O que é Auto-hemoterapia?
É uma técnica que combate e cura doenças com a retirada de sangue da veia e aplicação imediata no músculo. Esta terapia vem
salvando vidas há mais de cem anos.
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Para saber mais sobre a Auto-hemoterapia:
AUTO-HEMOTERAPIA, CONTRIBUIÇÃO PARA A SAÚDE, CONVERSA COM DR. LUIZ MOURA:

* A entrevista do Dr. Luiz Moura pode ser assistida em um único video (2h 30m) ou em capítulos:
http://www.youtube.com/watch?v=o-FXxoc-dmE
https://www.youtube.com/watch?v=IwJejc0FB4I&list=PLE2320E2D019B23FE&index=3
* Em capitulos no seguintes canais:
https://www.youtube.com/user/AHTenglish
https://www.youtube.com/user/AHTenglish320x240
https://www.youtube.com/user/AHTespanol
* Ou LEIA online a transcrição da entrevista:
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/DVD_autohemoterapia_BR.htm
* Ou Baixe a transcrição da entrevista em formato PDF:
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/DVD_autohemoterapia_BR.pdf

O que é a auto-hemoterapia? (4m:36s)

1º capítulo da entrevista
https://www.youtube.com/watch?v=PX0rMlKxDZw

Conversa com Dr. Luiz Moura
(Dr. Moura usa Autohemoterapia(AHT) desde 1943)
O que é a auto-hemoterapia?
É uma técnica simples, em que, mediante a retirada de sangue da veia e a aplicação no músculo, ela estimula um aumento dos
macrófagos, que são, vamos dizer a Comlurb (Companhia de Limpeza Urbana) do organismo.
Eles é que fazem a limpeza de tudo, eliminam as bactérias, os vírus, as células cancerosas, que se chamam neoplásicas. Fazem uma
limpeza total, elimina inclusive a fibrina, que é o sangue coagulado. E agora, ocorre esse aumento de produção de macrófago pela
medula óssea porque o sangue no músculo funciona como um corpo estranho a ser rejeitado pelo Sistema Retículo Endotelial
(SRE), isso no músculo, enquanto houver sangue no músculo, o Sistema Retículo Endotelial, está sendo ativado, e só termina essa
ativação máxima no fim de cinco dias.
O número de macrófagos, a taxa normal é de 5% no sangue e com a auto-hemoterapia, nós elevamos esta taxa para 22% durante 5
dias, do 5º ao 7º dia, começa a declinar, porque o sangue está terminando no músculo, e quando termina ela volta aos 5%, daí a
razão da técnica determinar que deva ser repetida, de 7 em 7 dias.
Essa é a razão de como funciona a auto-hemoterapia, é um método de custo baixíssimo, basta uma seringa, pode ser feito em
qualquer lugar porque não depende nem de geladeira, de nada, simplesmente porque o sangue é tirado no momento em que é
aplicado no paciente, não há trabalho nenhum com esse sangue; não há nenhuma técnica aplicada nesse sangue, apenas uma pessoa
que saiba pegar uma veia e saiba dar uma injeção no músculo, e uma seringa para fazer a retirada do sangue e aplicação no
músculo, mais nada. E resulta num estímulo imunológico poderosíssimo.
Então, realmente é uma coisa que poderia ser divulgada e usada em regiões sem recursos em que as pessoas não têm condições de
pagar estímulos imunológicos caríssimos; como, por exemplo, os 'feitos' de medula óssea, que se fazem medicamentos, eu não
posso dizer o nome do medicamento, porque não estou aqui fazendo propaganda, mas é um medicamento caríssimo, que se usa
para produzir o mesmo efeito da auto-hemoterapia, que é o lisado de timus de vitela, que foi fabricado, isso eu posso falar, é um
lisado de timus de vitela, tem um nome de fantasia, mas na realidade, a essência do produto é um lisado de timus de vitela
submetido a um fermento digestivo, que se transforma num medicamento, mas é de custo muito alto, enquanto que a autohemoterapia produz o mesmo efeito a custo baixíssimo. Portanto podendo ser usado em todas as camadas da população sem
nenhum problema, aí, essa é que é a grande vantagem!
Veja a entrevista completa: (links acima).

