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Qué es la Auto-Hemoterapia?
Es una técnica para combatir y curar enfermedades con la retirada de sangre de la vena y la aplicación inmediata en el músculo.
Esta terapia ha estado salvando vidas durante más de cien años.

Enlaces a esta página:
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Para saber más sobre autohemoterapia:
AUTO-HEMOTERAPIA. Contribución para la salud. Entrevista con el Dr. Luiz Moura:

* La entrevista del Dr. Luiz Moura puede ser vista en un solo vídeo (2h 30m) o capítulos:
http://www.youtube.com/watch?v=o-FXxoc-dmE
https://www.youtube.com/watch?v=IwJejc0FB4I&list=PLE2320E2D019B23FE&index=3
* En los capítulos en:
https://www.youtube.com/user/AHTespanol
* O en línea LEA la transcripción de la entrevista:
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/AUTOHEMOTERAPIA_Espanol.htm

http://autohemoterapia.orgfree.com/AUTOHEMOTERAPIA_Espanol.htm
* O descargar la transcripción de la entrevista en formato PDF:
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/Autohemoterapia_Espanol_Transcrip.pdf
https://pt.scribd.com/doc/293156888/Autohemoterapia-Contribucion-para-la-salud-Espanol

Qué es la Auto-Hemoterapia? - Subtítulos en español (3:m48s)

Capítulo 1 de la entrevista
https://www.youtube.com/watch?v=aUB9q8z7L8g

Entrevista com el Dr. Luiz Moura
(Dr. Moura usa La Autohemoterapia(AHT) desde 1943)
¿Que es Auto-Hemoterapia?
Es una técnica sencilla, en que mediante la extracción de sangre de la vena y su aplicación en el músculo, ella estimula
un aumento de los “macrofagos”, que son digamos asi, la compañia de limpieza del organismo.
Los macrófagos hacen la limpieza de todo. Eliminan las bacterias, los vírus, las células cancerosas, que se llaman
neoplásicas. Hacen una limpieza total, eliminando inclusive la fibrina, que es la sangre cuagulada. Ocurre éste aumento
de la producción de macrófagos por la médula espinal, porque la sangre en el músculo funciona como un cuerpo
extraño a ser rechazado por el Sistema Reticulo Endotelial (SRE). Encuanto haya sangre en el músculo, el SRE esta
activo. Solamente terminará su activación máxima, al cabo de 5 dias.
El índice normal de macrófagos es de 5% (cinco por ciento) en la sangre y con la auto-hemoterapia, elevamos éste
índice para 22% (veintidos por ciento) durante 5 dias.
Del 5º(quinto) al 7º (séptimo) dia, empieza a disminuir porque la sangre esta terminando en el musculo. Cuando
termina, vuelve a los 5% (cinco por ciento). Por esta razón la técnica determina que la auto-hemoterapia, deba ser
repetida de 7 (siete) en 7 (siete) dias.
Esa es la razón de como funciona la auto-hemoterapia. Es un método de costo bajísimo, basta una jeringa. Puede
aplicarse en cualquier lugar, pues no depende ni de refrigeración - simplemente por que la sangre es retirada en el
momento que es aplicada al paciente, no hay trabajo alguno con la sangre. No hay ninguna técnica aplicada a la sangre,
apenas una persona que sepa puncionar una vena y sepa aplicar una inyección en el músculo, con higiene y una jeringa.
Esto resulta en un estímulo inmunológico poderosísimo.
Entonces, realmente es un método que podría ser divulgado y usado en regiones sin recursos, donde las personas no
tienen condiciones de pagar estímulos inmunologicos carisimos, como por ejemplo, los producidos con médula ósea.
Existen medicamentos, yo no puedo decir el nombre del medicamento, porque no estoy aqui haciendo propaganda,
pero es un medicamento carísimo - que se usa para producir el mismo efecto de la auto-hemoterapia, que es el lisado de
timo de ternera fetal, que fué fabricado, eso lo puedo afirmar, es un lisado de timo de ternera fetal, tiene um nombre
fantasia, pero en realidad la esencia del producto es –lisado de timo de vitela fetal - submetido a un fermento digestivo,
que se transforma en un medicamento, pero es de costo muy alto, enquanto que la auto-hemoterapia produce el mismo
efecto a costo bajísimo.Portanto, puede ser utilizado en todas las camadas de la población sin ningun problema, esa, es
la gran ventaja!
Vea el texto completo: enlaces anteriores

Publique su testimonio, en los grupos autohemoterapia en facebook y también en
el sitio web: AHT HEMOTERAPIA:
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-em-casos-de-dengue-zyka-virus-chikungunya.asp

Auto-hemoterapia links

Auto-hemoterapia - Autohemotherapy MULTIPLE languages
Auto-Hemoterapia por Doutor Luiz Moura - Artigos, Publicações, Casos Documentados e Relatos:
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com

Auto-hemoterapia (Português):
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com
https://www.instagram.com/autohemoterapiabr/
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr
http://autohemoterapia.orgfree.com
http://www.hemoterapia.org
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia.htm
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723
https://hssuffer.wordpress.com/uma-nova-historia-comeca-aqui/
Moçambique: http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.mz/
Timor Leste: http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.tl/
Angola: http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.ao/
Cabo Verde: http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.cv/
Portugal: http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.pt/
Videos:
Português:
http://www.youtube.com/worldautohemotherapy
Português com legendas em Inglês:
http://www.youtube.com/AHTenglish320x240
http://www.youtube.com/AHTenglish
Português com legendas em Espanhol:
http://www.youtube.com/AHTespanol
AHT no Facebook:
Auto-Hemoterapia por Doutor Luiz Moura:
https://www.facebook.com/AutohemoterapiaPorDoutorLuizMoura/
Grupos:
Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura:
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/
AMIGOS DA CURA:
https://www.facebook.com/groups/422963371070990/
Autohemotherapy Canada - Auto-Hemoterapia
https://www.facebook.com/groups/1526698437632950/
Hemotérapia, O Sangue que Cura Eu faço:
https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
AUTO-HEMOTERAPIA DO BRASIL PARA O mundo:
https://www.facebook.com/groups/lusofons/

Autohemoterapia (Español):
http://autohemoterapia-por-doctor-luiz-moura.blogspot.com
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
http://autohemoterapia.orgfree.com/
Videos con subtítulos en Español:
http://www.youtube.com/AHTespanol
Videos con subtítulos en English:
http://www.youtube.com/AHTenglish320x240
http://www.youtube.com/AHTenglish

Autohemotherapy (English):
http://autohemotherapy-by-doctor-luiz-moura.blogspot.com
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
http://autohemoterapia.orgfree.com/
Videos with Spanish subtitles:
http://www.youtube.com/AHTespanol
Videos with English subtitles:
http://www.youtube.com/AHTenglish320x240
http://www.youtube.com/AHTenglish

Online e PDF
Auto-Hemoterapia
Contribuição para a Saúde
Conversa com Dr. Luiz Moura
Transcrição em Português:
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/DVD_autohemoterapia_BR.htm
http://autohemoterapia.orgfree.com/DVD_autohemoterapia_BR.htm
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-1.htm
PDF:
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/DVD_autohemoterapia_BR.pdf
http://autohemoterapia.orgfree.com//DVD_autohemoterapia_BR.pdf
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/AHT-Conversa-Com-Dr-Luiz-Moura.pdf
http://autohemoterapia.orgfree.com/AHT-Conversa-Com-Dr-Luiz-Moura.pdf
AUTO-HEMOTERAPIA
Contribución para la salud
Entrevista con el Dr. Luiz Moura
Transcripción en Español:
090616 AHT Autohemoterapia livreto Versión en ESPAÑOL
Bertha Maria Sánchez - Revisión de términos médicos Dra. Judith Acosta Arévalo:
http://autohemoterapia-por-doctor-luiz-moura.blogspot.com
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/AUTOHEMOTERAPIA_Espanol.htm
http://autohemoterapia.orgfree.com/AUTOHEMOTERAPIA_Espanol.htm
PDF:
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/Autohemoterapia_Espanol_Transcrip.pdf
http://autohemoterapia.orgfree.com/Autohemoterapia_Espanol_Transcrip.pdf
Auto-Hemotherapy
Contribution to Health
Talking to Dr. Luiz Moura
Transcription in English:
0 080305 TRANSCRIPTION of the DVD REVISED
version VM LM LFS with numbering. Translated by Luiz Grasso,
Review: Janet Duncan e Tanya Moore. October 2008:
http://autohemotherapy-by-doctor-luiz-moura.blogspot.com
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/TRANSCRIPTION_of_the_DVD.htm
http://autohemoterapia.orgfree.com/TRANSCRIPTION_of_the_DVD.htm
Review by Luiz Grasso September 2009:
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/AHT_english_7_2009.htm
http://autohemoterapia.orgfree.com/AHT_english_7_2009.htm
DOC: http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/English_translation_version2_2_Sept_2009.doc
PDF:
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/Autohemotherapy_English_0_080305.pdf
http://autohemoterapia.orgfree.com/Autohemotherapy_English_0_080305.pdf
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/Autohemotherapy_English_2_2_2009.pdf
http://autohemoterapia.orgfree.com/Autohemotherapy_English_2_2_2009.pdf

Autohemotherapy activates the immune system

And can help a person recover from dengue
more easily.
Sunday, 11 April 2010 - 21:03:07
Date: 09/04/2008 09:18
From: Luiz Fernando Sarmento
Subject: Dengue and Auto-Hemotherapy
I talked informally with Dr. Luiz Moura and he explained:
Dengue is a virus.
From what I understood,
There is nothing specific to combat viruses,
unless preventative vaccines.
Antibiotics fight microbes,
virus does not.
Antibiotics do not cure dengue.
What wins the virus
is the immune system's own.
So, activate the immune system
help the person to recover from dengue.
Autohemotherapy activates the immune system
And can help a person recover from dengue
more easily.
Sunday, 11 April 2010 - 21:17:53
What I understood is that we are not immune to dengue with autohemotherapy. But we were protected by increasing immunity. And
the macrophages will clean our body devouring these viruses.
My friend was only 2 days with dengue, she wore AHT. My children one was 7 days, and the other 10 with the treatment that
boasts and all, and they were very bad ..
Diva
Auto-hemoterapia ativa o sistema imunológico
E pode ajudar a pessoa a recuperar da dengue
mais facilmente.
Domingo, 11 de abril de 2010 - 21:03:07
Data: 09/04/2008 09:18
De: Luiz Fernando Sarmento
Assunto: Dengue e Auto-Hemoterapia
Conversei informalmente com Dr. Luiz Moura e ele me explicou:
Dengue é um vírus.
Do que entendi,
Não existe nada específico para combater vírus,
a não ser vacinas preventivas.
Antibióticos combatem micróbios,
vírus não.
Antibióticos não curam dengue.
O que vence o vírus
é o sistema imunológico da própria pessoa.

Assim, ativar o sistema imunológico
Ajuda a pessoa a recuperar da dengue.
Auto-hemoterapia ativa o sistema imunológico
E pode ajudar a pessoa a recuperar da dengue
mais facilmente.
Domingo, 11 de abril de 2010 - 21:17:53
O que entendi é que não ficamos imune à dengue com a autohemoterapia., mas que ficamos protegido pelo aumento da imunidade .
Eos macrofagos farão a limpeza do nosso organismo devorando esses virus.
Minha amiga ficou só 2 dias c/ dengue. ela usava AHT . Meus filhos um ficou 7 dias outro 10 , com o tratamento que se dispoe e
tudo, e ficaram muito mal..
Diva
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/comentarios/ver_opiniao/o-que-entendi-e-que-nao-ficamos-imune-a-denguecom-a.asp
Autohemoterapia activa el sistema inmune
Y puede ayudar a una persona a recuperarse de dengue
más facilmente.
Domingo, 11 abril 2010 - 21:03:07
Fecha: 09/04/2008 09:18
De: Luiz Fernando Sarmento
Asunto: Dengue y Auto-Hemoterapia
Yo conversé informalmente con el Dr. Luiz Moura y me explicó:
El dengue es un virus.
Yo entendí,
No hay nada específico para combatir los virus,
a no ser las vacunas preventivas.
Los antibióticos combaten los microbios,
virus no lo hace.
Los antibióticos no curan el dengue.
Lo que ayuda a superar el virus
es el sistema inmune de la persona.
Por lo tanto, activar el sistema inmune
Ayuda a la persona a recuperarse de dengue.
Autohemoterapia activa el sistema inmune
Y puede ayudar a una persona a recuperarse de dengue
más facilmente.
Domingo, 11 abril 2010 - 21:17:53
Lo que hice es que no somos inmunes al dengue con autohemoterapia. Pero somos protegidos por el aumento de la inmunidad. Y
los macrófagos van a limpiar nuestro cuerpo devorando estos virus.
Mi amiga era sólo 2 días con dengue, que llevaba la AHT. Mis hijos uno fue de 7 días, y el otro 10 con el tratamiento que cuenta y
todo, y que estaban muy mal ..
Diva

Wednesday, 10 June 2015 - 18:26:35

Dengue yields with autohemotherapy
"Friend, good morning, I was studying on the subject of Autohemotherapy and saw the call for those who want to sign on the
effectiveness of treatment.
I practiced the therapy when fighting because I did a lot of exercise and did not want to stay with low immunity. I stopped the
treatment for 15 years. As soon as I entered the fire department stopped my training, I moved to town and forgot completely. Just
remember when I caught a disease, wondering if I had continued sometimes would not contracted; but I do not know anyone who
had the treatment there where I lived.
Returning to my city, I began to consider starting treatment, but gave up due to advice from nurses and doctors who I know; but one
day I was scheduled to perform a trim prevention during Carnival 2014 and two days before I was diagnosed with dengue. I wanted
to go, because I would be well paid for the work, but I could not stand up from bed. Then I remembered a friend, a nurse man who
had a great experience in the practice of autohemotherapy. With great difficulty I got to his house and he did the procedure.
I traveled on the next morning, still very tired, but at night I was feeling good. I was there in the city throughout the carnival, I
worked every night and returned much more encouraging.
Whereas I have seen patients with dengue recover only after six or seven days, I think the fact that I'm standing working on the
third day, may not be due only to the use of paracetamol. So please, can add my name to the list of signatures.
Filipe Pereira da Silva. "
--Dear Felipe,
The nurse man applying autohemotherapy the group attend also went through the same situation. On Sunday he was dominated by
dengue and resorted to another friend who made you apply a high dose. On Monday he was already working, even with some
symptoms, but winning this most critical stage that only knows who has had it. By the way, today is a lot of people who knows aht.
And so the health agencies should assume their real responsibilities and apply the autohemotherapy to tackle dengue, chikungunya
and other problems, and to promote and encourage research to show how this valuable technique works.
Cheers!
Walter Medeiros
Published by Walter Medeiros: in the group: Autohemotherapy - My blood heals me
Quarta-feira, 10 de junho de 2015 - 18:26:35
Dengue cede com auto-hemoterapia
“Amigo, bom dia, estava estudando sobre o tema da autohemoterapia e vi o chamado para quem quer assinar sobre a eficácia do
tratamento.
Eu pratiquei a terapia quando lutava, pois eu fazia muito exercício e não queria ficar com a imunidade baixa. Parei o tratamento por
15 anos. Assim que entrei no corpo de bombeiros parei os meus treinos, me mudei de cidade e esqueci, completamente. Só me
lembrava quando contraia alguma doença, imaginando se tivesse continuado às vezes não teria contraído; mas eu não conhecia
ninguém que fazia o tratamento lá onde morava.
Retornando para minha cidade, comecei a considerar o início do tratamento, mas desisti devido a conselhos de enfermeiros e
médicos que conheço; mas um dia eu estava escalado para atuar numa guarnição de prevenção no carnaval de 2014 e dois dias
antes fui diagnosticado com dengue. Eu queria ir, pois seria bem remunerado pelo trabalho, mas não aguentava levantar da cama.
Então me lembrei de um amigo, enfermeiro que tinha uma grande experiência na prática da autohemoterapia. Com muito custo
cheguei à casa dele e ele fez o procedimento.

Viajei no outro dia de manhã, ainda muito cansado, mas de noite eu já estava me sentindo bem. Fiquei lá na cidade durante todo o
carnaval, trabalhei todas as noites e retornei bem mais animando.
Considerando que já vi pacientes com dengue se recuperarem somente depois de seis ou sete dias, acho que o fato de eu estar de pé
trabalhando no terceiro dia, não pode ser devido apenas ao uso do paracetamol. Então por favor, pode acrescentar meu nome na
lista de assinaturas,
Filipe Pereira da Silva.”
--Caro Felipe,
O enfermeiro que aplica auto-hemoterapia no grupo que frequento também passou por situação idêntica. Num domingo estava
dominado pela dengue e recorreu a outro amigo que lhe fez aplicação de uma dose elevada. Na segunda-feira ele já estava
trabalhando, mesmo com alguns sintomas, porém vencendo aquela fase mais crítica que só conhece quem já passou por ela. Aliás,
hoje já é muita gente que conhece. E por isso os órgãos de saúde deviam assumir as suas reais responsabilidades e aplicar a autohemoterapia para enfrentar a dengue, chicugunha e outros problemas, além de promover e incentivar pesquisas para mostrar como
funciona esta valiosa técnica.
Saúde!
Walter Medeiros
Publicado por Walter Medeiros: no GRUPO: Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/dengue-cede-com-auto-hemoterapia-amigo-bom-dia-estava.asp
Miércoles, 10 de junio 2015 - 18:26:35
El dengue se reduce con autohemoterapia
"Amable, buenos días, estaba estudiando en el tema de la autohemoterapia y vio la llamada para los que quieren que firme en la
eficacia del tratamiento.
Practiqué la terapia cuando se lucha porque hice mucho ejercicio y no quería quedarse con baja inmunidad. Dejé el tratamiento
durante 15 años. Tan pronto como entré en el departamento de bomberos detuvo mi formación, me trasladé a la ciudad y se olvidó
por completo. Sólo recuerde cuando usted contrae una enfermedad, preguntándose si hubiera seguido a veces no contratada; pero
no conozco a nadie que tenía el tratamiento allí donde vivía.
Al regresar a mi ciudad, empecé a considerar iniciar el tratamiento, pero abandoné debido al asesoramiento de las enfermeras y los
médicos que conozco; pero un día estaba programado para realizar una prevención de ajuste durante el Carnaval de 2014 y dos días
antes de me diagnosticaron con el dengue. Yo quería ir, sería bien pagado por el trabajo, pero no podía levantarme de la cama.
Entonces yo recordé de un amigo, uno enfermero que tenía una gran experiencia en la práctica de la autohemoterapia. A duras
penas llegué a su casa y lo hizo el procedimiento.
Viajé la mañana siguiente, todavía muy cansado, pero por la noche me sentía bien. Yo estaba allí en la ciudad durante el carnaval,
trabajé cada noche y volvió mucho más alentador.
Mientras que yo haya visto a pacientes con dengue se recuperan sólo después de seis o siete días, creo que el hecho de que estoy de
pie trabajando en el tercer día, puede no deberse únicamente a la utilización de paracetamol. Entonces por favor, puede añadir mi
nombre a la lista de firmas,
Filipe Pereira da Silva ".
--Estimado Felipe,
El enfermero de la aplicación de la autohemoterapia asisten en el grupo también pasó por la misma situación. El domingo que
estaba dominado por el dengue y recurrió a otro amigo que hizo aplicar una dosis alta. El lunes ya estaba trabajando, incluso con
algunos síntomas, pero ganar esta etapa más crítica que sólo sabe que lo ha tenido. Por cierto, hoy es un montón de gente que
conoces. Y así, los organismos de salud deben asumir sus responsabilidades reales y aplicar la autohemoterapia para abordar el
dengue, chikungunya y otros problemas, y para promover y fomentar la investigación para mostrar cómo esta técnica valiosa
funciona.
Salud!

Walter Medeiros
Publicado por Walter Medeiros: en el grupo: Autohemoterapia - Mi sangre me cura

Comment in the group: Hemotherapy, The blood that heals, I do!
Mauricio Cesario Pereira: I recovered! I have proof
Like · Reply · 2 · March 1 at 13:03
Comentario no grupo: Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!
Mauricio Cesario Pereira: Eu me recuperei ! Tenho provas
Curtir · Responder · 2 · 1 de março às 13:03
https://www.facebook.com/mauricio.cesariopereira?fref=ufi
Comentario en el grupo: Hemoterapia, La sangre que cura, Yo hago!
Mauricio Pereira Cesario: Yo recuperó! Tengo pruebas
Me gusta · Responder · 2 · 1 de marzo a las 13:03

Ricardo Diniz: May 3, 2014 11:53
I use the Autohemotherapy for more than five years. I even extract 5ml of my blood and apply in my buttocks or arm once every 25
days. I'm thinking of making a website only to disseminate and share with the world about this wonder. What happens to me when I
apply the Auto-Hemotherapy: - I stay calm and quiet; - My immune system is strengthened. Disappear herpes infections and
intestinal problems; - I have problem of depression and with the AH I am completely free of it; - I do not need antibiotics if affected
in any throat infection, fever or other illness. The last miracle that happened to me. Was I living here in the state of Maranhao, I
caught dengue. I was very bad. High fever, very strong pains throughout the body, urinated with great ardor, mouth sores, skin
patches and all characteristic symptoms of this disease. When I knew that it was dengue through a medical examination, I knew I
would have to endure this situation for at least one more 7 days. There were only been two days, when I remembered, that there
was more than 40 days without applying Autohemotherapy, so I did. Then after 8 hours of application, I began to sweat a lot. I fell
asleep and when I woke up no longer had any symptoms. I was just weak why he had not fed me properly during the two days of
illness. For those who read what I wrote here, it may appear that the autohemotherapy not be anything more or if it is only faith or

suggestion of my conscious. I do not need to prove anything to anyone, I just feel very well with it. I am very grateful to Dr. Luiz
Moura that guides people in their videos on Youtube. I know there are many charlatans here on the internet. But he is not. Because
you can make the application and he will never make a dime yours. You just will heal disease free. Just do everything with very
higienie and disposable material. Good luck! My name is Ricardo Diniz Dias.
Ricardo Diniz: 3 de maio de 2014 11:53
Faço uso da Auto Hemoterapia há mais de 5 anos. Eu mesmo extraio 5ml do meu sangue e aplico nas minhas nádegas ou braço
uma vez cada 25 dias. Estou pensando em fazer um site só para divulgar e compartilhar com o mundo sobre essa maravilha. O que
acontece comigo quando me aplico a Auto Hemoterapia: - Fico calmo e tranquilo; - Meu sistema imunológico se fortalece. Somem
herpes, infecções e problemas intestinais; - Tenho problema de depressão e com a AH fico totalmente livre dela; - Não preciso de
antibióticos se for acometido de alguma infecção de garganta, febre ou outra enfermidade. O último milagre que aconteceu comigo.
Foi que eu morando aqui no estado do Maranhão, peguei dengue. Fiquei muito mau. Muita febre, dores fortíssimas em todo o
corpo, urinava com grande ardor, feridas na boca, manchas na pele e todos os sintomas característicos dessa doença. Quando soube
que era dengue através de um exame médico, soube que iria ter que aguentar aquela situação por, pelo menos, mais uns 7 dias. Só
haviam passado dois dias, quando me lembrei que estava há mais de 40 dias sem me aplicar a Auto Hemoterapia, então o fiz. Foi
então que após 8 horas da aplicação, comecei a suar muito. Adormeci e quando acordei não tinha mais nenhum sintoma. Estava
apenas fraco por que não havia me alimentado corretamente durante os dois dias da doença. Para quem lê o que escrevi aqui, pode
parecer que a Auto Hemoterapia não seja nada de mais ou que seja apenas fé ou sugestão do meu consciênte. Não preciso provar
nada a niguém, apenas sinto-me muito bem com ela. Agradeço muito ao Dr Luiz Moura que orienta as pessoas em seus videos no
Youtube. Sei que existem muitos charlatões aqui na internet. Mas ele não é. Por que você pode fazer as aplicações e ele nunca irá
ganhar um centavo seu. Você apenas irá se curar das doenças gratuitamente. Apenas faça tudo com muita higiênie e material
descartável. Boa sorte! Meu nome é Ricardo Dias Diniz. piloto30@hotmail.com
http://aguaparabeber.blogspot.com.br/2008/04/auto-hemoterapia-mito-ou-verdade-pelo.html
Ricardo Diniz: 3 Mayo 2014 11:53
Yo uso la Autohemoterapia durante más de cinco años. Incluso puedo extraer 5 ml de sangre y aplico en mis glúteos o el brazo una
vez cada 25 días. Estoy pensando en hacer un web sitio sólo para difundir y compartir con el mundo sobre esta maravilla. Lo que
me pasa cuando solicito el AutoHemoterapia: - Estoy tranquilo y silencioso; - Mi sistema inmunológico se fortalece. Desaparecen
las infecciones de herpes y problemas intestinales; - Tengo un problema de depresión y con la AH estoy completamente libre de
ella; - No necesito antibióticos si está afectado de cualquier infección de garganta, fiebre u otra enfermedad. El último milagro que
me ha pasado. ¿Estaba viviendo aquí en el estado de Maranhao, cogí el dengue. Yo estaba muy mal. Fiebre alta, dolores muy
fuertes en todo el cuerpo, orinaron con gran ardor, llagas en la boca, parches para la piel y todos los síntomas característicos de esta
enfermedad. Cuando supo que el del dengue a través de un examen médico, yo sabía que tendría que soportar esta situación durante
al menos uno más y 7 días. Sólo habían pasado dos días, cuando recordé que no había más de 40 días sin aplicar a mí mismo en
Autohemoterapia, así que lo hice. A continuación, después de 8 horas de aplicación, empecé a sudar mucho. Me quedé dormido y
cuando desperté ya no tenía ningún síntoma. Yo estaba débil por qué no me había alimentado adecuadamente durante los dos días
de la enfermedad. Para aquellos que leo lo que escribí aquí, puede parecer que la autohemoterapia no sea nada más o si es sólo la fe
o la sugerencia de mi conciencia. No necesito demostrar nada a nadie simplemente yo me siento bien con ella. Estoy muy
agradecido al Dr. Luiz Moura que guía a las personas en sus vídeos en Youtube. Sé que hay muchos charlatanes aquí en internet.
Pero el no es. ¿Por qué se puede hacer la solicitud y nunca hará una moneda de diez centavos la suya. Usted apenas curarse de la
enfermedad, y no tiene que pagar nada. Sólo tienes que hacer con las cosas con muy higienie y desechables. ¡Buena suerte! Mi
nombre es Ricardo Diniz Dias.

- I PASSED BY ZIKA FOR 5 DAYS STILL, DUE TO AHT.
Auto-Hemo prevents against the ZIKA virus
March 2, 2016 at 9:07 AM
Testimony of a user:

* Pillar Violeta - REPORT ZIKA:
02/01 - Monday - was stung by aegypit aedes in a kiosk of plants and flowers (avoid), the square near my house; 02/02 - much
sleep (atypical);
02/03 - Wednesday - 1 single fever of 38 that passed with only 1 m. dipyrone and never came back, came a cold sore, which
disappeared the next day; only on
02/07 - Sunday - woke up with red patches on the face and neck, and a few balls, blood test with normal platelets, which ruled out
dengue;
02/08 - Monday - the face clear, the lap is still red and polka dots spread to the arms (mild itching), eyes a little red (used lubricant
eye drops);
02/09 - Tuesday - the lap has improved and the balls are also extended to the legs (mild itching), small swelling in the joints of the
fingers and toes, without pain;
02/10 - Wednesday - the neck and arms improved and the balls on the legs continued (mild itching), fingers and feet followed
swollen;
02/11 - Thursday - relevant improvement of all. The effective demonstration period was 5 days, kept the home that any disease
requires, and I attribute the quiet passage, immunity to date with the AHT, which I do for 5 years ago. So this was my experience
with the virus.
On 02/15 - Monday, I traveled, and in the city where I am, I found the next day, an excellent cooler, thank God. May God have
mercy on humanity, of our planet.
- PASSEI PELA ZIKA POR 5 DIAS TRANQUILOS GRAÇAS A AHT.
Auto-Hemo previne contra o vírus ZIKA
março 2, 2016 às 9:07 AM
Depoimento de uma usuária:
* Pillar Violeta – RELATO ZIKA:
01/02-2.feira – fui picada pelo aedes aegypit num quiosque de plantas e flores (evitem), na praça próxima a minha casa; 02/023.feira – muito sono (atípico);
03/02-4.feira – 1 única febre de 38 que passou com apenas 1 comp. de dipirona e não voltou mais, apareceu uma afta, que sumiu no
dia seguinte; somente no dia
07/02-DOMINGO – amanheci com placas vermelhas no rosto e colo, e poucas bolinhas, exame de sangue com plaquetas normais,
que descartou a dengue;
08/02-2.feira – o rosto clareou, o colo continuou vermelho e as bolinhas se espalharam pelos braços (coceira suave), olhos um
pouco vermelhos (usei colírio lubrificante);
09/02-3.feira – o colo melhorou e as bolinhas se estenderam também às pernas (coceira suave), pequeno inchaço nas articulações
dos dedos das mãos e pés, sem dor;
10/02-4.feira – o colo e os braços melhoraram e as bolinhas nas pernas continuaram (coceira suave), dedos das mãos e pés seguiram
inchados;
11/02-5.feira –melhora relevante de tudo. O período de manifestação efetiva foi de 5 dias, mantive o repouso que qualquer doença
requer, e atribuo a passagem tranquila à imunidade em dia com a AHT, que faço há 5 anos. Assim foi a minha experiência com o
vírus.
No dia 15/02-2.feira, viajei, e na cidade onde estou, encontrei no dia seguinte, um aplicador excelente, graças a Deus. Que Deus
tenha misericórdia da humanidade, do nosso planeta.
Fonte:
facebook/Ida Zaslavsky
Ida Zaslavsky: https://www.facebook.com/ida.zaslavsky?fref=ts

Pillar Violeta: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008417254122
Publicado no site: https://hssuffer.wordpress.com/2016/03/02/auto-hemo-previne-contra-o-virus-zika/
- PASÉ POR ZIKA DURANTE 5 DIAS TRANQUILA GRACIAS A LA AHT.
Auto-Hemo impide el virus ZIKA
2 de marzo de, 2016 a 9:07
Testimonio de una usuaria:
* Pillar Violeta - INFORME ZIKA:
01/02 - Lunes - fue picada por aegypit aedes en un quiosco de plantas y flores (evita), la plaza cerca de mi casa; 02/02 - Martes - yo
dormí mucho (atípico);
03/02 - Viernes - 1 sola fiebre de 38 que pasaba con sólo 1 m. dipirona y nunca regresaron, llegaron un herpes labial, que
desapareció al día siguiente; sólo en
07/02 - Domingo - desperté con manchas rojas en la cara y el cuello, y algunas bolas, análisis de sangre con plaquetas normales, lo
cual dejó fuera del dengue;
08/02 - Lunes - la cara clara, la vuelta sigue siendo rojo y lunares extendió a los brazos (picazón leve), los ojos un poco de rojo
(utilicé colirio lubricante);
09/02 - Martes - la primera vuelta ha mejorado y las bolas se extienden también a las piernas (picazón leve), pequeña inflamación
en las articulaciones de los dedos y los dedos del pie, sin dolor;
10/02 - Miércoles - el cuello y los brazos mejorado, y las bolas en las piernas continuaron (picazón leve), los dedos y los pies
siguieron hinchados;
11/02 - Jueves - mejora relevante de todos. El periodo de demostración efectiva fue de 5 días, mantuvo la casa que requiere
cualquier enfermedad, y lo atribuyo el paso tranquilo, la inmunidad al día con la AHT, que hago hace 5 años. Así fue mi
experiencia con el virus.
En 15/02 - Lunes, viajé, y en la ciudad donde yo estoy, he encontrado al día siguiente, un gran aplicador AHT, gracias a Dios. Que
Dios tenga piedad de la humanidad, de nuestro planeta.

Alvaro Ribeiro's commentary
Alvaro Ribeiro: The effects of Zica in our house was very weak in relation to that comment, because here we are users of AHT, we
are of Ribeirão Preto and not careless, avoid mosquito bites is almost impossible, but if we are immunized its effects are almost
zero.
Comentário de Alvaro Ribeiro em
https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso
Alvaro Ribeiro: Os efeitos do Zica em nossa casa foi muito fraco em relação ao que se comentam , por que aqui somos usuários da
AHT somos de Ribeirão Preto e não descuidados , evitar a picada do mosquito e quase impossível , mas se estivermos imunizados
seus efeitos são quase zero
Descurtir · Responder · 1 · 1 minuto

Comentario de Alvaro Ribeiro
Alvaro Ribeiro: Los efectos de Zica en nuestra casa era muy débil en relación a comentarios, porque aquí somos usuarios de la
AHT, somos de Ribeirão Preto y no descuidados, evitar las picaduras de mosquitos es casi imposible, pero si estamos inmunizados
sus efectos son casi cero.

Lucinéia Souza Neves comments in the group: Hemotherapy, The blood that
heals, I do!
Lucinéia Souza Neves Dias: I do already two years old, I was healed of an inflammation in the ear bone, I was given up by the
doctors. Thanks to this method today have no inflation in the ear. And then on I keep doing because this mosquito disease. You can
do without fear, but with a person who knows how to take and apply. Hug.
Comentario de Lucinéia Souza Neves em Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!
Lucinéia Souza Neves: Dias Eu faço já tem dois anos, fui curada de uma inflamação no osso do ouvido, fui desenganada pelos
médicos. Graças a esse método hoje não tenho nenhuma inflação no ouvido. E aí na continuo fazendo por causa dessa doença aí do
mosquito. Podem fazer sem medo, mas com uma pessoa que saiba tirar e aplicar . Abraço.
Descurtir · Responder · 1 · 3 h
Comentario de Lucinéia Souza Neves en el Grupo: Hemoterapia, La sangre que cura, Yo hago!
Lucinéia Souza Neves Dias: Hago casi dos años, fui sanada de una inflamación en el hueso del oído, se me dio por los médicos.
Gracias a este método hoy en día no tengo ninguna inflación en el oído. Y entonces me sigo haciendo porque esta enfermedad
transmitida por mosquitos. Pueden hacer sin miedo, pero con una persona que sabe cómo tomar y aplicar. Abrazo.

AUTO-HEMOTHERAPY CURES Cancer, Emphysema, Endometriosis and
Guillain Barre Syndrome
Friday, 1 July 2011 - 14:34:55
Autohemotherapy improvement Guillain Barre syndrome within days.
Comments on the CIDINHA TRIX'S VIDEO (Maria Magalhães)

I come to give my personal testimony about autohemotherapy. On the last day 06/06/11 after an intestinal infection, was stricken
with Guillain Barre Syndrome, serious illness that leaves you half-paralyzed and can evolve to death in days (ask at the internet),
and since the first symptoms immediately applications made of 10 ml of 5 in 5 days, and just 20 days against me 60% recovered,
leaving the medical surprised. Patients with this condition take on average two years to recover.
maurocordeiro2007 2 days ago
AUTO-HEMOTERAPIA CURA Câncer, Enfisema, Endometriose e Síndrome de Guillain Barre
http://www.youtube.com/watch?v=M2fnuhUbB7I
Sexta-feira, 1 de julho de 2011 - 14:34:55
Auto-hemoterapia melhora síndrome de Guillain Barre em poucos dias.
COMENTÁRIO NO VÍDEO de CIDINHA TRIX (Maria Magalhães)
Venho dar meu testemunho pessoal acerca da auto-hemoterapia. No último dia 06/06/11 após uma infecção intestinal, fui acometido
de síndrome de Guillain Barre, doença grave que te deixa semi-paralisado e pode evoluir até o óbito em dias (informe-se na
internet), e desde os primeiros sintomas imediatamente fiz aplicações de 10 ml de 5 em 5 dias, e em apenas 20 dias encontro-me
60% recuperado, deixando os médicos boaquiabertos. Pacientes com esse quadro levam em média 2 anos para se recuperarem.
maurocordeiro2007 2 dias atrás
http://www.youtube.com/user/maurocordeiro2007
http://hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-sindrome-de-guillain-barre-em.asp
AUTO-HEMOTERAPIA CURACIÓN del Cáncer, Emphysema, Endometriosis y Síndrome de Guillain Barré
Viernes, 1 julio 2011 - 14:34:55
Autohemotherapy mejora Síndrome de Guillain Barre en cuestión de días.
COMENTARIOS EN EL VIDEO DE CIDINHA (Maria Magalhães)
Vengo a dar mi testimonio sobre autohemoterapia. En el último día 06/06/11 después de una infección intestinal, estaba aquejado de
síndrome de Guillain Barré, enfermedad grave que le deja medio paralizado y puede evolucionar hasta la muerte en días (pregunta
en internet), y desde los primeros síntomas inmediatamente, hice aplicaciones de 10 ml de 5 en 5 días, y en tan sólo 20 días en mi
contra 60% recuperado, dejando a los médicos sorprendidos. Los pacientes con este cuadro tienen un promedio de dos años para
recuperarse.
Hace 2 días maurocordeiro2007

AUTO-HEMOTHERAPY PRODUCES IMMEDIATE IMPROVEMENT AND
CURES DENGUE
FRIDAY, FEBRUARY 8, 2013
01/20/2013 19:27 - rosalia [not authenticated] My mother contracted dengue fever and became very ill. It seemed that would not
resist; the kidneys were committed, and day by day she got worse. then experienced the autohemotherapy and her recovery was
immediate. Since then, she has kept the weekly applications for a full quarter, followed by an interval of one month. She is 74 years
old and is very well.

