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CONTACTEU-NOS!

L’Associació, la nostra força!ACTIVITATS

• Desenvolupament d’un web dinàmic informatiu
propi, òrgan de l’Associació, per a la difusió i trans-
missió de coneixença, i nexe de comunicació i veu 
dels associats.
• Presència activa en les xarxes socials.
• Testimoniatge de l’efectivitat de l’Homeopatia a
partir de casos individuals personals en la via certa 
de la guarició.
• Aclariment de dubtes i resposta a preguntes
freqüents sobre l’Homeopatia. 
• Publicació d’articles, entrevistes i notícies.
• Actes de presentació i de divulgació de
l’Homeopatia unicista arreu del territori.
• Conferències públiques, a càrrec d’entesos.
• Tallers especialitzats sobre temes d’interès exclu-
sius per als associats.
• Trobades periòdiques dels associats.
• Foment de la traducció de qualitat al català de
les obres originals de l’Homeopatia.
• Impuls i reivindicació del dret de tot malalt a ser
tractat de la manera més científica i sanativa possi-
ble, és a dir, guaridora, certa, eficient i simple.
• Contribució activa al reconeixement del valor sa-
natiu, guaridor i preventiu de l’Homeopatia unicista 
per part de les autoritats polítiques-sanitàries.
• Promoció de Jornades científiques sobre el
Principi de la similitud, l’Homeopatia, i la concepció 
dinàmica de la salut, l’emmalaltir i la guarició.
• Relació amb altres associacions de pacients que
compateixin els mateixos objectius.

V i s c a 
l ’ H o m e o p a t i a !

Visca 
l’Homeopatia!



QUI SOM?

Som l’Associació Catalana per l’Homeopatia 
Unicista. Visca l’Homeopatia! (ACHUVH), entitat 
fundada el 10 de setembre de 2016 a Barcelona i 
legalitzada pel Govern català. 

Som un grup de persones que ens beneficiem de 
l’Homeopatia unicista i que creiem molt necessari 
unir-nos per fer conèixer la nostra experiència.

La Federació Europea d’Associacions de Pacients 
de l’Homeopatia (www.efhpa.eu), amb seu a 
Brussel·les, ha admès el tràmit de l’ACHUVH per a 
ser-ne membre.

OBJECTIUS DE L’ASSOCIACIÓ

• Esdevenir el nexe de força mútua, de suport,
de trobada i d’unió dels molts individus i famílies 
catalanes que s’han beneficiat i es beneficien de 
l’Homeopatia, i coneixen i estimen el seu valor 
sanatiu, guaridor i preventiu.

• Aplegar l’energia positiva de totes les persones
individuals que per haver experimentat o estar 
experimentant benèficament en si mateixes i en 
llurs semblants la força guaridora i preventiva de 
l’Homeopatia unicista la coneixen de primera mà 
i l’estimen pel seu valor sanatiu, i que pensen que 
cal defensar-la i donar-la a conèixer testimonial-
ment, tot difonent la seva efectivitat i els seus 

avantatges, davant la comunitat, perquè com a 
opció terapèutica mèdica eficient i legítima sigui 
justament considerada i respectada per les autori-
tats polítiques-sanitàries i la societat civil del país. 

• Impulsar el dret de les persones malaltes a
poder ser tractades de la manera més científica i 
sanativa possible, és a dir, guaridora certa, eficient 
i simple, com ho ensenya l’Homeopatia unicista, i 
el seu ideal més alt de la guarició: el restabliment 
ràpid, suau, durador de la salut, o la llevada i anihi-
lació de la xacra en tot el seu àmbit per la via més 
curta, més fiable, menys desavantatjosa, en base a 
raons distintivament inspeccionables.

• Contribuir, des del testimoniatge de l’experiència
personal positiva de cada cas individual en la via 
de la guarició certa a la pedagogia i promoció 
social de la perenne modernitat, no superada,  de 
l’Homeopatia unicista fidel a l’Homeopatia pura, 
tota simple, científica, dinàmica: el Mètode cien-
tífic medicamentari sanatiu, conceptualment més 
avançat de la Medicina, que s’alça sobre la simplici-
tat inherent al Principi de la similitud,  que en cada 
cas individual aplica la Llei guaridora per l’analogia 
dels símptomes, perquè la seva guarició certa i 
previsible en resulti (amb el benentès que aquesta 
sigui encara possible).

Els fonaments científics i sanatius de l’Homeopatia 
fundats pel doctor Samuel Hahnemann (1755-
1843), es troben publicats en l’Òrganon de l’art i 
ciència de guarir (6a ed., 1842).

ASSOCIEU-VOS-HI!

També podeu emplenar el formulari al web a:
https://homeopatiaunicista.cat/associeu-vos/ 

Nom 

Cognoms

Adreça  

Població  

Codi Postal

Telèfon

Adreça de correu-e

[És obligat d’omplir tots els camps.]

Aportació individual: 39€/any 

Aportació parelles (2) o 

unitats familiars (≥ 3):  59 €/any 

[Marqueu amb una X l’opció que trieu.]

Compte IBAN. Dades bancàries:


