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Relatos - Auto-Hemoterapia e Anemia
Quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015 - 18:58:31
Enfermidades selecionadas
Anemia
Artrite reumatóide
Miomas
Trombose
Auto-hemoterapia na remissão de artrite reumatóide, mioma, psoriase, anemia, trombose...
Publicado por Cristhof Ruediger no Grupo
https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
Olá amigos!Estou feliz por ter descoberto este maravilhoso grupo,sou usúário da AHT,minha esposa também,
ela teve uma melhora fantástica com esta espetacular terapia de cura.Tinha artrite reumatóide durante 9
anos,tomava até 8 tipos de medicamentos,foi acumulando cada vez mais problemas:psoríase, anemia
grave,mioma uterino(1,6 L)e há 10 meses a temida trombose em 5 veias da perna esquerda,inclusive da
safena.Começamos então a AHT ,eu tbém por problemas de coluna e joelho,hoje ela está muito bem,sem
cirurgia e eu tbém estou melhorando.Eu mesmo faço em mim a aht.Não queremos parar nunca mais!!Faço parte
desde julho de 2014 do site "AMIGOS DA CURA" de Maurecir Mafra,muito luminoso este grupo,com mais de
15000 membros.Estou à disposição para compartilhar experiências e descobertas para sempre estar com
saúde!!Um abraço a todos!
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-na-remissao-de-artrite-reumatoide-mioma.asp

Terça-feira, 8 de julho de 2014 - 11:57:20
Enfermidades selecionadas
Anemia
Recuperação de Carlos Fidelis pela Auto Hemoterapia
http://www.youtube.com/watch?v=pInlVhNNm_g

Publicado em 07/07/2014
Agradecemos a Deus pela recuperação do nosso Carlinhos. Realmente a Auto Hemoterapia funciona.
Video enviado por: Luiz Fidelis

Data: 20/04/2007 14:02 - Inforum
De: Luciene da silva de souza (lucienesouzza01@yahoo.com.br)
IP: 189.13.2.249
Assunto: Auto hemoterapia
SOU TECNICA DE PATOLOGIAS CLINICAS, REABILITADORAS TÉRAPEUTA HOLISTICA, E
TRABALHO, COM A INCLUSÃO SOCIAL NA DIOCESE DA MINHA CIDADE, É JÁ VENHO FAZENDO
AUTO HEMOTÉRAPIA HA ALGUNS MEZES,COM GRANDE SUSSESSO AS CURAS SÃO
BERRANTES, PESSOAS COM ÁRTRITE, ARTROSE, COLESTEROL, BRONQUITE ASMA,ANEMIA, E
ATER, CANCE. EU NÃO SEI POR QUE ESSA POLEMICA EM TORNO DE UM TRATAMENTO, QUE JÁ
VEN SENDO REALIZADO HA MUITOS ANOS, TENHO PACIENTE, DE 70 ANOS QUE JA FAZIA A
AUTO HEMO HA MUITOS ANOS, PARA DOENÇAS DE PELE, E ANEMIA, E MUITOS OUTROS
TESTEMUNHO, ...

Inforum:
Data: 20/04/2007 15:36
De: edilaine
IP: 201.2.184.239
Assunto: Hemoterapia
Essa tecnica é maravilhosa, é a esperança pra quem está desacreditado,
pois eu faço, tenho baixa plaquetas e anemia, nunca consegui me curar,
sendo que estava super baixa e a medica queria tirar o baço, comecei a
fazer no começo meia desacreditando, pois achava muito simples, só que
com o passar do tempo, com as aplicaçoes estou tendo uma melhora
repentina. Isso é maravilhoso...
Inforum:
Data: 14/04/2007 21:16
De: Adriana Pereira (adri_dade@yahoo.com.br)
IP: 201.86.197.249
Assunto: AUTO HEMOTERAPIA
... pra mim a Auto hemo terapia tive um ótimo resultado. Tenho lupus
heritromatoso sistemico de discoide, na pele. Com a auto hemo não tive
mais dores no corpo, cansaso e a cicatrização da minha pele melhorou
muito, a anemina estacionou. Fiz dez aplicações e parei 3 meses. Estou
retornando minhas aplicações...
Orientações Médicas:
Domingo, 1 de fevereiro de 2009 - 19:18:52