Post in http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723
About Dengue:
Dengue is an arbovirus transmitted by Aedes mosquitos, especially the Aedes aegypti. There are four different types of dengue
virus, DENV-1, DENV-2, DENV-3 and DENV-4. The World Health Organization estimates that three billion people are at risk area
for contracting dengue in the world and annually occurring 50 million infections, with 500,000 cases of Dengue Hemorrhagic Fever
(DHF) and 21,000 deaths, mainly in children. In Brazil, since 1986 have occurred dengue epidemics in the main urban centers of
the country, with about 3 million cases. It has been observed an increase in severity. In the period 1990-2006, there were 6,272
cases of DHF, especially in adults with the occurrence of 386 deaths. When a serotype is introduced in a location in which the
population is likely to it, there is a possibility of occurrence of epidemics. However, for this to occur, the existence of the mosquito
vector in high rates of infestation and environmental conditions that allow vector contact with that population is required. In
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/kitdengue/epidemiologia.html
AUTO-HEMOTERAPIA PRODUZ MELHORA IMEDIATA E CURA DENGUE
SEXTA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2013
http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.tl/60018.html
20/01/2013 19:27 - rosalia [não autenticado] Minha mãe contraiu dengue e ficou muito mal. Parecia que não ia resistir; os rins
ficaram comprometidos, e dia após dia ela piorava. Experimentou então a auto-hemoterapia e sua recuperação foi imediata. De lá
para cá, ela tem mantido as aplicações semanalmente, por um trimestre inteiro, seguido de um intervalo de um mês. Ela tem 74
anos, e está muitíssimo bem.
Postado em http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723
Sobre a dengue:
A dengue é uma arbovirose transmitida por mosquitos do gênero Aedes, especialmente pelo Aedes aegypti. Existem quatro tipos
distintos de vírus dengue, DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. A Organização Mundial da Saúde estima que três bilhões de
pessoas encontram-se em área de risco para contrair dengue no mundo e que, anualmente, ocorram 50 milhões de infecções, com
500.000 casos de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) e 21.000 óbitos, principalmente em crianças. No Brasil, desde 1986 vêm
ocorrendo epidemias de dengue nos principais centros urbanos do país, com cerca de 3 milhões de casos. Tem-se observado um
aumento na severidade dos casos. No período de 1990 a 2006, foram registrados 6.272 casos de FHD, principalmente em adultos
com a ocorrência de 386 óbitos. Quando um sorotipo viral é introduzido em uma localidade, cuja população encontra-se susceptível
ao mesmo, há a possibilidade de ocorrências de epidemias. Entretanto, para que isso ocorra, é necessária a existência do mosquito
vetor em altos índices de infestação predial e de condições ambientais que permitam o contacto do vetor com aquela população. Em
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/kitdengue/epidemiologia.html
AUTO-HEMOTERAPIA PRODUCE UNA MEJOR INMEDIATA Y CURACIÓN DEL DENGUE
Viernes, 08 de febrero 2013
01/20/2013 19:27 - rosalia [autenticado] Mi madre contrajo dengue y se volvió muy enferma. Parecía que no resistiría; los riñones
fueron cometidos, y día a día se empeoraba. luego experimentó la autohemoterapia y su recuperación fue inmediata. Desde
entonces, ella ha mantenido las aplicaciones semanales durante un trimestre completo, seguido de un intervalo de un mes. Ella tiene
74 años y está muy bien.
Publicado em http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723
Acerca del dengue:
El dengue es un arbovirus transmitido por mosquitos del género Aedes, especialmente el Aedes aegypti. Hay cuatro tipos diferentes
de virus del dengue, DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. La Organización Mundial de la Salud estima que tres millones de personas
que están en el área de riesgo para contraer el dengue en el mundo y que se producen anualmente 50 millones de infecciones, con
500.000 casos de dengue hemorrágico (DH) y 21.000 muertes, principalmente en los niños. En Brasil, desde 1986 se han producido
epidemias de dengue en los principales centros urbanos del país, con cerca de 3 millones de casos. Se ha observado un aumento en
la gravedad. En el período 1990-2006, hubo 6.272 casos de dengue hemorrágico, especialmente en los adultos con la ocurrencia de
386 muertes. Cuando un serotipo es introducido en un lugar en el que es probable que se la población, hay una posibilidad de
aparición de epidemias. Sin embargo, para que esto ocurra, se requiere la existencia del mosquito vector en altas tasas de
infestación de las condiciones ambientales y que permiten el contacto con el vector de esa población. En
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/kitdengue/epidemiologia.html

"In 2003 I was a victim of dengue. I spent almost a month very bad and almost
died because my defenses fell far .... "
Tuesday, February 22, 2011
Journalist ensures that gained new life with autohemotherapy
Walter Medeiros*
The journalist Leonardo Sodré, Natal/RN is user of the autohemotherapy. Since August 2010 he makes use of the technique and
never fell ill, neither had the flu or any other health problem. His weight returned to normal, he feels willing to work and says that
your skin seems to be rejuvenated every day. This week he told his story to our site - Autohemotherapy, my blood heals me.
Sodré became autohemotherapy the suggestion of a doctor, childhood friend and college, who was visiting another friend in the
hospital where he was being treated and how the saw was talking to him. At the time the journalist reported all that had passed with
disease and the doctor recommended the use of autohemotherapy, a practice that health professional used for five years.
"In 2003 I was the victim of dengue. I spent almost a month very bad and almost died because my defenses fell sharply. After that, I
lost weight a lot and never had health. Any flu turned pneumonia and was attacked several times by infections, "says the journalist
in his statement, adding that" On Saturday Carnival 2010 I was with my wife on the beach Pititinga. We had just arrived to the
house of her brother and we talked on the terrace after packed up our things, to spend all momo period there. Suddenly I began to
get feverish. "
Continuing, Leonardo explains that it was "A fever that has evolved and started to feel ill until the next morning when, without any
remedy to take effect, I went to St. Luke Hospital." As a diagnostic, he adds that "the hospital has found a very serious infection
frame. I was, at that time, with 30,000 leukocytes, and severe pneumonia. I was immediately taken to the Intensive Care Unit
(ICU), where I stayed for six days, at the risk of death. Then, during recovery, still I spent almost 30 days in an apartment that
hospital. "
AUTO-HEMOTHERAPY
After he started using autohemotherapy, in August 2010, the journalist says that never got sick. His wife also joined as a way to
keep health preventively and several friends and relatives are also doing preventive autohemotherapy or to cure various ailments.
Most of my neighbors also make the treatment, which he considers "miraculous".
According to Leonardo Sodré, "People who fail to practice do with prejudice and without any basis, including some doctors on the
question 'why do you disapprove?' Falter and hit the same key as the risk of infection because the needles Syringes . If so no one
could take medicine via injection, "reacts. "Meanwhile, I know some doctors who use autohemotherapy normally. They are those
who understand the importance of the increase in macrophages in the body and want to protect themselves from infections in
hospitals. open-minded doctors who are not seduced by the arguments of the pharmaceutical industry and prejudice of medical
advice. I will always continue to autohemotherapy, provided that my new life, "he concludes.
*Journalist
Posted by LEONARDO SODRÉ at 00:20
“No ano de 2003 fui vítima da dengue. Passei quase um mês muito mal e quase morri porque minhas defesas caíram muito...."
terça-feira, 22 de fevereiro de 2011
Jornalista garante que ganhou uma nova vida com a auto-hemoterapia
Walter Medeiros*
O jornalista Leonardo Sodré, de Natal/RN é usuário da auto-hemoterapia. Desde agosto de 2010 ele faz uso da técnica e nunca mais
adoeceu, tampouco teve gripes ou qualquer outro problema de saúde. Seu peso voltou ao normal, ele sente-se disposto para o
trabalho e afirma que a sua pele parece estar rejuvenescendo a cada dia. Nesta semana ele contou a sua história para o nosso site –
Auto-hemoterapia, meu sangue me cura.
Sodré passou a fazer auto-hemoterapia por sugestão de um médico, amigo de infância e de colégio, que estava visitando outro

amigo no hospital onde estava sendo tratado e quanto o viu foi conversar com ele. Na ocasião o jornalista relatou tudo o que já
havia passado com doenças e o médico recomendou o uso da auto-hemoterapia, prática que aquele profissional de saúde utilizava
havia cinco anos.
UTI
“No ano de 2003 fui vítima da dengue. Passei quase um mês muito mal e quase morri porque minhas defesas caíram muito. Depois
disso, emagreci bastante e nunca mais tive saúde. Qualquer gripe virava uma pneumonia e fui acometido várias vezes por
infecções”, conta o jornalista em seu depoimento, acrescentando que “No sábado de Carnaval de 2010 eu estava com minha mulher
na praia de Pititinga. Tínhamos acabado de chegar à casa do irmão dela e ficamos conversando no terraço, depois que arrumamos
nossas coisas, para passar todo o período de momo por lá. De repente comecei a ficar febril”.
Continuando, Leonardo explica que era “Uma febre que evoluiu muito e comecei a passar mal até a manhã do dia seguinte, quando,
sem que nenhum remédio fizesse efeito, fui para o Hospital São Lucas”. Como diagnóstico, acrescenta que “No hospital foi
constatado um quadro de infecção gravíssimo. Eu estava, naquela momento, com 30 mil leucócitos, e pneumonia grave. Fui
imediatamente levado à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde fiquei durante seis dias, correndo risco de morte. Depois,
durante a recuperação, ainda passei quase 30 dias em um apartamento daquele hospital”.
AUTO-HEMOTERAPIA
Depois que passou a usar a auto-hemoterapia, em agosto de 2010, o jornalista afirma que nunca mais adoeceu. Sua mulher também
aderiu, como forma de manter a saúde preventivamente e vários amigos e parentes também estão fazendo auto-hemoterapia
preventiva ou para curar diversos males. A maioria dos meus vizinhos também fazem o tratamento, que ele considera “milagroso”.
Segundo Leonardo Sodré, “As pessoas que reprovam a prática fazem de forma preconceituosa e sem nenhum embasamento,
inclusive alguns médicos que diante da indagação ‘por que você reprova?’ titubeiam e batem na mesma tecla do risco de infecção
por causa das agulhas das seringas. Se fosse assim ninguém poderia tomar remédio via injeção”, reage. “Entrementes, conheço
alguns médicos que usam a auto-hemoterapia normalmente. São os que entendem a importância do aumento dos macrófogos no
organismo e querem se proteger de infecções nos hospitais. Médicos de mente aberta que não se deixam seduzir pelos argumentos
da indústria farmacêutica e pelo preconceito dos conselhos de medicina. Vou continuar sempre com a auto-hemoterapia, que meu
proporcionou uma nova vida”, conclui.
*Jornalista
Postado por LEONARDO SODRÉ às 00:20
http://www.leonardosodre.com/2011/02/jornalista-garante-que-ganhou-uma-nova.html
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EOBy6eSpEfg
"En 2003 yo fui víctima del dengue. Me pasé casi un mes muy malo y casi muero porque mis defensas estuvieron muy por .... "
Martes, 22 de febrero 2011
Asegura Periodista que ganó nueva vida con autohemoterapia
Walter Medeiros*
El periodista Leonardo Sodré, Natal/RN es usuario de la autohemoterapia. Desde agosto de 2010 es hace uso de la técnica y nunca
cayó enfermo, y no tenían la gripe o cualquier otro problema de salud. Su peso volvió a la normalidad, se siente dispuesto a trabajar
y dice que su piel parece ser rejuvenecido todos los días. Esta semana le contó su historia a nuestro sitio - Autohemoterapia, mi
sangre me sana.
Sodré se convirtió en autohemoterapia la sugerencia de un médico, amigo de la infancia y en la universidad, que estaba de visita a
otro amigo en el hospital donde estaba siendo tratado y la forma en la sierra estaba hablando con él. En el momento que el
periodista informó todo lo que había pasado con la enfermedad y el médico recomienda el uso de autohemoterapia, un profesional
de la salud la práctica que se utiliza durante cinco años.
UCI
"En 2003 yo era la víctima del dengue. Me pasé casi un mes muy malo y casi muero porque mis defensas cayeron fuertemente.
Después de eso, yo perdido peso mucho y nunca tuvo la salud. Cualquier gripe volvió neumonía y fue atacada varias veces por
infecciones ", dice el periodista en su comunicado, añadiendo que" El sábado de Carnaval 2010 yo estaba con mi mujer en la playa
Pititinga. Acabábamos de llegar a la casa de su hermano y hablamos en la terraza después empacamos nuestras cosas, para pasar
todo el período de momo allí. De repente empecé a tener fiebre ".
Continuando, Leonardo explica que fue "Una fiebre que ha evolucionado y comenzó a sentirse mal hasta la mañana siguiente,
cuando, sin ningún remedio para tener efecto, fui al Hospital St. Luke." Como un diagnóstico, añade que "el hospital ha encontrado
un marco de infección muy grave. Yo estaba, en ese momento, con 30.000 leucocitos y neumonía grave. Me llevaron
inmediatamente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde me quedé durante seis días, con el riesgo de muerte. Luego,
durante la recuperación, todavía me pasé casi 30 días en un apartamento que el hospital ".

AUTO-HEMOTERAPIA
Después de que comenzó a usar la autohemoterapia, en agosto de 2010, el periodista dice que nunca se puso enfermo. Su esposa
también se unió como una forma de mantener la salud preventiva y varios amigos y familiares también están haciendo
autohemoterapia preventivo o para curar diversas dolencias. La mayoría de mis vecinos también hacen el tratamiento, lo que
considera "milagrosa".
Según Leonardo Sodre, "Las personas que no hacen practicar con los prejuicios y sin ninguna base, incluyendo algunos médicos en
la pregunta" ¿por qué desaprueba? 'Falter y pulsa la misma tecla que el riesgo de infección debido a que las agujas de las
jeringuillas . Si es así nadie podía tomar la medicina a través de la inyección ", reacciona. "Mientras tanto, sé que algunos médicos
que utilizan normalmente autohemoterapia. Ellos son los que entienden la importancia del aumento de los macrófagos en el cuerpo
y quieren protegerse de las infecciones en los hospitales. médicos de mente abierta que no se dejan seducir por los argumentos de la
industria farmacéutica y los prejuicios de los consejos médicos. Siempre voy a seguir autohemoterapia, a condición de que mi
nueva vida ", concluye.
* Periodista
Publicado por LEONARDO Sodre a las 00:20

... I'm surrounded by dengue mosquitoes, and never developed any harm while on
my street and nearby many have contracted dengue fever several times ...
Monday, 16 May 2011 - 19:39:21
Date: 16/05/2011 10:48
From: emerson would
Subject: Aht
good morning everyone, I am adept at aht, do as prevention, I am student of issue to 7 years since I met the technique, never had
cold, flu, indisposition, caused harm by low immunity, live in home, and I am surrounded by dengue mosquitoes, and never
developed any harm while on my street and nearby many have contracted dengue fever several times, I would like to talk more
about the technique. my msn emersonrachi22@hotmail.com Today is the 10 \ 05 \ 2011 and made the first time in my aht dog, I am
cognizant of the human body and not animal, to see the suffering of an animal caught the street and not find anyone do the
technique on my dog, I even studied animal anatomy and made the application want to report the evolutionary context in which I'm
sure cure, I am documenting in pictures, my expectation will be 20 days for improvement.
grateful to all who read and are interested in the true health plan
... estou rodeado de mosquitos da dengue, e nunca desenvolvi nenhum mal, enquanto que na minha rua e proximidades muitos ja
contrairam a dengue varias vezes ...
Segunda-feira, 16 de maio de 2011 - 19:39:21
Data: 16/05/2011 10:48
De: emerson de faria
Assunto: Aht
bom dia a todos, sou adepto da aht, faço como prevençao, sou estudioso do assunto a 7 anos des de que conheci a tecnica, nunca
mais tive gripe, resfriado, indisposiçao,males ocasionados por baixa imunidade,moro em natal, e estou rodeado de mosquitos da
dengue, e nunca desenvolvi nenhum mal, enquanto que na minha rua e proximidades muitos ja contrairam a dengue varias
vezes,gostaria de conversar mais sobre a tecnica.meu msn emersonrachi22@hotmail.com Hoje é dia 10\05\2011 e fiz pela primeira
vez a aht em minha cachorra, sou conhecedor do corpo humano e nao animal, por ver o sofrimento de um animal q peguei da rua e
nao encontrar ninguem q faça a tecnica em minha cachorra eu mesmo estudei anatomia animal e fiz a aplicaçao, quero relatar o
quadro evolutivo em q tenho certeza da cura,estou documentando em fotos, minha espectativa sera de 20 dias para a melhora.
grato a todos q leram e se interessam em o verdadeiro plano de saude
FONTE inforum.insite

http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/data-16-05-2011-1048-de-emerson-de-faria-ip-189124193219.asp
... Estoy rodeado de mosquitos del dengue, y nunca desarrolló ningún daño, mientras que en mi calle, y cerca, muchos de ellos han
contraído la fiebre del dengue en varias ocasiones ...
Lunes, 16 de may 2011 - 19:39:21
Fecha: 16/05/2011 10:48
De: Emerson
Asunto: Aht
Buenos días a todos, soy experta en la AHT, hago como la prevención, soy estudioso el tema a 7 años desde que conocido a la
técnica, nunca tuvo un resfriado, gripe, malestar, daño causado por la baja inmunidad, vivo en Natal, Estoy rodeado de mosquitos
del dengue, y nunca desarrolló ningún daño, mientras que en mi calle, y cerca, muchos de ellos han contraído la fiebre del dengue
en varias ocasiones, me gustaría hablar más sobre la técnica. mi msn emersonrachi22@hotmail.com Hoy es el 10\05\2011 y hizo
AHT la primera vez en mi perro, soy consciente de que el cuerpo humano y no animal, al ver el sufrimiento de un animal atrapado
la calle y no encontrar a nadie a hacer la técnica en mi perro incluso he estudiado la anatomía animal y de hecho la aplicación
quiere reportar el contexto evolutivo en el que estoy seguro de cura, yo estoy documentando en imágenes, mi expectativa será de 20
días para la mejora.
Doy las gracias a todos los que leen y están interesados en el verdadero plan de salud

