusev a pezentat un caz clinic de Lupus Cutanat 

Eritematos Subacut (LCES) sau mai bine spus, un caz de Crotalus horridus.  

După o scurtă pauză. profesorul George Vithoulkas ni s-a alăturat din nou via 

Skype, răspunzând mai multor întrebări sosite din partea participanţilor, 

întrebări despre cazuri clinice şi remedii, dar am aflat şi despre intuiţie şi care 

este rolul acesteia în homeopatie.  

După pauza de masă, dr. Vitalie Văcăraş şi-a început prezentarea cu schiţa 

noului său proiect de cercetare provind microbiota şi rolul acesteia în Scleroza 

Multiplă. A continuat apoi să vorbească despre Teoria Continuum-lui Bolilor 

munca de echipă realizată cu prof. Vithoulkas în dezvoltarea acestei teorii.  

Următorul vorbitor, Dr. Farm. Felicia Andrei a vorbit despre prepararea 

remediilor în zilele noastre. 

Modul corect de Cercetare în Homeopatie a fost următorul subiect din agenda. 

De ce trebuie să comunicăm cazurile rezolvate, de ce trebuie să facem aceasta 

într-un mod riguros într-o zonă extrem de provocatoare, unde unde studiile 

dublu+orb, randomizate nu pot fi posibilie, a fost ceea ce dr. Cristina 

Georgescu a prezentat pentru dr. Seema Mahesh, cercetător principal al AIHC.  

La finalul întâlnirii noastre, Evgheni (Eugene) Chelltsof, regizor provenit de la 

şcoala de film din Hollywood, a prezentat documentarul său,  “The Art of 

Healing”/“Arta Vindecării”), care va fi urmat în curând de “The Science of 

Healing”/“Ştiinţa Vindecării”.  

Pentru această primă ediţie a Simpozionului Internaţional de Homeopatie 

Clasică mulţumim mult întregii echipe a AIHC care a făcut această întâlnire 

posibilă şi tuturor participanţilor care au creat o atmosferă caldă şi 

prietenoasă, dovedind încă o dată înţelepciunea cuvintelor prof.  Vithoulkas, 

care ne-au însoţit pe tot parcursul acestor zile: “Adevărata Homeopatie 

Clasică ne Conectează!”/“Real Classical Homeopathy Connects!”  

 