Tenho Anemia Falsiforme , estou na terceira sessão de autoHemoterapia e estou me sentindo menos cansada.
Prova disto Faltei uma semana pois não pude ir e senti todo o cansaço que sentia anteriormente. Esta semana fiz
e como se por encanto desapareceu o cansaço. è incrivel inclusive as alergia que tenho.desapareceram.
Maria Aparecida da Rosa Gonzalez - 51 anos - Porto Alegre- Rs
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS:
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
Carlene: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16383474743415893639
Minha mãe estava a quase um ano fazendo tratamento para curar uma anemia... durante esse tempo só
descobrimos q ela estava perdendo sangue pelo intestino, mais não descobriram o local exato,por isso ela ia
fazer uma cirurgia. Mas graças a um amigo da familia que apresentou o DVD sobre a Auto Hemoterapia. E a
partir daí ela fez três aplicações e já repetiu o hemograma por duas vezes e tudo está curado, sua taxa eritrócitos
está normal. E alem disso ela está sentindo muito bem, dormindo melhor, ou seja está com outra vitalidade aos
69 aninhos (assim ela fala agora) Abraços a todos!!!

Data: 06/01/2008 18:57
De: Marcal
IP: 201.19.3.50
Assunto: Re: A hemoterapia cura a anemia falciforma
Olá, nessa comunidade tem alguns relatos de doenças raras em que as pessoas estão
usando a Autohemoterapia.
http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=8697443
http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=7739092&q=anemia+falciforme

Orientações Médicas:
Terça-feira, 17 de fevereiro de 2009 - 14:21:29
Tenho anemia profunda com todos os fatores baixíssimos. Sentia muito cansaço físico a ponto de muitas vezes
não conseguir sair para o trabalho. Comecei a fazer autohemoterapia em outobro de 2008. Hoje sinto-me bem
mais forte, feliz e ao completar 6 meses, farei exames de sangue pra ver se mudou alguma coisa nos meus
números.
Fafy - 46 anos - Fortaleza-Ce

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 14 de outubro de 2009 - 09:08:49
Tenho feito a auto-hemoterapia há alguns meses e o resultado tem sido incrivel. Sinto na disposição e no estado
de saúde geral. Dá p'ra sentir nitidamente os efeitos positivos.
Zulmiro Favoretto
72 anos - São Paulo - SP
Terça-feira, 27 de outubro de 2009 - 16:11:51

Eu e minha mão temos beta-talassemia minor, e fazemo AHT sem problemas há anos.
Boa Saúde.
Bolívar
40 anos - São Paulo

Orientações Médicas:
Domingo, 16 de agosto de 2009 - 06:13:08
Data: 15/08/2009 19:55
De: Jovenir Mário Kuszkowski (JMK)
IP: 201.34.157.178
Assunto: Re: Cuidado Gente!
Não pude simplesmente ler, e ficar inerte, pois acho que tudo o que acontece na vida da gente não
é acaso, e nem destino, é pura (e meramente) mãos divinas, e quanto a terem uma visão unica e
particular de se colocar contra, ou, a favor de algo, temos sim que dar a cara a bater, e esse
teste eu fiz, pois desde 08/12/2006 que faço auto-hemoterapia, pois sou cardiopata, sou portador
de sindrome do panico, e tenhos outros males advindos destes males, então formular frazes e
colocar com palavras escolhidas para impressionar, pois não consigo definir qual o motivo (se
puramente por discordar) então eu faço meus exames periódicamente e só tenho bons resultdados, e
como já descreveu a Sra. nathália em seu infeliz depoimento onde explana um conhecimento
ignorante do assunto (Senhores que divulgam essa prática.
Quando o sangue é colocado no musculo ele pode simplesmente ser fagocitado pelos macrofagos
circunvizinhos e caso a quantidade de sangue seja muito grande esse produto será drenado por vias
normais de escoamento como vasos linfaticos, sanguineos ou cavidades adjacentes.
Mas no entanto, como as pessoas que realizam esta pratica a fazem em um prazo de sete em sete
dias, devido a estimular tanto o organismo a não reconhecer o proprio sangue, a prática pode
levar a uma anemia hemolitica auto-imune. ), o que garanto a esta senhora que não tenho tipo
algum de anemia..... quanta ignorancia....

Autohemoterapia:
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
http://autohemoterapia.orgfree.com/

http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/