... In 2001 I had dengue and with the disease complications were observed in the
liver. ...
PATIENT OF DR. LUIZ MOURA FOR MORE THAN 20 YEARS, WITNESS IN FAVOUR OF AUTO-HEMOTHERAPY.
Tuesday, July 13, 2010 - 16:32:35:
I am absolutely in favor.
I was patient of Dr. Luiz Moura, from 13 to 37, when he moved to Visconde de Mauá and I to Marica.
Treatment is sensational, is effective and very cheap cost.
Monica Azevedo
41 anos - Rio de Janeiro
Wednesday, July 14, 2010 - 09:22:17:
I had serious complications of blood circulation from small, with a lot of pain in the joints, especially the legs. I did the AH for 5
years (1982-1987), starting from 3 in 3 days and ending 15 in 15 days, along with a medication coming the Uruguay: lysate
Corazon. Today, at age 41 I do not feel pain (my job as a saleswoman and my age now contribute to fatigue and swelling).
In 2001 I had dengue and with the disease complications were observed in the liver. Doctors of a known hospital in Barra da Tijuca
did blood tests for liver enzymes (think that's how they say ...) and prescribed me paracetamol. Follow medical guidelines and 15
days I had a very serious poisoning in the liver! Again I appealed to Dr Luiz Moura, who suggested that I take the AH again. This
was done. Even following his guidance spending long 40 days of bed and eating sigh in seven days I have no longer felt the terrible
pain in the abdomen and in 15 days the swelling of the liver had disappeared. (I did not use any additional medication)
In 2004, at age 36 and pregnant of my second son, received the obstetrician's guidance 45 days rest because of a risk of pregnancy
(low amniotic fluid and placental abruption). I commented to the obstetrician on the AH, and he was placed against the treatment,
saying unaware of the benefits; but left me the will to do it, if I wanted. Logically sought to Dr Luiz Moura and again treated
myself with AH. My pregnancy was VERY QUIET, following at home 7 days (not 45 ...) and working until the day of delivery
(cesarean). I gained some weight (6 kg), the child was born 40 weeks with 3.6 kg and 51 cm and absolutely healthy. (I did not use
any additional medication)
My husband also did AH, for better performance in physical activities, which has been proven effective, but I'll leave it to him to
give his own opinion.
Monica Azevedo
41 anos - Rio de Janeiro

... Em 2001 tive dengue e com a doença houve complicações no fígado ...
PACIENTE DO DR. LUIZ MOURA POR MAIS DE 20 ANOS, TESTEMUNHA EM FAVOR DA AUTO-HEMOTERAPIA.
Terça-feira, 13 de julho de 2010 - 16:32:35:
Sou absolutamente a favor.
Fui paciente do Dr Luiz Moura, dos 13 aos 37 anos, quando ele se mudou para Visconde de Mauá e eu para Maricá.
O tratamento é sensacional, faz efeito e custa baratíssimo.
Monica Azevedo
41 anos - Rio de Janeiro
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - 09:22:17:
Eu tinha sérias complicações de circulação sanguinea desde pequena, com muitas dores nas juntas, principalmente das pernas. Fiz a
AH por 5 anos ( 1982 a 1987 ), começando de 3 em 3 dias e terminando de 15 em 15 dias, juntamente com uma medicação vinda
do Urugay: Lisado de Corazon. Hoje, aos 41 anos não sinto mais dores ( o meu trabalho como vendedora e a minha idade agora
contribuem para o cansaço e inchaço ).
Em 2001 tive dengue e com a doença houve complicações no fígado. Os médicos de um conhecido hospital na Barra da Tijuca não
fizeram os exames de sangue relativos as enzimas hepáticas ( acho que é assim que se diz... )e me receitaram paracetamol. Segui as
orientações médicas e com 15 dias eu estava com uma intoxicação gravíssima no fígado! Mais uma vez apelei pelo Dr Luiz Moura,
que sugeriu que eu fizesse a AH novamente. Assim foi feito. Mesmo seguindo a orientação dele de passar longos 40 dias de cama e
comendo suspiro, em 7 dias eu já não sentia mais as dores terríveis no abdomem e em 15 dias o inchaço do fígado já havia
desaparecido.( Não fiz uso de nenhuma medicação complementar )
Em 2004, aos 36 anos e grávida do segundo filho, recebi do obstetra a orientação de repouso de 45 dias por conta de uma gravidez
de risco ( baixa de líquido amniótico e descolamento de placenta ). Comentei com o obstetra sobre a AH e ele se colocou contra o
tratamento, dizendo desconhecer os benefícios; mas me deixou a vontade para fazê-la, caso quisesse. Logicamente procurei pelo Dr
Luiz Moura e mais uma vez me tratei com AH. Minha gravidez foi TRANQUILÍSSIMA, seguindo um repouso de 7 dias ( e não de
45... ) e trabalhando até o dia do parto ( cesareana ). Ganhei pouco peso ( 6kg ), a criança nasceu de 40 semanas, com 3,6 kg e 51
cm e absolutamente saudável.( Não fiz uso de nenhuma medicação complementar )
Meu esposo também fez AH, para melhor desempenho nas atividades físicas, que foi comprovadamente eficaz, mas vou deixar isso
para que ele dê a propria opinião.
Monica Azevedo
41 anos - Rio de Janeiro
http://www.hemoterapia.org/videos/em-2001-tive-dengue-e-com-a-doenca-houve-complicacoes-no.asp

... En 2001 tenía el dengue y con la enfermedad se produjeron complicaciones en el hígado ...
PACIENTE DEL DR. LUIZ MOURA PARA MÁS DE 20 AÑOS, FE EN FAVOR DE LA AUTO-HEMOTERAPIA.
Martes, 13 de julio de 2010 - 16:32:35:
Estoy absolutamente a favor.
Yo era paciente del Dr. Luiz Moura, del 13 al 37, cuando se trasladó a Visconde de Mauá y yo a Marica.
El tratamiento es sensacional, es rentable y muy barato.
Monica Azevedo
41 anos - Rio de Janeiro
Miércoles, 14 de julio de 2010 - 09:22:17:
Tenía serias complicaciones de la circulación de la sangre del pequeña, con mucho dolor en las articulaciones, especialmente las
piernas. Hicimos el AH durante 5 años (1982-1987), a partir de 3 en 3 días y se termina el 15 de cada 15 días, junto con un
medicamento procedente del Uruguay: lisado Corazón. Hoy, a los 41 años no me siento el dolor (mi trabajo como vendedora y mi
edad ahora contribuir a la fatiga e hinchazón).
En 2001 tenía el dengue y con la enfermedad se observaron complicaciones en el hígado. Los médicos de un hospital conocido en
Barra da Tijuca hicieron análisis de sangre de las enzimas hepáticas (creo que así es como se suele decir ...) y me recetó
paracetamol. Siga las pautas médicas y 15 días tuve una intoxicación muy grave en el hígado! De nuevo hice un llamamiento por el
Dr. Luiz Moura, quien sugirió que tomara el AH de nuevo. Esto se hizo. Incluso después de su guía de gasto largos de 40 días de la
cama y comer suspiro en siete días ya no he sentido el terrible dolor en el abdomen y en 15 días la inflamación del hígado había
desaparecido. (Yo no utilizar ninguna medicación adicional)
En 2004, a los 36 años y embarazada del segundo hijo, recibió orientación 45 días de descanso del obstetra debido a un riesgo de
embarazo (bajo el líquido amniótico y desprendimiento de la placenta). Me comentó a el obstetra acerca de la AH, y se pusieron en
contra del tratamiento, diciendo no conoce los beneficios; pero me dejó la voluntad de hacerlo, si quería. Lógicamente buscado por
el Dr. Luiz Moura y de nuevo yo tratado con AH. Mi embarazo fue muy tranquilo, a raíz de un hogar de 7 días (no 45 ...) y
trabajando hasta el día del parto (cesárea). He ganado algo de peso (6 kg), el niño nació 40 semanas con 3,6 kg y 51 cm y
absolutamente saludable. (Yo no utilizar ninguna medicación adicional)
Mi marido también hizo AH, para un mejor rendimiento en actividades físicas, que se ha demostrado su eficacia, pero lo dejaré a él

para dar la propia opinión.
Monica Azevedo
41 anos - Rio de Janeiro

...Total absence of new manifestation of dengue...
Thursday, 14 February 2008 - 23:22:45
Testimony about Autohemotherapy for: Bursitis, Cancer, Depression, Viral Diseases, Pain in the spine, flu, inflammation,
osteoporosis, Preoperative, prevention of surgical infections, prevention in general, sinusitis, varices
Advantages
Also to acquire immunity.
Improvement in general condition; absence of sinus crises; total absence of new manifestation of dengue (I was infected before,
three times in the summers of l999, 2000 and 2002)
EMILIA FERREIRA MAGALHÃES
65 years old - Rio de Janeiro - RJ - Brazil
... ausência total de nova manifestação da dengue ...
Quinta-feira, 14 de fevereiro de 2008 - 23:22:45
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Bursite, Câncer, Depressão, Doenças virais, Dor na coluna, Gripe, Inflamação,
Osteoporose, Pré-operatório, Prevenção de infecções cirúrgicas, Prevenção em geral, Sinusite, Varizes
Vantagens
Também para adquirir imunidades.
Melhora no estado geral; ausência de crises de sinusite; ausência total de nova manifestação da dengue ( fui inectada antes, por três
vezes, nos verões de l999, 2000 e 2002)
EMILIA FERREIRA MAGALHÃES
65 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-bursite-cancer.asp
...Ausencia total de nueva manifestación del dengue...
Jueves, 14 de febrero de 2008 - 23:22:45
Testimonio sobre autohemoterapia para: bursitis, cáncer, depresión, enfermedades virales, dolor en la columna vertebral, la gripe, la
inflamación, la osteoporosis, preoperatorio, la prevención de las infecciones quirúrgicas, prevención, en general, la sinusitis, varices
ventajas
Además de adquirir inmunidad.
Mejora en el estado general; ausencia de crisis de los senos; ausencia total de nueva manifestación del dengue (Tuve el dengue
antes, tres veces en los veranos de l999, 2000 y 2002)

EMILIA FERREIRA MAGALHÃES
65 años - Río de Janeiro - RJ - Brasil

...Infection appeared after dengue haemorrhagic...
Tuesday, 16 February 2010 - 21:57:56
Testimony about Autohemotherapy to: Infection
Advantages
significant improvement
Experience
According to a friend of mine angiologist, my problem was due to an infection by a streptococcal difficult control and pointed me
to take 45 injections of a powerful antibiotic, which logically did not do (such infection appeared after I had dengue haemorrhagic
fever)
Herbert Leal
56 years - Campina Grande - PB - Brazil
... infecção surgiu após dengue hemorrágica ...
Terça-feira, 16 de fevereiro de 2010 - 21:57:56
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Infecção
Vantagens
Melhora significativa
Experiência
Segundo um amigo meu angeologista, meu problema era devido a uma infecção por um estreptococo de dificil controle e me
indicou a tomar 45 injeções de um antibiotico poderoso, o que logicamente não fiz ( tal infecção surgiu após eu ter dengue
hemorrágica)
Herbert Leal
56 anos - Campina Grande - PB - Brasil
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-infeccao-3.asp
...La infección apareció después de dengue hemorrágico...
Martes, 16 de febrero de 2010 - 21:57:56
Testimonio sobre autohemoterapia a: Infección
ventajas
mejora significativa
experiencia
De acuerdo con un amigo mío angiologist, mi problema era debido a una infección por un difícil control por estreptococos y me

señaló a tomar 45 inyecciones de un poderoso antibiótico, lo que lógicamente no hizo (como la infección se produjo después de que
me tuve dengue hemorrágico)
Herbert Leal
56 años - Campina Grande - PB - Brasil

... Dengue, Chycungunha and Zika, I'm still immune due of the autohemotherapy
....
Monday, 7 September 2015 - 21:06:08
Comment on the photo of CFM about autohemotherapy:
Maria Carvalho:
In a county where more than two thousand people have acquired Dengue, Chycungunha and Zika, I'm still immune due of the
autohemotherapy. I avoid the flu, colds and any disease caused by viruses and bacteria. So the AutoHemotherapy is effective and
preventive.
... Dengue, Chycungunha e Zika, eu ainda estou imune graças a auto-hemoterapia ...
Segunda-feira, 7 de setembro de 2015 - 21:06:08
Comentário na foto do CFM sobre a auto-hemoterapia:
Maria Carvalho:
https://www.facebook.com/mariadajuda.moreiradecarvalho
Em um município onde mais de duas mil pessoas já adquiriu a Dengue, Chycungunha e Zika, eu ainda estou imune graças a autohemoterapia. Evito a gripe, resfriados e qualquer doença causada por vírus e bactérias. Portanto a Auto-Hemoterapia é eficaz e
preventiva.
Curtir · Responder · Há 11 horas
... Dengue, Chycungunha y Zika, sigo siendo inmunes gracias a la autohemoterapia ....
Lunes, 07 de septiembre 2015 - 21:06:08
Comentario en la foto del CFM sobre autohemoterapia:
Maria Carvalho:
En un condado donde más de dos mil personas han adquirido el Dengue, Chycungunha y Zika, todavía estoy inmune gracias a la
autohemoterapia. Evito la gripe, los resfriados y cualquier enfermedad causada por virus y bacterias. Así la Autohemoterapia es
eficaz y preventiva.

... I did high doses to prevent dengue fever, because I was employee of FUNASA
(Institute) and worked in vector combat ...
Sunday, 18 April 2010 - 18:38:10
Testimony about Autohemotherapy for: Flu Prevention generally Varicose Veins
Advantages
the varicose veins dried up, an average of 90% circulation improved.
Experience
I did high doses to prevent dengue, because I was employee of FUNASA (Institute) and worked in vector fighting in the south,
where there was a lot of people infected with the disease, to maintain high defense.
Osvaldino avila valadão
69 years - Canguçu - RS - Brazil
... fiz doses elevadas para prevensão da dengue, porque sou da funasa e trabalhava no combate do vetor ...
Domingo, 18 de abril de 2010 - 18:38:10
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Gripe, Prevenção em geral, Varizes
Vantagens
as varises secaram,uma média de 90% sirculasão melhorou bastante.
Experiência
fiz doses elevadas para prevensão da dengue,poque sou da funasa e trabalhava no combate do vetor no sul onde tinha uma
quantidade de pesoas infectada com a doença,para manter a defesa alta.
osvaldino de avila valadão
69 anos - Canguçu - RS - Brasil
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-gripe-prevencao-em-1.asp
... Hice altas dosis para prevenir la fiebre del dengue, porque Yo era empleado de de FUNASA (Instituto) y trabajé en el combate de
vectores ...
Domingo por, 18 abril 2010 - 18:38:10
Testimonio sobre autohemoterapia para: Prevención de la gripe venas varicosas general
ventajas
las venas varicosas se secaron, un promedio de 90% la circulación mejorada.
experiencia
Hice altas dosis para prevenir el dengue, porque soy FUNASA y trabajé en el combate de vectores en el sur, donde había una gran
cantidad de personas infectadas con la enfermedad, para mantener una alta defensa.
Osvaldino Ávila Valadão
69 años - Canguçu - RS - Brasil

Gilvan Andrade published in the group: Hemotherapy, The blood that heals, I do!
Gilvan Andrade
7 min (06-March-2016)
Autohemotherapy helped me in my recovery. I stop during one month to rest the muscles and see how my immunity reacting this ...
For it was precisely in the month of rest that Chikugunya caught me ... Damn what a bad luck... I stopped in 2015 December and
returned before the month of December end and I'm fine ... no sequel Grace God and Aht. Gilvan Andrade.
Gilvan Andrade publicou no grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!
Gilvan Andrade
7 min (06-março-2016)
Auto hemoterapia me ajudou na minha recuperação . Eu durante o ano paro um mês para descançar os musculos e ver como minha
imunidade esta reagindo... Pois foi justamente no mês do descanço que a Chikugunya me pegou... Poxa q falta de sorte a
minha...parei em dezembro de
2015 e voltei ante do mes de dezembro terminar e estou bem...sem nenhuma sequela Graça Deus e a Aht. Gilvan Andrade.
https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
Gilvan Andrade publicó en el grupo: Hemoterapia, La sangre que cura, Yo hago!
Gilvan Andrade
7 min (06-Marzo-2016)
Auto hemoterapia me ha ayudado en mi recuperación. Me detengo durante un mes para descansar los músculos y ver cómo mi
inmunidad está reaccionando ... Pues fue precisamente en el mes de descanso que Chikugunya me atrapó ... Maldición que la mala
suerte ... mi detenido en diciembre 2015 y volvió antes del mes de diciembre ha terminado, y ahora estoy bien ... ninguna secuela
Gracia Dios y Aht. Gilvan Andrade.

