SEMINARI ONLINE (ZOOM)

INTRODUCCIÓ A LA
AGROHOMEOPATÍA

Divendres 21 de maig 2021
De 16:00 a 20:00h
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PROGRAMA

16:00h - 17:55h: Agrohomeopatia, l'art de guarir al planeta

Introducció al món de l'Agrohomeopatía; començant per veure una planta i el sòl amb uns altres
ulls per aconseguir un ús adequat de l'homeopatia en el tractament de malalties ocasionades per
diferents causes. A més, s'explicarà com la Agrohomeopatia pot contribuir a retornar l'equilibri
ecològic del nostre planeta. Plantes espontànies com a laboratoris de camp. Sensibilitat de les
plantes, permetent una repertorización correcta. El poder de l'observació. Qüestionari per als
propietaris de les plantes. Aplicant l'homeopatia en el camp.

Descans
18:00h - 20:00h: Epigenètica i Homepatia
Introducció al món de la investigació bàsica en homeopatia des del punt de vista de les ciències
òmiques, especialment la proteòmica. S'abordaran els resultats obtinguts fins ara sobre la

·

possible explicació dels medicaments homeopàtics en les cèl lules humanes des de la
epigenètica.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Academia Médico Homeopática de Barcelona (AMHB)
Email: amhb@amhb.org
Telèfon: +34 933 23 48 36

PREUS:

€

Socis AMHB: 40

€

No socis AMHB: 60

PAGAMENT:
Transferència bancària: BANKINTER ES70 0128 0506 73 0100013762
Pay-pal: https://tpv.amhb.org/producte/curso-online-introduccion-a-la-agrohomeopatia/

INSCRIPCIÓ: cal enviar un email a amhb@amhb.org amb nom i cognoms de la persona que
s'inscriu, email, telèfon de contacte i adjuntar el comprovant de pagament del banc.

www.amhb@amhb.org