... (well done for dengue, it did very poorly) ...
History of my family and I with AHT
..... Every week the improvements are remarkable, and we see the differences gradually, as dengue healed in less than a week, my
mother, she not seen a doctor! My dengue, which was eliminated in 3 days because the day that came, was the same day of the
application of AHT, (well done for dengue, it did very poorly).....
... (bien hecho para el dengue, ella se dio muy mal)
Historia de mi familia y yo con AHT
.....Cada semana las mejoras son notables, y nos damos cuenta de las diferencias gradualmente como el dengue curado en menos de

una semana, mi madre, que no fue a un médico! Mi dengue, que eliminó en 3 días porque el día que vino, era el mismo día para
hacer la aplicación de la AHT, (bien hecho para el dengue, ella se dio muy mal) .....
... (bem feito pra dengue, se deu muito mal)! ...
História de minha familia e eu com AHT
...
A cada semana as melhorias são notáveis e a gente vai percebendo as diferenças aos poucos, tipo uma dengue curada em menos de
uma semana, a de minha mãe, que nem ao médico foi! A minha, eliminei em 3 dias, pq no dia que ela surgiu era o mesmo de fazer
a aplicação,( bem feito pra dengue, se deu muito mal)!
...
Ainda hoje apliquei a aht em minha mamãe, de 67 anos, uma sobrinha de 9, e um amigo que está em sua 2º aplicação! Depois
disso, estive lembrando que, no inicio deste ano 2011, minha mãe há anos sofre de gastrite, pelo qual visitou muitos médicos,
tomou todo tipo de medicamento disponível, fez um exame doloroso e muito desconfortável, a endoscopia digestiva... A gastrite é
(era Graças a DEUS) um problema tão sério, que muitas vezes ao longo dos anos, fui por ela acordada em muitas madrugadas,
pedindo-me socorro e sempre ao chegar ao hospital a pressão arterial estava, ate em 22 x 14 se nao me engano, tendo praticamente
um enfarto, a cada vez que decorria a situação parecida! Via minha mãe, tão frágil, magrinha pois quase não podia se alimentar, não
ao menos corretamente!
Voltando ao inicio do ano, recebi a visita de minha mãe, me falou de um negocio do sangue, que tirava da veia e aplicava no
musculo, como tenho lan house e internet 24 h por dia, me pediu que investigasse o que lhe respondi que o faria, mas sem a menor
intenção de fazê-lo, e disse a ela, ta doida, onde já se viu aplicar sangue da veia no musculo... Eu que já pratiquei enfermagem, fiz
estágio em hospital público, sempre imaginei que se o fizesse, teria certamente uma necrose, isso com sorte. Ela foi para casa, eu
fiquei martelando a idéia sem a menor intenção de investigar, porém, graças a ALLA (DEUS), sempre fui uma sagitariana muito
curiosa teimosa com base em meus ideais porém também muito persistente, sentei em frente há um computador que estava em
manutenção (sou técnica de informática) e digitei o termo Dr. Luiz Moura no google que de cara me deu o link do depoimento da
Dr. Genaura Tormin ao qual me deixou arrepiada, boquiaberta, crendo, convencida porém não acreditando que algo tao simples
pudesse ser tão benéfico, ainda mais eu que sou fumante há mais de vinte anos e ali vi uma ajuda para meus problemas
respiratórios! Para encurtar um pouco a história, qd Dr. Genaura citou seu livro, Pássaro sem Asas, busquei por ele e me certifiquei
de sua existencia, vendo que ela falava sério. Vasculhei a net das 14 horas daquele dia, até as 4 horas da manhã seguinte,
encontrando tudo, mas tudo, até mesmo os estudos em ratos albinos feito pelos bacharéis em enfermagem da Unipac.
Resolvi fazer a aplicação em mim mesma, porém ainda muito receiosa, liguei para um tio que é fazendeiro, e lhe perguntei: Tio, por
acaso você já aplicou sangue da vaca nela mesma? (havia encontrado na net um texto tratando da aht para uso vetenário) e ele
prontamente me respondeu, pelo meu apelido de infancia que só ele lembra e não vou falar qual é, - claro que sim, - mas para que
tio? - para derrubar birruga (verrugas) disse ele em tom carinhosamente caipirês, o qual gosta de usar ás vezes, mas por brincadeira
e não por nao saber falar português corretamente (rsrsrs) - mas tio, e nenhuma delas morreu ate hoje? - de jeito nenhum! Não por
causa disso, morreram por que foram para o açougue - foi sua resposta contundente!
Como disse, a curiosidade faz parte do meu ser e a teimosia ou persistência, igualmente arraigados em tudo que possa se chamar de
EU, continuei atrás do “furo”, pois deveria haver um, não era possível de não haver, foi então que liguei para um amigo meu, de
longa data, homeopata sério, lembrei-me dele pois um tempo atrás me fez um relato de homeopatia com o sangue do enfermo,
quando me confirmou ser real, me alertou de alguns riscos que até agora não confirmei porém adotei sempre ter limão por perto, se
não limão, em caso de reações, toma-se o xixi, (o da própria pessoa, para cortar o efeito da hemo no caso, segundo ele. Não
confirmei nenhum dos casos e nunca usei em mim ou em qualquer pessoa em que fiz aplicação da aht, porém respeito a opinião do
grande profissional que sei que ele é!
Na noite seguinte a ter levantado a poeira da internet em busca do conhecimento da aht, resolvi fazer aplicação de 2 mls. Muito
nervosa, pois um trauma de agulhas me perseguiu por mais de 25 anos, e há 20 anos não pegava uma veia, providenciei um scalp e
depois de 3 tentativas peguei minha veia, tirei 2 mls, apliquei na nádega, isso tudo sozinha, vesti uma roupa e me deitei vestida,
com medo de passar mal e ter de chamar os bombeiros, visto que estava sozinha em casa! Comecei a me sentir tão leve, a mente se
abriu, mau humor foi parar na casa do chapéu, as dores diminuiram e dormi como uma pedra de 100 toneladas, nada me movia do
lugar...
Depois da 4º aplicação, comecei a aplicar em miha irmã, pra ter certeza que esta prática não matava, após a 7º minha e 3º de minha
irmã, fiz 2 ml em minha mãe, que 15 minutos após a aplicação, começou a arrotar, sair os gases presos no estômago devido a
gastrite.
Hoje, ja quase com 5 meses que entrei para o clube da hemo, como nós de nosso grupo a denominamos carinhosamente, já aplico
10 ml em mim, na minha mãe e em 2 pessoas, os outros, tipo, sem uma doença necessáriamente conhecida, é aplicação normal, de
5 ml!
...
A cada semana as melhorias são notáveis e a gente vai percebendo as diferenças aos poucos, tipo uma dengue curada em menos de
uma semana, a de minha mãe, que nem ao médico foi! A minha, eliminei em 3 dias, pq no dia que ela surgiu era o mesmo de fazer
a aplicação,( bem feito pra dengue, se deu muito mal)!
...
Hemoteráicos, caros amigos usuários e defensores da aht, é impossível relatar todos os beneficio aqui neste momento, o farei aos
poucos, me aproveitando de nossa recente amizade, devido ao horário e que agora com a jemo, durmo bem e cedo, mudança de
vida, porém, relatarei alguns fatos que considero importante agora levar ao conhecimento de vcs: Recentemente viajei 300
kilometro, há uma cidade vizinha onde residem parentes, tipo tios, irmãos etc... pessoas que a gente se preocupa naturalmente e os
quer ver bem, porém falava com eles ao telefone, msn, gostavam muito da idéia mas ninguém tomava a iniciativa! cheguei a casa

de meu irmão, já fui aplicando na sobrinha de 15 anos, linda porém com o rosto tomado pela acne e espinhas, daí foi a cunhada, a
mãe dela, uma tia, meu irmão , outra sobrinha erc... ensinei a cunhada a fazer, alias só tirei o medo dela, pois é uma profissional da
área há anos.. diariamente convenço pessoas a se utilizarem da aht, dificilmente há um dia que não faça ao menos uma aplicação e a
felicidade que toma conta de mim é inexplicável, sinto que estou fazendo bem ao ser humano, levando o conhecimentoque não
deixará mais ninguém morrer, por exemplo, de dengue hemorrágica, que foi assim que na véspera de 2010 perdi uma tia que tanto
amava minha companheira de viagens, estava sempre comigo e não dava a minima com a alta velocidade que sempre dirigi, muito
menos com o som de dire straits ou era eu mesmo ia tocando num volume tão alto que a placa do carro fazia rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrap
raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap, Tia, que Deus a tenha em um bom lugar! Incha´la!
Uma outra dúvida permeava minha mente pelo lado religioso, então pesquisei na internet, no alcorão, pois sou muçulmana
convertida e na bíblia Tb os evangélicos não acharam nada contra a aht, mas me parece que na bíblia tem alho tipo, a “cura está no
sangue, MS não posso afirmar de certeza!
Não tenho a mínima intenção de parar com a aht, de cinco em cinco dias falo minha própria aplicação, indico, falo, faço
propagando, aplico em quem quizer, desde de que não seja usuário de drogas, pois dá um efeito triplicado na pessoa, se tiver feito
uso de maconha, por exemplo, uma semana antes, não gostei desta experiência, prenssei o cidadão ate ele contar sobre a droga que
tinha usado, pq não acontece com ninguém akeles sintomas, pq só com ele, confessou e disse que so fará a aht qd se livrar do vicio,
não tenho vinculo empregatício com horário público nem particular na área de saúde, me sentindo assim livre para fazer aplicações
em quem quizer, não cobro nada e muitas vezes pago ate a seringa, algodão e àlcool, com maior prazer, ah ia me esquecendo,
mamãe tem uma semana que, se Deus quizer não só “parece” mas não teve problema de estomago, as vezes tem, mas logo passa,
está dormindo muito bem, tem resistência física, a memória, percebi que está melhorando, a pele, não só dela, mas de todos que
estão usando, nossa, coisa de louco, pele linda, limpa...
Vou parar por aki senão serei banida da comu, vcs vão pensar que falo demais, e meus dedos não aguentam mais rererere! Não vou
revisar este texto, vai p comu, assim cru do jeito que está, porém meu teclado é completamente cego, só aparecendo um pedaço das
letras p, b . k j b f x q, somente o Y está inteiro, então desculpem o erro de digitação, a culpa é do teclado que se tivesse sangue,
faria a aht nele kkkkkkkkkkkkkkk!
Postado por Edina Pereira às 13:20
http://auto-hemmoterapia.blogspot.com.br/2013/09/historia-de-minha-familia-e-eu-com-aht.html

Shepherdess JOELMA SANTANA said:
.... I AM WORKING WITH THE AUTO-HEMOTHERAPY TECHNIQUE, I AM IMMUNIZING ALL MY FAMILY AND
FRIENDS. THE MOSQUITO MAY STING US A THOUSAND TIMES, BUT WE ARE MAKING AUTO-HEMOTHERAPY
AND NEVER LET'S GIVE INPUT IN HOSPITALS DUE THE DENGUE CONTAMINATION, KNOW WHY? BECAUSE OUR
IMMUNE SYSTEM IS ACTIVE, PRODUCING (22%) TWENTY-TWO PER CENT OF MACROPHAGES PER WEEK, FOR
OUR ORGANISM DEVOUR ANY VIRUSES OR INVASIVE BACTERIA ATTEMPTING ACHIEVE OUR BODY. I AM
MAKING A CAMPAIGN ON MY FACEBOOK - AUTO-HEMOTHERAPY FOR ALL IMMUNIZE WITH THEIRS OWN
RESOURCE, IT HAS NO COST NO, JUST USE A SYRINGE AND YOUR BLOOD, AND HAVE A TECHNICAL FRIEND IN
NURSING OR PROFESSIONAL HEALTH THAT KNOWS HOW TO CATCH A VEIN AND MAKE AN INTRA-MUSCULAR
APPLICATION, THIS PROCEDURE HAS COMBATED ALL SORTS OF VIRAL AND BACTERIAL DISEASES, AND MUCH
MORE, ....
Pastora JOELMA SANTANA disse:
.... ESTOY TRABAJANDO CON LA TÉCNICA AUTO-HEMOTERAPIA, ESTOY INMUNIZAR A TODOS MI FAMILIA Y
AMIGOS. EL MOSQUITO PUEDE PICARNOS. MIL VECES, PERO ESTAMOS HACIENDO AUTO-HEMOTERAPIA Y
NUNCA VAMOS A DARLE ENTRADA EN HOSPITALES DEBIDO CONTAMINACIÓN DEL DENGUE, USTED SABE POR
QUÉ? DEBIDO A QUE NUESTRO SISTEMA INMUNE ESTÁ ACTIVO, PRODUCIENDO (22%) VEINTE Y DOS POR
CIENTO DE MACRÓFAGOS POR SEMANA, PARA NUESTRO ORGANISMO DEVORAR CUALQUIER VIRUS O
BACTERIAS INVASIVAS QUE INTENTAN LOGRAR NUESTRO CUERPO. ESTOY HACIENDO UNA CAMPAÑA EM MI
FACEBOOK - AUTO-HEMOTERAPIA PARA TODOS INMUNIZAR CON LOS SUYOS PRÓPRIOS RECURSOS, NO TIENE
COSTO, SÓLO TIENE QUE UTILIZAR UNA JERINGA Y LA SANGRE, Y TIENE UN AMIGO TÉCNICO EN
ENFERMERÍA, UN PROFESIONAL QUE SABE CÓMO ATRAPAR UNA VENA Y HACER UNA SOLICITUD
INTRAMUSCULAR, ESTE PROCEDIMIENTO HA COMBATIDO TODO TIPO DE VIRAL Y ENFERMEDADES
BACTERIANAS, Y MUCHO MÁS, .....

PASTORA JOELMA SANTANA disse:
17 17UTC janeiro às 2:00 [Citar] [Responder]
OLA! AMIGOS QUE CURTEM O PIMENTA EU CONCORDO PLENAMENTE COM VOCÊS PARECE QUE AS PESSOAS
QUE ESTÃO DE FORA ENXERGA MELHOR A SOLUÇÃO DO PROBLEMA DO QUE OS QUE ESTÃO LÁ DENTRO. O
PROBLEMA DA DENGUE TEM SOLUÇÃO SIM. SE OS GOVERNANTES REALMENTE TIVER INTERESSE DE IMPEDIR
O ATAQUE EPIDÊMICO, MAS MUITOS ESTÃO BRIGANDO É POR CARGOS QUE PAGAM MUITO BEM, EM VEZ DE
PROCURAR LEVAR PARA O PREFEITO IDEIAS DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA. OLHA AI SEU PIMENTA EU PASTORA
JOELMA SANTANA FUI CANDIDATA A VEREADORA E TIVE 115 VOTOS NÃO FUI ELEITA,MAS MESMO SEM
RECURSO NEM UM EU ESTO TRABALHANDO NO MEU PROJETO DE COMBATE A DENGUE, E OLHA QUE EU NÃO
FUI NOMEADA A NEM UM CARGO PELA COLIGAÇÃO NA FRENTE PARA ITABUNA MUDA,MAS QUANDO AGENTE
QUER O BEM DAS PESSOAS AGENTE FAZ, SABE PORQUE? PORQUE O AMOR AO PRÓXIMO FALA MAIA ALTO,
DINHEIRO VEM PRA COMBATER A DENGUE MAS O QUE FALTA É AMOR PELAS VIDAS HUMANAS, SE O
PREFEITO AVALIAR O MEU PROFETO DIREITINHO E ALE ACATAR, ELE TERÁ MUITO EXITO, VOCÊS QUEREM
SABER COMO EU ESTO COMBATENDO A PICADA DO MOSQUITO DA DENGUE? POIS BEM VOU MOSTRA O
CAMINHO
..... EU ESTO TRABALHANDO COM A TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA, ESTO IMUNIZANDO TODA MINHA FAMÍLIA E
AMIGOS O MOSQUITO PODERÁ NOS PICAR MIL VEZES MAS NOS QUE ESTAMOS FAZENDO O USO DA AUTOHEMOTERAPIA JÁ MAIS VAMOS DAR ENTRADA EM PRONTOS SOCORRO POR CONTA DE CONTAMINAÇÃO DA
DENGUE, SABE PORQUE? PORQUE NOSSO SISTEMA IMUNE ESTA EM ATIVA PRODUZINDO (22%)VINTE E DOIS POR
CENTO DE MACROFAGOS POR SEMANA PARA O NOSSO ORGANISMO DEVORAR QUALQUER VÍRUS OU BACTÉRIAS
INVASORA QUE TENTAR ATINGIR O NOSSO CORPO. EU ESTO FAZENDO UMA CAMPANHA NO MEU FACEBOOK DA
AUTO-HEMOTERAPIA PARA QUE TODOS SE IMUNIZE COM SEU PRÓPRIO RECURSO, NÃO TEM CUSTO NEM UM,
BASTA USAR UMA SERINGA E O SEU SANGUE, E TER UM AMIGO TÉCNICO EM ENFERMAGEM OU QUALQUER
PROFISSIONAL DA SAÚDE QUE SAIBA PEGAR UMA VEIA E SAIBA FAZER UMA APLICAÇÃO INTRA MUSCULAR, ESSE
PROCEDIMENTO TEM COMBATIDO TODO TIPO DE DOENÇAS VIRÓTICAS E BACTERIANA E MUITO MAIS, .....
E NÃO É SÓ ISSO, ESSE TRATAMENTO TEM SIDO MOTIVO DE PREOCUPAÇÃO DA PARTE DO POLÍTICOS
GANANCIOSOS PORQUE A SOCIEDADE ESTA SE CURANDO COM OS SEUS PRÓPRIOS RECURSOS E ISSO NÃO É
NADA BOM PRA QUEM É CORRUPTO PORQUE NÃO HAVENDO MAIS EPIDEMIAS ELES NÃO VAI TER COMO SE
JUSTIFICAR ONDE APLICOU A VERBA QUE VEM PRA SAÚDE, POR ISSO QUE EU COMO UMA MULHER POLÍTICA
QUE PENSA NO POVO JÁ ESTO FAZENDO A MINHA PARTE, APELO A TODOS QUE ABRACE ESSA CAMPANHA DA
AUTO-HEMOTERAPIA JÁ QUE O PREFEITO NÃO ME CONVOCOU ATÉ AGORA PRA QUE EU CONTRIBUA COM A
SAÚDE EM FAÇO A MINHA PARTE POR FORA CERTO? ACESSE O MEU FACEBOOK PASTORA JOELMA SANTANA E
LÁ ESTA OS VÍDEOS E O MEU APELO PARA QUE TODOS FAÇAM O TRATAMENTO E EVITE SER ATINGIDO POR
ESSE MALDITO MOSQUITO, AINDA QUE VOCÊ VENHA A SER MORDIDO O SEU SISTEMA IMUNOLÓGICO IRÁ
DEVORA O VÍRUS DA DENGUE E VOCÊ NÃO SOFRERÁ OS SINTOMAS. SE VOCÊ AMIGO QUE VAI LER ESSE MEU
COMENTÁRIO ACEITAR FAZER O TRATAMENTO DA HEMOTERAPIA EU ESTO AQUI PRA TE AJUDAR ME LIGA
(07388760611)PASTORA JOELMA SANTANA OU ACESSE O MEU ENDEREÇO DO FACEBOOK E DEIXE UMA
NOTIFICAÇÃO BEIJOS.
http://www.pimenta.blog.br/2013/01/09/recursos-para-combater-a-dengue/

Soraia Rodrigues commented in Autohemotherapy Testimonials:
April 24, 2016
Soraia Rodrigues: That's me in the week had dengue .... even went out with friends to celebrate niver one of them ... and really no
one said I was sick with dengue. I am proof that it really works. And it is not auto suggestion as many have spoken ... and the
reason so many speak evil ... is because it does not cost a fortune, and does not feed the mafia of drugs and pharmacies. What we all

know is millionaire!!!
* Photo Soraia Rodrigues.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=224187921292422&set=ecnf.100011036463626&type=3&theater
Like - Reply · Send Message · Yesterday at 20:51
Soraia Rodrigues: I've done there is a month. Every week I do. I had dengue and I recovered so fast that people doubted that I was
really sick. Everyone knows that dengue leaves you on canvas ... I have not stopped working or lost my appetite the Red spots
lasted less than 20 hours. And I know what it is to suffer with dengue since last year and I had almost died. Besides the
autohemotherapy also made use of tea papaya leaves, which helped not let my platelets fall .... really works .... and of course to look
for someone qualified for the procedure.
Like · Comment · Send Message · Yesterday at 20:43
Soraia Rodrigues comentou em Auto-hemoterapia Testemunhos:
24 de abril de 2016
Soraia Rodrigues: Esta ai sou eu na semana que tive dengue....inclusive sai com amigas p comemorar o niver de uma delas...e
realmente ninguém dizia que eu estava doente com a dengue.Sou prova de que realmente funciona. E não é auto sugestão como
muitos tem falado...e o motivo de tantos falarem mau...é porque não custa uma fortuna e nem alimenta a mafia dos remédios e das
farmacias.Que tds sabemos é milionária!!!
* Foto de Soraia Rodrigues.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=224187921292422&set=ecnf.100011036463626&type=3&theater
Curtir · Responder · Enviar mensagem · Ontem às 20:51
Soraia Rodrigues: Eu tenho feito ha um mês. Toda semana faço. Tive dengue e m recuperei tão rápido q as pessoas duvidaram q eu
estava mesmo dengosa.Todos sabem q a dengue t deixa na lona...eu não deixei de trabalhar ,nem perdi o apetite as manchas
Vermelhas duraram menos de 20 horas .E eu sei o q é sofrer c dengue pois no ano passado eu tive e quase morri.Alem da auto
hemoterapia tbm fiz uso de chá de folhas de mamão que ajudaram a não deixar minhas plaquetas caírem....realmente funciona....e é
claro q se deve procurar alguém capacitado p o procedimento.
Curtir · Responder · Enviar mensagem · Ontem às 20:43
https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/photos/a.537473399751993.1073741827.294128670753135/565740860258580/?
type=3&comment_id=584555211710478&ref=notif&notif_t=photo_comment&notif_id=1461455034230442
Soraia Rodrigues ha comentado en Autohemoterapia Testimonios:
24 de de abril de, el año 2016
Soraia Rodrigues: Esa soy yo en la semana tenía el dengue .... incluso salió con amigos para celebrar niver uno de ellos ... y
realmente nadie decía que estaba enferma con el dengue. Yo soy una prueba de que realmente funciona. Y no es auto sugerencia ya
que muchos han hablado ... y la razón por que muchos hablan mal ... se debe a que no cuesta una fortuna, e incluso no alimenta la
mafia de los medicamentos y farmacias. Lo que todos sabemos es millonaria!!!
* Foto Soraia Rodrigues.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=224187921292422&set=ecnf.100011036463626&type=3&theater
Gusto - Responder · · Enviar mensaje Ayer a las 20:51
Soraia Rodrigues: He hecho hay un mes. Cada semana hago. Tuve dengue y me he recuperado tan rápido que la gente dudaba de
que estaba muy enferma. Todo el mundo sabe que el dengue te deja en la lona ... no he dejado de funcionar o perdido el apetito las
manchas rojas duró menos de 20 horas. Y sé lo que es sufrir con el dengue desde el año pasado y casi me había fallecido. Además
de la autohemoterapia también hizo uso de hojas de papaya té, que no ayudó a dejar que mis plaquetas caen realmente funciona ....
.... y por supuesto que buscar a alguien cualificado para el procedimiento.
Como comentario · Enviar mensaje Ayer a las 20:43

... About two hour clock, I was completely restored of pains that were very strong
in all my bones and joints! ...
Community The Users of Auto-Hemotherapy shared the publication.
March 17, 2015
Good evening friends who like this page! I am the creator of it! I want to let everyone stay tuned, because this happening a terrible
outbreak of dengue fever in our county, the base hospital is with huge queues of people giving input on that day, due to the dengue!
I was also bitten the victim of this mosquito, neighbors account of mine who left their clogged sewers, carelessly, because of that, it
finished exploding in my door, making a water gathering on my door for several days, thus making it a place for the dengue
mosquito could agglomerate there, and I was stung. I was terribly bedridden with severe pain in all my bones and joints and the eye,
as I do autohemotherapy in my husband and other people, and they were not sick, even being bitten, I took the coming of my son
here in my house, and I asked him to make a drive in me, harvesting (10) ml of blood from my vein, and immediately applied in my
muscle! passing a few hours, more or less two hours of clock, I was completely restored of pains that were very strong in all my
bones and joints! thanks to the Eternal that reminded me of autohemotherapy, thank you dear father! I would advise anyonewho
knows a technical friend in nursing, or who can get a vein, does aht!, it is the best way to avoid this suffering infection that damned
mosquito. a hug!
... mais ou menos duas horas de relógio, eu fiquei completamente restaurada das dores que estavam muito forte em todos meus
ossos e articulações! ...
Comunidade Usuários Da Auto-Hemoterapia compartilhou a própria publicação.
17 de março de 2015
Boa noite amigos que curtem essa página! sou a criadora dela! quero informar a todos que fiquem atentos , pois esta acontecendo
um surto de dengue terrível em nosso município , o hospital de base esta com filas imensa de pessoa dando entrada nesse dia por
conta da dengue! Eu também fui vítima da mordida desse mosquito, por conta de vizinhos meus que deixaram seus esgotos entupir
com descuido, por conta disso ele termino explodindo em minha porta, fazendo um ajuntamento de água em minha porta, por
vários dias, tornando assim um local pra que o mosquito da dengue pudesse se aglomerá ali, e eu fui picada , fiquei terrivelmente
acamada, com fortes dores em todos meus ossos e juntas e no olho, como eu faço a auto´hemoterapia em meu marido e em outras
pessoas e eles não ficaram doente mesmo sendo mordido, eu aproveitei a vinda do meu filho aqui em minha casa e pedir pra ele
fazer uma pulsão em me, colhendo (10)ml de sangue da minha veia, e logo aplicou em meu músculo! passando-se algumas horas ,
mais o menos duas horas de relógio , eu fiquei completamente restaurada das dores que estava muito forte em todos meus ossos e
articulações! graças ao eterno que me fez eu lembrar da auto-hemoterapia , obrigado pai querido! Aconselho quem tiver um amigo
técnico em enfermagem, ou que saiba pegar uma veia, que faça!, é a melhor forma de evitar esse sofrimento, da infectacão desse
maldito mosquito. um abraço!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=872823229446971&id=492236457505652
... Alrededor de dos horas de reloj, que fue completamente restaurada, de dolores que eran muy fuertes en todos mis huesos y
articulaciones! ...
Comunidad Los usuarios de la Auto-Hemoterapia compartió la propia publicación.
17 de de marzo de, el año 2015
Buenas noches amigos que gustan de esta página web! Yo soy el creadora de la misma! Quiero que todo el mundo que estad
atentos, porque está sucediendo una terrible epidemia de dengue en nuestro país, el hospital de la base es con enormes colas de
personas que da entrada en ese día debido al dengue! También fui víctima de la picadura del mosquito, a causa de los vecinos de las
minas que dejaron sus alcantarillas obstruidas con falta de cuidado, debido a que terminó explotando en mi puerta, haciendo una
recopilación de agua en la puerta durante varios días, lo que hace un lugar para el mosquito del dengue podría aglomerarse allí, y
me picó, yo estaba terriblemente postrada en la cama con un fuerte dolor en todos los huesos y articulaciones y el ojo, como hago
autohemoterapia en mi marido, y otros, y no lo hacen se enfermó, incluso de haber sido picado, tomé la llegada de mi hijo aquí en
mi casa, y le pidió que tomara una unidad en mí, la cosecha (10) ml de sangre de mis venas, y se aplica inmediatamente en mi
músculo! Alrededor de dos horas de reloj, que fue completamente restaurada, de dolores que eran muy fuertes en todos mis huesos
y articulaciones! gracias al Eterno que me recordó a la autohemoterapia, gracias querido padre! Le aconsejaría a cualquiera con un
amigo técnico en enfermería, o que pueda conseguir una vena, lo hace!, Es la mejor manera de evitar este sufrimiento, de la
infestación de este maldito mosquito. ¡un abrazo!

Commentary in the group: Hemotherapy, The blood that heals, I do!
Olivares Rocha: I cured myself of dengue from one day to another. the application was late and I think I took it. Much body pain all
mild fever weakness and pain to the breathing. I made AHT at the night and the next day only was achy
3 exams in three days nothing diagnose. And I did aht in 2 people, with all the symptoms, and the next day they were free too.
Comentário no grupo: Hemotérapia, O sangue que cura, Eu faço!
Olivares Rocha: Eu me curei de dengue de um dia pro outro. Tinha atrasado a aplicação e acho que peguei. Muita dor no corpo todo
febre moderada fraqueza e dor até ao respirar. Fiz a ah de noite e no dia seguinte só estava com. O corpo dolorido
3 exames em 3 dias nads diagnosticaram. E fiz a ah em 2 pessoas com todos os sintomas e no dia seguinte livres t m
Descurtir · Responder · 3 · 11 min
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/permalink/912634988855420/?
comment_id=912664822185770&ref=notif&notif_t=group_comment
Comentario en el Grupo: Hemoterapia, La sangre que cura, Yo hago!
Olivares Rocha: me curé del dengue de un día para otro. la aplicación era tarde y creo que tomé. Muchos dolores de cuerpo toda
debilidad fiebre leve y dolor al respirar. Hice la AHT en la noche y al día siguiente solamente estaba dolorido
3 exámenes en tres días nada diagnosticar. Y lo hice AHT en 2 personas, con todos los síntomas, y al día siguiente estaban libres
también.

... I caught dengue, and in three days I was already healed...
Cassio Dener 20/02/2011 at 23:36
Yes works quite rightly, there are two years I sought a doctor with many intense back pain, and soon after I was 45 days without the
movement of the right leg due to two herniated discs, I learned about AHT, and decided to do soon, after a month I improved a lot.
Today I practice cycling and participate in speed competitions. My skin has improved a lot.
I contracted dengue in three days I was already healed, so autohemotherapy is very good...
... Contraí dengue, em tres dias eu ja estava curado ...
Cassio Dener 20/02/2011 at 23:36
Sim funciona e muito bem,tem dois anos que procurei um medico com muitas dores intença na coluna e logo depois fiquei 45 dias
sem o movimento da perna direita,devido a duas enia de disco,fiquei sabendo da AHT resolvi fazer,logo depois de um mes
melhorei muito hj em dia,pratico ciclismo e participo de competições de speed.minha pele melhorou muito.
Contrair dengue em tres dias eu ja estavo curado e por tanto AUTOHEMOTERAPIA,é muito bom…
http://metropolionline.com.br/saude-2/vidasaudavel/auto-hemoterapia-funciona-ou-nao-funciona/

... Contraje el dengue, y en tres días yo estaba curado ...
Cassio Dener 20/02/2011 a las 23:36
Sí y funciona muy bien, tengo dos años busqué un médico con muchos dolores agudos en la columna, y poco después de cumplir
45 días sin movimiento de la pierna derecha debido a dos hernias de disco, me encontré con la AHT y decidí hacer. Poco después
de un mes, ha mejorado mucho. Hoy en día, practico el ciclismo, y participo en competiciones de velocidad. Mi piel ha mejorado
mucho.
Contraje el dengue, y en tres días yo estaba curado, por lo que la autohemoterapia es muy bueno ...

... I consider autohemotherapy as the best treatment option in these cases (dengue
- Zika) ...
Friday, 11 March 2016 - 10:59:43
It began on Monday. I woke up with malaise, drowsiness and body aches. I thought it was for the preceding day, that I had done
enough physical exertion. I went to work in the morning. The above mentioned symptoms are not softened during the day, however,
they worsened. I began to feel feverish. By midafternoon left work and went to a emergency room. After screening at the health
center, I decided to do autohemotherapy and then slept for about an hour, since the service was expected wait time in three and a
half hours. At the time of medical care, the temperature passed 37 degrees. Although low, I bought a antipyretic prescribed by the
doctor. This doctor said it would be unable to diagnose precisely if I was dengue or not, because only appear clues in the blood test
48 hours after the mosquito bite. On the night this Monday before bed to my body temperature was 38 degrees and rising. I ate, I
took fluids and medicine. I slept. I sweat a lot during the night, and I felt cold. I woke up and the fever had dropped to just over 37
degrees. On this day, Tuesday, I needed no more antipyretic. Despite being without fever - the temperature lowered gradually - felt
pain throughout the body. On Wednesday began the red spots in the body. On Thursday intense itching. On Friday there was only
me little pain in some joints and itching disappeared. And on the weekend I was recovered. It was clear that had been affected by
dengue or Zika.
Of course I do not know how I would have faced the disease during this week if I had not done autohemotherapy, however, I have
no doubt that I benefited from it in my recovery. Since in cases of Dengue or Zika there is no specific medication to combat the
disease (unless the antipyretic to contain fever and hydration and nutrition), I consider autohemotherapy as the best treatment
option in these cases (in addition to of course, the aforementioned antipyretic - if fever - and nutrition and hydration), because,
since this procedure boosts the immune system, it provides that the individual organism is restored on their own - which had
already been proved by me, in myself, in other conditions such as acne, colds and flu and strep throat.
Raphael, 33 years old, Psychologist.
... considero a auto-hemoterapia como sendo a melhor opção de tratamento nesses casos (Dengue - Zika) ...
Sexta-feira, 11 de março de 2016 - 10:59:43
Começou numa segunda-feira. Acordei com indisposição, moleza e dores pelo corpo. Achei que fosse por conta do dia anterior, dia
em que eu havia feito bastante esforço físico. Fui trabalhar logo pela manhã. Os citados sintomas não se amenizavam ao longo do
dia, pelo contrário, se agravavam. Comecei a me sentir febril. No meio da tarde saí do trabalho e fui até um pronto-atendimento.
Após a triagem no posto de saúde, decidi ir fazer auto-hemoterapia e em seguida dormi por mais ou menos uma hora, uma vez que
o atendimento tinha tempo de espera estimado em três horas e meia. No momento do atendimento médico, a temperatura passava os
37 graus. Ainda que baixa, comprei um antitérmico prescrito pelo médico. Tal médico disse que não teria como diagnosticar
precisamente se eu estava com dengue ou não, pois apenas apareceria indícios no exame de sangue após 48 horas da picada do
mosquito. Na noite dessa segunda-feira antes de dormir a temperatura do meu corpo estava 38 graus e subindo. Comi, tomei
líquidos e o medicamento.Dormi. Suei muito durante a madrugada, e senti frio. Acordei e a febre havia baixado para pouco mais de
37 graus. Neste dia, terça-feira, não precisei mais do antitérmico. Apesar de estar sem febre - a temperatura baixava gradativamente
- sentia as dores pelo corpo. Na quarta-feira começaram as manchas vermelhas pelo corpo. Na quinta-feira uma coceira intensa. Na
sexta-feira apenas me restava pouca dor em algumas articulações e a coceira desaparecia. E no final de semana eu já estava
recuperado. Ficou claro que havia sido acometido por Dengue ou Zika.
É claro que eu não sei como eu teria enfrentado a doença durante essa semana caso eu não tivesse feito auto-hemoterapia,
entretanto, não tenho dúvida que fui beneficiado por ela na minha recuperação. Já que em casos de Dengue ou Zika não há

medicação específica para o combate da doença (a não ser o antitérmico para conter a febre e hidratação e alimentação), considero a
auto-hemoterapia como sendo a melhor opção de tratamento nesses casos (além de, claro, o citado antitérmico - se febre - e
alimentação e hidratação), pois, uma vez que esse procedimento impulsiona o sistema imunológico, ele propicia que o organismo
do indivíduo se restabeleça por conta própria - o que já havia sido comprovado por mim, em mim mesmo, em outras afecções como
acne, gripes e resfriados e infecções na garganta.
Raphael, 33 anos, psicólogo.
São Paulo SP
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/considero-a-auto-hemoterapia-como-sendo-a-melhor-opcao-de.asp
... Considero autohemoterapia como la mejor opción de tratamiento en estos casos (Dengue - Zika) ...
Viernes, 11 de marzo de 2016 - 10:59:43
Comenzó el lunes. Me desperté con malestar general, somnolencia y dolores en el cuerpo. Me pareció que era respecto del día
anterior, que había hecho suficiente esfuerzo físico. Fui a trabajar por la mañana. Los síntomas mencionados anteriormente no se
ablandan durante el día, sin embargo, que empeoraron. Empecé a sentir fiebre. Por la tarde salí del trabajo y fui a una sala de
emergencias. Después de revisar en el centro de salud, decidí ir a autohemoterapia y luego dormí durante aproximadamente una
hora ya que el servicio se espera que el tiempo de espera de tres horas y media. En el momento de la atención médica, la
temperatura pasa de 37 grados. Aunque baja, me he comprado un antipirético prescrito por el médico. Este doctor dijo que no sería
capaz de diagnosticar con precisión si yo era el dengue o no, porque sólo aparecen pistas en la prueba de sangre 48 horas después
de la picadura de un mosquito. En la noche de este lunes antes de acostarse a mi temperatura corporal era de 38 grados y subiendo.
Comía, líquidos y medicamentos. Yo dormí. Sudo mucho durante la noche, y sentí frío. Me desperté y la fiebre había disminuido a
poco más de 37 grados. En el día de hoy, martes, que necesitaba más antipirético. A pesar de estar sin fiebre - la temperatura
reducida gradualmente - sintió dolor en todo el cuerpo. El miércoles comenzaron las manchas rojas en el cuerpo. El jueves por la
picazón intensa. El viernes sólo estaba yo poco dolor en algunas articulaciones y picazón desaparecido. Y en el fin de semana que
fue recuperado. Estaba claro que había sido afectado por el Dengue o Zika.
Por supuesto que no sé cómo me he enfrentado a la enfermedad durante esta semana, si no lo hubiera hecho autohemoterapia, sin
embargo, no tengo ninguna duda de que me he beneficiado de ella en mi recuperación. Dado que en los casos de dengue o Zika no
hay medicamento específico para combatir la enfermedad (a menos que el antipirético para contener la fiebre y la hidratación y la
nutrición), creo que la autohemoterapia como la mejor opción de tratamiento en estos casos (además de por supuesto, la
mencionada antipirético - si la fiebre - y la nutrición e hidratación), porque, ya que este procedimiento estimula el sistema
inmunológico, que establece que el organismo individual se restaura por su cuenta - que ya había sido probado por mí, en mí
mismo, en otras condiciones tales como acné, resfriados y gripe y faringitis estreptocócica.
Raphael, 33 años, Psicólogo.
Sao Paulo SP

Petronio Costa replied to the comment above in the group: Hemotherapy, The
blood that heals, I do!
Petronio Costa: "Facsimile" of your testimony occurred to me 15 days ago, but the fever was only 37.5. I do not want to know the
name of the "virus", my "evil" lasted 2 and 1/2 days ... Our blood cure ourselves and of course, always worrying about good
nutrition, hydration is key and give several "shots" in the anxiety to complement the final adjustment
Petronio Costa respondeu ao comentario acima no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!
Petronio Costa: "Fac-Símile" de seu depoimento ocorreu comigo a 15 dias atrás, porém a febre não passava de 37.5. Não quero
saber o nome do "vírus", o meu "mal" durou 2 dias e 1/2... O nosso sangue nos cura e claro, sempre nos preocupando com uma boa
alimentação, hidratação é fundamental e dar varios "chutes" na ansiedade para complementar o ajuste final...
Descurtir · Responder · 1 · 25 min · Editado

Petronio Costa respondió al comentario anterior en el Grupo: Hemoterapia, La sangre que cura, Yo hago!
Petronio Costa: "fax" de su testimonio me ocurrió hace 15 días, pero la fiebre era sólo el 37,5. No quiero saber el nombre del
"virus", mi "mal" duró 2 y 1/2 días ... Nuestra sangre nos sana, por supuesto, siempre preocuparse por la buena nutrición, la
hidratación es clave y dar varias "vacunas" en la ansiedad para complementar el ajuste final ...

Pesquisas sobre dengue, zika e chikungunia
precisam incluir usuários de auto-hemoterapia

Walter Medeiros Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura
11 de fevereiro · Editado ·
Pesquisas sobre dengue, zika e chikungunia
precisam incluir usuários de auto-hemoterapia
Virus, bactérias, células anormais, pré-cancerosas, tudo isso pode ser inibido pela auto-hemoterapia, técnica que reforça o sistema
imunológico. Estas afirmações podem ser encontradas na entrevista do Dr. Luiz Moura, médico carioca defensor e usuário da citada
técnica, que combate e cura doenças com a retirada de sangue da veia e aplicação imediata no músculo. Diante dessa conclusão de
um profissional da medicina que utilizou a técnica em milhares de pacientes durante mais de sessenta anos, prevenindo e curando

doenças, cabe uma sugestão às autoridades de saúde. Que realize pesquisa com os usuários da auto-hemoterapia para saber a
incidência, entre eles, de dengue e outras doenças causadas pelo mosquito aedes aegypti. Bem como os efeitos da AHT na
prevenção e cura de inúmeras doenças.
Recentemente foi mostrado que “A auto-hemoterapia é a melhor arma que temos para enfrentar, como prevenção e tratamento, o
dengue, chikungunya e zikavirus”. A afirmação é da Dr. Nilsa Ibarrola, promotora de Medicina Natural e Alternativa do Paraguai e
foi feita em entrevista à Rádio 970 AM. A médica explicou que a auto-hemoterapia, anteriormente conhecida como autossangue,
consiste na remoção de sangue venoso e reinjeção intramuscular e promove a elevação das defesas, da imunoglobulina,
imunoglobulina G, imunoglobulina M e células brancas do sangue. Esta é uma terapia simples e barata, sem contraindicações, que
trabalha para prevenir e tratar casos de infecção, podendo ser aplicada em mulheres grávidas, crianças, adultos e idosos.
Sistema imunológico
Referindo-se à amplitude da auto-hemoterapia, o Dr. Luiz Moura afirma que “Realmente a amplitude da ação da auto-hemoterapia
é muito grande. Porque ela atua sobre o Sistema Imunológico de um modo geral, quadruplicando uma área do Sistema
Imunológico, que é o Sistema Retículo-Endotelial, aumentando os macrófagos de 5% (cinco por cento) para 22% (vinte e dois por
cento); e eles são os responsáveis por toda essa limpeza.” Ao aumentar o número de macrófagos, a auto-hemoterapia faz com que
todo o sistema de atuação dos agressores, que ocorrem no organismo - seja de vírus, seja de bactérias, seja de células anormais, précancerosas - tudo isso possa ser inibido pela ativação do Sistema Imunológico. Dr. Moura acrescenta que “A auto-hemoterapia tem
uma atuação muito ampla, além de que constatei que ela atua numa área do sistema nervoso, que é a área do sistema nervoso
autônomo. Ela organiza o sistema vago simpático e com isso dá uma tranqüilidade maior às pessoas.”
Na entrevista Nilsa Ibarrola afirmou: “Sou médica, faço medicina alternativa e medicina natural e meu registro profissional é
3.758”. Confirmou que “Não estamos falando somente de dengue, mas também de zika e chikungunya”, para sentenciar em
seguida: “Eu me atrevo a dizer-lhe que primeiro temos de adotar as medidas de prevenção; porém quando já existe o paciente que
está sofrendo com dengue, zika e chikungunya, que fazemos nesta hora? Existe o vetor comum, que é o aedes aegypti, que traz as
três moléstias: dengue, chikungunya e zika.
A zika é o mais alarmante, porque se não tomarmos as medidas vamos ter em pouco tempo crianças totalmente inúteis, com sérios
problemas de neuropatia por causa da microcefalia. Isso é calamitoso. Creio que a medida há que ser a auto-hemoterapia sensível,
barata, sem custo, praticamente, e sem contra-indicações. E o mais importante é que não tem nenhuma contra-indicação e eleva as
defesas altamente, para que se possa enfrentar todos os males.”
Atendimento com auto-hemoterapia
Auto-hemoterapia é o que antes se chamava auto-sangue. Segundo a médica paraguaia, “É uma terapia antiquíssima, mas foi
deixada de lado por causa dos medicamentos. Antes era a solução de todos os problemas – a auto-hemoterapia. Em que consiste?
Extrair sangue próprio da prega anterior do braço. Se tira uma quantia, que pode ser 5 ml, dez centímetros, de acordo com a pessoa,
pelo peso, pela pessoa. Por exemplo, de um bebê lhe tiramos 1 ml. Uma pessoa adulta, cinco, até dez ml. Se saca sangue e se volta
a injetar intramuscular. Esse mesmo sangue sem nenhum agregado, no mesmo ato se volta a reinjetar. Sempre perguntam o que se
passa e eu respondo: aumenta as defesas, aumenta a imunoglobulina, imunoglobulina g, imunoglobulina m, e levanta a quantidade
de glóbulos brancos para colocar em marcha as defesas do organismo.”
Em seguida a médica relatou: “Temos um caso da primeira peste de dengue. Um sacerdote me procurou, estava com a temperatura
de 42 graus, rouco, usando compressa. Fiz a aplicação de sangue e disse que esperasse o resultado. Sabe que em vinte minutos não
tinha mais febre? Ele passou a sentir-se bem e passou a conversar com todos. Isso é prá mostrar que tem efeito rápido, sem contraindicações e de baixo custo. Esse custo é só o que vai pagar ao profissional que te faz a aplicação.”
“Os resultados são espetaculares”
“Essa é nessa hora a melhor arma que temos para essas três patologias: o dengue, o chikungunya e o zika”, disse ela. E acrescentou:
“Esse tratamento é como preventivo e tratamento. Todo povo paraguaio pode prevenir-se com a auto-hemoterapia, a autovacina. E
não se expor a tão severo risco. Estamos vendo de outros países as notícias, como nascem as crianças com microcefalia. Você
imagina o grave que é isso, nascer criatura com microcefalia.
Se já estamos com esse problema, eu creio que não podemos deixar de prevenir e tratar, pelo que insisto em tratar com a autohemoterapia, que é eficente, barata e sem contra-indicações. O mais importante: sem contra-indicações. Pode-se aplicar em
crianças, adultos, de todas as idades. Os resultados são espetaculares.”
Lembrou ainda que “Na primeira epidemia de dengue muitos colegas criticaram a auto-hemoterapia, mas depois quando
começaram a morrer pessoas importantes a coisa mudou. Colegas diziam que não tinha embasamento científico. Há que se
investigar muito, pois nesse momento salvou muitas vidas. A entrevista da médica à Rádio 970 AM do Paraguai pode ser ouvida
através desse endereço:
http://www.radio970am.com.py/articulo/2399/la-autohemoterapia-el-remedio-para-el-dengue-zika-y-chikungua-afirman/37
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=961001097287346&set=gm.897796063672646&type=3

Comment in the group: Hemotherapy, The blood that heals, I do!
Maria Ferreira Tomaz:
My son had dengue
Hemorrhagic almost died
Today he nor cold he caught
Hemotherapy is part of our family expenses remedies have not
Thanks to the Lord.
Like · Comment · March 6 at 18:48
Comentário no grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!
Maria Ferreira Tomaz:
Meu filho teve dengue
Hemorrágica quase morreu
Hoje ele nem resfriado ele pega
Hemoterapia faz parte da nossa família despesas com remédios não temos
Graças ao Senhor.
Curtir · Responder · 6 de março às 18:48
https://www.facebook.com/mariadasdoresferreiratomaz
Comentario en el Grupo: Hemoterapia, La sangre que cura, Yo hago!
María Ferreira Tomaz:
Mi hijo tuviera el dengue
Hemorrágica a punto de morir
Hoy él ni fría atrapó
Hemoterapia es parte de nuestra familia gastos con remedios no tenemos
Gracias al Señor.
Como · 6 de marzo a 18:48

Ana Tavares:
Really! I take care of myself with autohemotherapy about 1 year and live in the most endemic regions. Many people in my circle of
friends have contracted the zica and I keep without the disease.
Like · 2 · February 12 at 06:16
Ana Tavares:
Realmente! Me trato com autohemoterapia a cerca de 1 ano e moro numa das regiões mais endêmicas. Muitas pessoas do meu
círculo de amizade já contrairam a zica e eu me mantenho sem a moléstia.
Curtir · 2 · 12 de fevereiro às 06:16
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=961001097287346&set=gm.897796063672646&type=3&theater

Ana Tavares:
¿En serio! Yo me cuido con autohemoterapia alrededor de 1 año y vivo en las regiones más endémicas. Muchas personas en mi
círculo de amigos han contraído la zica y sigo sin la enfermedad.
Como · 2 · 12 de febrero a 6:16

The "autohemotherapy" the cure for dengue, chikungunya and Zika, claim
In communication with Radio 970 AM, Dr. Nilsa Ibarrola, promoter of Natural and Alternative Medicine said the anti-spread
remedy of dengue, chikungunya and Zika is autohemotherapy.
The doctor explained that the autohemotherapy is what was previously known as self-blood, which involves removal of venous
blood, and returns to reinject the same blood but intramuscular. This takes care of lifting the defense, immunoglobulin,
immunoglobulin G, immunoglobulin M and white blood cells.
"This is a simple and inexpensive therapy with no contraindications, which works to prevent and also as a treatment in case of
infection," Dr. defended while adding that it can be applied in pregnant women, children, adults and seniors.
La “autohemoterapia” la cura para el dengue, Zika y chikunguña, afirman
En comunicación con la Radio 970 AM, la doctora Nilsa Ibarrola, promotora de Medicina Natural y Alternativa expresó que el
remedio ante un contagio del dengue, Zika y chikunguña es la autohemoterapia.
La doctora, explicó que la autohemoterapia es lo que antes se conocía como autosangre, que consiste en la extracción de la sangre
venosa, y se vuelve a reinyectar la misma sangre pero intramuscular. Esto se encarga de levantar la defensa, inmunoglobulina,
inmunoglobulina G, inmunoglobulina M y glóbulos blancos.
“Se trata de una terapia sencilla barata y sin contraindicaciones, que funciona para prevenir y también como tratamiento en el caso
de infección”, defendió la doctora al tiempo de agregar que se pueden aplicar embarazadas, niños, adultos y adultos mayores.
http://www.radio970am.com.py/articulo/2399/la-autohemoterapia-el-remedio-para-el-dengue-zika-y-chikungua-afirman/37
A "auto-hemoterapia" a cura para a dengue, chikungunya e Zika, afirmam
Em comunicação com a Rádio 970 AM, Dra. Nilsa Ibarrola, promotora de Medicina Natural e Alternativa disse que o remédio anticontágio da dengue, chikungunya e Zika é a auto-hemoterapia.
A médica explicou que a auto-hemoterapia é o que era anteriormente conhecido como autosangue, que envolve a coleta de sangue
venoso, e a aplicação do mesmo sangue, mas intramuscular. Este cuida de levantar a defesa, imunoglobulina, imunoglobulina G,
imunoglobulina M e glóbulos brancos.
"Esta é uma terapia simples e barata sem nenhuma contra-indicação, que funciona para prevenir e também como um tratamento em
caso de infecção," A Dra. defendeu, acrescentando que se pode aplicar em mulheres grávidas, crianças, adultos e idosos.
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Autovaccine: 3,000 dengue cases cured defy doctors
Radio ONE
The procedure involves removing venous blood from the anterior elbow and immediately reinjected in intramuscular or
subcutaneous tissue, either in the arms, legs, buttock patient, said Dr. Ibarrola.
According to Dr. Nilsa Ibarrola, autovaccine ou autohemotherapy cured nearly 3,000 patients suffering from dengue. The
professional highlighted the benefits of this method of natural medicine and regretted that so far the Ministry of Health did not
approve the use against dengue.
The Vice President and founder of 1st Naturists Therapists Association of Paraguay (ATHENA) told Radio UNO that
autohemotherapy is a treatment that is done through the own blood of the person suffering from any ailment.
"The procedure involves removing venous blood from the anterior elbow and immediately reinjected in intramuscular or
subcutaneous tissue, either in the arms, legs, buttock patient," said Dr. Ibarrola.
She explained that the method used to raise defenses and may be applied to alleviate many diseases. "What is reached is detected
that the number of macrophages (immune system cells that are located in the tissues) 2 to 3% goes to 20 to 25% increases. These
cells will engulf start in accelerated form against any foreign substance in the body, so the effect is fast, "she said.
Sge noted that about 3,000 dengue patients were cured with autohemotherapy. "The first dengue epidemic came in 2009, where
there were many who died, we started here in the office to apply for the sick and the results were amazing. We started to do this in
people who came with 40 degrees of fever and in 35 minutes they were afebrile. At that time we gave the Ministry of Health to
implement autohemotherapy but ignored us because it allegedly had no scientific backing, "said the professional.
The autohemotherapy can also be the cure for diseases such as acne, allergies, anemia, recurrent tonsillitis, arthritis, asthma, cancer,
seizures disrritimias, diabetes, disease, scleroderma, multiple sclerosis, gout, hepatitis, hypertension, arthritis, ichthyosis, mioma ,
psoriasis, purpura, ovarian cysts and all infections caused by viruses and bacteria.
MARTES 14 DE MAYO DE 2013 | 15:46
Autovacuna: 3 mil casos curados de dengue desafían a médicos
Radio UNO
El procedimiento consiste en extraer sangre venosa del codo anterior y se reinyecta de inmediato en el tejido celular subcutáneo o
intramuscular, ya sea en los brazos, en las piernas, en la nalga del paciente, sostuvo la Dra. Ibarrola.
Según la Dra. Nilsa Ibarrola, la autohemoterapia o autovacuna curó a cerca de 3.000 pacientes enfermos de dengue. La profesional
destacó las bondades de este método de la medicina natural y lamentó que hasta la fecha el Ministerio de Salud no aprovará su
utilización contra el dengue.
La Vicepresidenta y fundadora de la 1ª Asociación de Terapeutas Naturistas del Paraguay (ATENA) explicó a Radio UNO que la
autohemoterapia es un tratamiento que se hace a través de la propia sangre de la persona aquejada de alguna dolencia.
“El procedimiento consiste en extraer sangre venosa del codo anterior y se reinyecta de inmediato en el tejido celular subcutáneo o
intramuscular, ya sea en los brazos, en las piernas, en la nalga del paciente”, sostuvo la Dra. Ibarrola.
Explicó que el método sirve para levantar las defensas y puede ser aplicado para aliviar múltiples enfermedades. “Lo que se llegó a
detectar es que se aumenta el número de macrófagos (células del sistema inmunitario que se localizan en los tejidos) del 2 al3 % va
hasta el 20 a 25 %. Estas células empiezan a fagocitar en forma acelerada contra toda sustancia extraña en el organismo, por eso el
efecto es rápido”, afirmó.
Destacó que cerca de 3.000 enfermos de dengue fueron curados con la autohemoterapia. “La primera epidemia del dengue que vino
en 2009, donde hubo muchísimos fallecidos, empezamos acá en el consultorio a aplicar a los enfermos y los resultados fueron
increíbles. Empezamos a hacerlo en personas que venían con 40 grados de fiebre y a los 35 minutos ya estaban sin fiebre. En esa
oportunidad le planteamos al Ministerio de Salud la implementación de la autohemoterapia pero no nos hicieron caso porque
supuestamente no tenía ningún aval científico”, manifestó la profesional.
La autohemoterapia también puede ser la cura para enfermedades como Acné, alergias, anemia, amigdalitis de repetición, artrosis,
asma, cáncer, convulsiones por disrritimias, diabetes, epidemias, esclerodermia, esclerosis múltiple, gota, hepatitis, hipertensión,
artritis, ictiosis, mioma, psoriasis, púrpura, quistes de ovario y todas las infecciones causadas por virus y bacterias.

http://www.hoy.com.py/nacionales/autovacuna-3-mil-casos-curados-de-dengue-desafan-a-mdicos
TERÇA-FEIRA 14 DE MAIO DE 2013 | 15:46
Autovacina: 3.000 casos de dengue curados desafiam médicos
Radio UNO
O procedimento envolve a remoção de sangue venoso a partir do cotovelo anterior e imediatamente reinjetado no tecido
intramuscular ou subcutânea, seja nos braços, pernas, nádegas do paciente, disse a Dra. Ibarrola.
De acordo com a Dra. Nilsa Ibarrola, auto-hemoterapia ou autovacuna curou cerca de 3.000 pacientes que sofriam de dengue. A
professional destacou os benefícios deste método de medicina natural e lamentou que até agora o Ministério da Saúde não aprovou
seu uso contra a dengue.
A Vice-Presidente e fundadora da 1ª Associação de Terapeutas Naturistas do Paraguai (ATHENA) explicou à Rádio UNO que a
auto-hemoterapia é um tratamento que é feito através do próprio sangue da pessoa acometida de qualquer doença.
"O procedimento envolve a remoção de sangue venoso a partir da parte anterior do cotovelo e imediatamente reinjetado no tecido
intramuscular ou subcutânea, seja nos braços, pernas, nádegas do paciente", disse a Dra. Ibarrola.
Ela explica que o método é usado para aumentar as defesas e podem ser aplicado para aliviar várias doenças. "O que se detecta é o
aumento do número de macrófagos (células do sistema imunitário que estão localizadas nos tecidos) 2 a 3% para 20 a 25% de
aumento. Estas células vão engolir de início de forma acelerada qualquer substância estranha no corpo, por isso o efeito é rápido ",
disse ela.
Ela observou que cerca de 3.000 pacientes com dengue foram curados com a auto-hemoterapia. "A primeira epidemia de dengue
surgiu em 2009, onde havia muitos que morreram, nós começamos aqui no escritório aplicar em doentes e os resultados foram
surpreendentes. Começamos a fazer isso em pessoas que vieram com 40 graus de febre e 35 minutos depois estavam afebril. Nessa
altura, pleiteamos no Ministério da Saúde para implementar a auto-hemoterapia, mas ignorou-nos porque supostamente não tinha
respaldo científico ", disse a profissional.
A auto-hemoterapia também pode ser a cura de doenças tais como acne, alergias, anemia, amigdalite recorrente, artrite, asma,
cancro, convulsões por disrritimias, diabetes, epidemias, esclerodermia, esclerose múltipla, gota, hepatite, hipertensão, artrite,
ictiose, mioma , psoríase, púrpura, quistos ovarianos e todas as infecções causadas por vírus e bactérias.

COMENTARIOS:

Ramon Bogarin · Assunção
Lo de la Doctora es cierto, yo y toda mi familia lo hemos comprobado acompañado de analisis cuantitativo de la evolucion de las
defensas cuando tuvimos el dengue, mientras los incredulos fueron a morir en los mejores sanatorios del pais. Ramón Bogarin
Me gusta · Responder · 1 · 14 de mayo de 2013 22:29
Ramon Bogarin · Assunção
Tal vez no tenga la aprobación científica universal, pero cuando te toma el dengue por segunda vez y es del tipo cuatro y te bajan
las defensas muy por debajo del limite te das cuenta que todos los médicos del paraguay no te dan una solución, solo el Cetamol y
la dipirona para la fiebre ninguno para recomponer las defensas del organismo que es lo que baja a razón geométrica. No existe un
protocolo para la cura ni te dan garantía que te van a salvar la vida. En mi caso en particular luego de aplicarme la autovacuna, de
55.000 que estaba mi defensa subio en un dia a 265.000 y al cabo de tres horas mi estado de salud ya estaba en franca mejoría y a
las 8 horas después mi animo por las nubes. Porque no hay mejor diagnóstico que te the tu propio organismo (el médico tiene que
preguntarte como te sentís etc. ect.) Porque será que nuestros médicos le tienen tanto miedo a sus colegas aun para sacarse un

pique).
Me gusta · Responder · 1 · 14 de mayo de 2013 22:43
https://www.facebook.com/ramon.bogarin.50
TRADUÇÃO Português VIA FACEBOOK:
Ramon Bogarín · Assunção
O da doutora é verdade, eu e toda a minha família já verificámos acompanhado de análise quantitativa da Evolução das defesas
quando tivemos a dengue, enquanto os descrentes foram a morrer nos melhores Sanatórios do país. Ramon bogarín
Gosto · Responder · 1 · 14 de maio de 2013 22:29
Ramon Bogarín · Assunção
Talvez não tenha a aprovação científica universal, mas quando te leva a dengue pela segunda vez e é do Tipo quatro e te baixam as
defesas muito abaixo do limite te dás conta que todos os médicos do Paraguai Não te dão uma solução, só o paracetamol e a
dipirona para a febre nenhum para recompor as defesas do Organismo que é o que baixa a razão geométrica. Não existe um
protocolo para a cura nem te dão garantia que te Vão salvar a vida. No meu caso em particular depois de administrar a minha
autovaccine, de 55.000 que estava a minha Defesa subiu em um dia para 265.000 e ao fim de três horas o meu estado de saúde já
estava em franca melhoria e a AS 8 horas depois o meu animo pelas nuvens. Porque não há melhor diagnóstico que te the seu
próprio organismo (o Médico tem que perguntar como se sente etc. Ect.) Porque será que os nossos médicos têm tanto medo Seus
colegas mesmo para tirar um pique).
Gosto · Responder · 1 · 14 de maio de 2013 22:43
Ramon Bogarin · Assunção
Dr. Lo is true, I and all my family have seen accompanied by quantitative analysis of the evolution of the defenses when we had
dengue, while the doubters were to die in the best sanatoriums of the country. Ramón Bogarin
Like · Reply · 1 · May 14, 2013 22:29
Ramon Bogarin · Assunção
We may not have the universal scientific approval, but when you take the dengue a second time and is the four type and you lower
the defenses well below the limit you realize that all doctors Paraguay do not give you a solution, only Cetamol and dipyrone fever
none to rebuild defenses organism that is what low to geometrical ratio. There is no protocol for cure or give you assurance that
they will save lives. In my particular case to apply after the autovacuna, 55,000 was my defense climbed to 265,000 in one day and
three hours after my health was in marked improvement and 8 hours after my encouragement by clouds. Because there is no better
diagnosis you the your own body (the doctor has to ask how do you feel etc. ect.) Why it is that our doctors are so afraid to
colleagues even to pull out a sprint).
Like · Reply · 1 · May 14, 2013 22:43

Bernardo Lipsicas · National University of Assunção
I can assure you that is very true, which says Dr. Ibarrola, I was cured from dengue with autohemotherapy, if you do not believe is a
shame because you can save many lives with that treatment.
Like · Reply · 1 · May 16, 2013 23:00
Bernardo Lipsicas · Universidade Nacional de Assunção
Yo puedo asegurar que es muy cierto lo que dice la Doctora Ibarrola, a mi me curó del dengue con la autohemoterapia, si no lo
creen es una lástima porque se puede salvar muchas vidas con ese tratamiento.Me gusta · Responder · 1 · 16 de mayo de 2013 23:00
https://www.facebook.com/blipsicas

TRADUÇÃO Português VIA FACEBOOK:
Bernardo Lipsicas · Universidade Nacional de Assunção
Eu posso garantir que é mesmo verdade o que diz a doutora ibarrola, me curou do dengue com a autohemoterapia, se acham que
não é uma pena, porque você pode salvar muitas vidas com esse tratamento.Gosto · Responder · 1 · 16 de maio de 2013 23:00

...."We helped many persons overcome the ravages of viruses like Chikungunya
using this technique."....

Autohemotherapy
Do you have allergies, an autoimmune disease, frustrating infertility, poor circulation, cancer or low energy for unknown reasons?
Have you ever wished you could have a vaccine against every organism or germ that your immune system has to deal with on a
regular basis? Wouldn’t you like that energy to be freed up to allow you to have more available energy to keep you young and
vibrant and to keep cancers, metabolism, hormone and other problems at bay?
You may want to consider autohemotherapy.
Autohemotherapy has been found to be such a vaccine. It unravels the root causes of autoimmune diseases in most instances. We
have treated many cases of autoimmune diseases using this method. Many advanced medical centres around the world also use it
against cancers to both prevent and treat them. It is also very useful in treating polycystic ovarian syndrome and small uterine
fibroids in fertility centres around the world. This technique is a favorite in Spanish speaking countries and in Europe and South
America. It is a procedure of choice for sending autoimmune diseases into remission and for improving fertility.
It can also be used to improve the circulation by increasing the numbers of macrophages (our body’s internal ‘garbage collectors’).

The technique is very simple. A small amount of blood is taken from a vein and reintroduced into a muscle by injection. This
causes a tiny inflammatory response that behaves like a small bruise. The immune system recognizes the blood as coming from
you, but all the germs that were quietly existing in your blood are newly recognized by your immune system which can increase its
ability to destroy them. This is why we call it a vaccine against every organism that may be hiding out in your body quietly making
you sick. We helped many persons overcome the ravages of viruses like Chikungunya using this technique. We have watched as
abnormal blood counts normalize in patients with autoimmune diseases as a result of autohemotherapy while patients become more
and more well right before our eyes. We have seen allergies unravel and cease to exist in many of our patients.
Oddly, this is an old technique that was used before pharmaceuticals came about and became the ‘new kid on the block’. Doctors
were described as not getting with the times if they continued to do it. Now with all the side effects of long-term medications, many
physicians are again turning to this method to shorten the length of time that patients have to remain on medication, or to just
address the root cause of these chronic diseases. What is great about it is that it can be done whether you are on medication or not.
What generally happens is that our patients’ doctors begin lowering the medication dosages as their health improves until they no
longer need them.
This method treats:
Allergies, asthma, urticaria, autoimmune diseases, chronic fatigue syndrome, circulation issues, irritable bowel disease, infertility,
polycystic ovaries, small fibroids, chronic viral infections and much much more.
http://www.jcamhealth.com/#!autohemotherapy/qw4q9
... Hemos ayudado a muchas personas a superar los estragos del virus como Chikungunya utilizando esta técnica ...
Autohemoterapia
¿Tiene alergias, una enfermedad autoinmune, infertilidad frustrante, mala circulación, cáncer o falta de energía por razones
desconocidas? ¿Alguna vez has deseado poder tener una vacuna contra cualquier organismo o germen que su sistema inmune tiene
que lidiar con sobre una base regular? ¿No te gusta que la energía que se libera para permitir que usted tiene más energía disponible
para mantenerlo joven y vibrante, y para mantener los cánceres, el metabolismo hormonal y otros problemas en la bahía?
Es posible que desee considerar la autohemoterapia.
Autohemoterapia se ha encontrado para ser una vacuna de este tipo. Se desenreda las causas fundamentales de las enfermedades
autoinmunes en la mayoría de los casos. Hemos tratado muchos casos de enfermedades autoinmunes utilizando este método.
Muchos centros médicos avanzados de todo el mundo también lo utilizan contra el cáncer, tanto para prevenir y tratar las mismas.
También es muy útil en el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico y los fibromas uterinos pequeños en los centros de
fertilidad de todo el mundo. Esta técnica es una de las favoritas en los países de habla hispana y en Europa y América del Sur. Es un
procedimiento de elección para el envío de las enfermedades autoinmunes en remisión y para mejorar la fertilidad.
También se puede utilizar para mejorar la circulación, aumentando el número de macrófagos (recolectores de basura '' internos de
nuestro cuerpo).
La técnica es muy simple. Se toma una pequeña cantidad de sangre de una vena y se vuelve a introducir en un músculo por
inyección. Esto provoca una pequeña respuesta inflamatoria que se comporta como un pequeño hematoma. El sistema
inmunológico reconoce la sangre proviene de usted, pero todos los gérmenes que fueron existentes en voz baja en la sangre han
sido recientemente reconocida por el sistema inmune que puede aumentar su capacidad para destruirlos. Es por eso que llamamos
una vacuna contra todos los organismos que pueden estar escondido en su cuerpo por lo que en voz baja por enfermedad. Hemos
ayudado a muchas personas a superar los estragos del virus como Chikungunya utilizando esta técnica. Hemos visto como
recuentos sanguíneos anormales normalizan en pacientes con enfermedades autoinmunes, como resultado de la autohemoterapia
mientras que los pacientes se vuelven más y más bien justo delante de nuestros ojos. Hemos visto alergias desenredan y dejan de
existir en muchos de nuestros pacientes.
Curiosamente, esta es una vieja técnica que se utilizó antes farmacéuticos se produjo y se convirtió en el "nuevo chico en el bloque
'. Los médicos fueron descritos como no conseguir con los tiempos si continuaban hacerlo. Ahora, con todos los efectos
secundarios de los medicamentos a largo plazo, muchos médicos están recurriendo de nuevo a este método para acortar la longitud
de tiempo que los pacientes tienen que permanecer en la medicación, o simplemente para hacer frente a la causa de estas
enfermedades crónicas. Lo importante de esto es que se puede hacer si usted está tomando medicamentos o no. Lo que sucede
generalmente es que los médicos de nuestros pacientes comienzan la reducción de las dosis de los medicamentos que su salud
mejora hasta que ya no los necesitan.
Este método trata:
Alergias, asma, urticaria, enfermedades autoinmunes, síndrome de fatiga crónica, problemas de circulación, enfermedad del
intestino irritable, infertilidad, ovarios poliquísticos, pequeños fibromas, infecciones virales crónicas y mucho mucho más.

...."Nós temos ajudado muitas pessoas a superar os estragos do vírus como Chikungunya usando esta técnica"....

Auto-hemoterapia no Centro de
Jamaica para Medicina Avançada
Publicado por Walter Medeiros em Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura
Transcrevemos artigo veiculado no site do Centro de Jamaica para Medicina Avançada, um Centro Médico que emprega as
tecnologias mais naturais, inclusive auto-hemoterapia para enfrentar Chikungunya.
Autohemoterapia
Você tem alergias, uma doença autoimune, infertilidade frustrante, má circulação, câncer ou sofre de baixa energia por razões
desconhecidas? Alguma vez você já desejou que existisse uma vacina contra todos os organismos ou germe com que seu sistema
imunológico tem de lidar em uma base regular? Você não gostaria que a energia fosse liberado para permitir que você tenha mais
energia disponível para mantê-lo jovem e vibrante e manter o câncer, metabolismo hormonal e outros problemas afastados?
Você pode considerar assim a auto-hemoterapia.
Autohemoterapia foi encontrado para ser tal vacina. Ela desvenda as causas de doenças auto-imunes na maioria dos casos. Temos
tratado muitos casos de doenças auto-imunes, utilizando este método. Muitos centros médicos avançados ao redor do mundo
também estão a usá-lo contra o câncer, para prevenir e tratá-los. É também muito útil no tratamento de síndrome do ovário
policístico e pequenas fibróides uterinos em centros de fertilidade em todo o mundo. Esta técnica é um dos recursos favoritos em
países de língua espanhola e na Europa e América do Sul. É um procedimento de escolha para o alívio de doenças auto-imunes em
remissão e para melhorar a fertilidade.
Ele também pode ser usado para melhorar a circulação, aumentando o número de macrófagos (internos do nosso corpo 'colectores
de lixo').
A técnica é muito simples. Uma pequena quantidade de sangue é retirado de uma veia e reintroduzido num músculo por injecção.
Isso faz com que uma pequena resposta inflamatória, porque se comporta como um pequeno hematoma. O sistema imunológico
reconhece o sangue como vindo de você, mas todos os germes discretamente existentes no seu sangue são imediatamente
reconhecidos pelo seu sistema imunológico, que pode aumentar a sua capacidade de destruí-los. É por isso que nós o chamamos de
uma vacina contra todos os organismos que podem estar escondidos em seu corpo tranquilamente fazendo você doente.
Nós temos ajudado muitas pessoas a superar os estragos do vírus como Chikungunya usando esta técnica. Temos visto contagens
sanguíneas anormais normalizarem em pacientes com doenças auto-imunes, como resultado da auto-hemoterapia, enquanto os
pacientes tornam-se mais e mais bem diante dos nossos olhos. Vimos alergias desvendar e deixam de existir em muitos dos nossos
pacientes.
Estranhamente, esta é uma técnica antiga que foi utilizada antes por farmacêuticos, surgiu e tornou-se o "miúdo novo no bloco". Os
médicos optarem por outras saídas e com o tempo descontinuaram. Agora, com todos os efeitos colaterais de medicamentos de
longa duração, muitos médicos estão novamente voltando-se para este método, para reduzir a duração do tempo que os pacientes
têm de continuar a medicação, ou a apenas reconhecer a causa destas doenças crônicas. O que é mais importante é que autohemoterapia pode ser feita a pessoa estando sob medicação ou não. O que geralmente acontece é que os médicos de nossos
pacientes (usuários da técnica) começam a reduzir as doses de medicação, pois a sua saúde melhora, até que não precisar mais
deles.
Este método considera:
Alergias, asma, urticária, doenças auto-imunes, síndrome da fadiga crônica, problemas de circulação, doença do intestino irritável,
infertilidade, ovários policísticos, miomas pequenos, infecções virais crônicas e muito muito mais.
O Centro
O Centro de Jamaica para Medicina Avançada é um Centro Médico que emprega o uso de tecnologias mais naturais, que estão
atualmente a ser utilizadas em outras partes do mundo com grande sucesso. O grupo de médicos descobriu que o remédio que
pratica no tratamento de doenças crônicas é voltada para controlar os sintomas em vez de abordar as causas profundas da doença.
Adotam as drogas terapêuticas mais bem sucedidas, livres e seguras de outras partes do mundo.
Considera que muitos distúrbios são causados por infecções ocultas, exposição a metais pesados, intolerâncias alimentares e outros
fatores ambientais de que a pessoa pode não estar ciente. Então pode estar tomando remédio enquanto a mesma coisa que fez com
que ficasse doente ainda pode ser continuada para prejudicá-lo. O Centro se dispõe a ajudar seus clientes a fazer sentido e ter a
capacidade de transportar com segurança e suavemente leituras do seu corpo, para que possam ajudar a detectar exatamente o que
está errado e corrigi-lo.
--- Endereço do site: http://www.jcamhealth.com/#!autohemotherapy/qw4q9
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/permalink/919351734850412/