Surto de casos de Dengue e Zika

Em 29 de fevereiro, o jornal da Record, mostrou uma reportagem de morte por dengue hemorrágica, e a suspeita de que a síndrome
de Guillain Barré também pode ser transmitida pelo mosquito aedes aegypti.
E como estes casos estão aumentando muito, na cidade de Ribeirão Preto, interior de SP, está ocorrendo um surto. São muitos
novos casos de dengue todo dia, e há também varios casos confirmados de zyka.
A Prefeitura (de Ribeirão Preto) estima que 10% dos quase 600 mil habitantes contrairá dengue na temporada mais quente deste
ano. Serão 60 mil casos, uma proporção 30 vezes maior do que a estabelecida pela Organização Mundial de Saúde para determinar
se uma região enfrenta uma epidemia.

Leia mais sobre este assunto em:
Ribeirão Preto vive surto de casos de dengue e zika:
por Mariana Sanches
15/02/2016 6:00 / Atualizado 15/02/2016 7:57
http://oglobo.globo.com/brasil/ribeirao-preto-vive-surto-de-casos-de-dengue-zika-18673680#ixzz41bxBaNRU
-

Publique o seu relato nos grupos da auto-hemoterapia no facebook e também no
site AHT HEMOTERAPIA:
A população está precisando se proteger, e como não há alternativas, mais pessoas poderão se interessar pela AHT agora.
Se você leu alguma matéria, ou fez AHT ou conhece alguém de fez, e se recuperou com auto-hemoterapia, divulgue o seu relato,
pois poderá ajudar muitas pessoas.

AUTO-HEMOTERAPIA EM CASOS DE DENGUE, ZYKA VÍRUS, CHIKUNGUNYA E SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ.
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-em-casos-de-dengue-zyka-virus-chikungunya.asp

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

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

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

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

- 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/

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 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

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 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

“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

... 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

... 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

... 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

... 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

... 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

... 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

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/

... (bem feito pra dengue, se deu muito mal)! ...
História de minha familia e eu com AHT
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

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 AUTO-HEMOTERAPIA 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/

24 de abril de 2016

Soraia Rodrigues comentou em Auto-hemoterapia Testemunhos:

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

... 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

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

... 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/

... 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

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

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

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

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

La “autohemoterapia” el remedio 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.

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

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

...."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/

...."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

Segunda-feira, 16 de maio de 2016 - 19:47:39
Rebeca Gusmao Vila Flor comentou em Auto-hemoterapia Testemunhos no post AUTO-HEMOTERAPIA EM CASOS DE
DENGUE, ZIKA VÍRUS, CHIKUNGUNYA E SÍNDROME DE GUILAIN-BARRÉ:
Também comecei a fazer pois tive chikungunya em julho de 2015. Desde então nunca mais fui a mesma. Surgiram abcessos em
meu corpo e a sensação de peso nas articulações. Em janeiro os abcessos na região das axilas ficaram muito inflamados e o dermato
me disse q não havia tratamento. Apenas tomar um remédio pra aumentar meu sistema auto imune. Foi qdo em fevereiro comecei a
busca por uma pessoa q pudesse me ajudar. E de lá pra cá só tenho tido melhoras. Os abcessos estão murchos e cicatrizando.
Descurtir · Responder · Enviar mensagem · 1 · 23 h
https://www.facebook.com/rebecagusmao.vilaflor
https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/rebeca-gusmao-vila-flor-comentou-em-auto-hemoterapia.asp

Vitor Dos Anjos
16-jun-2016
Meu pai Isaias Pereira teve um AVC isquemico transitório que deixou mt poucas sequelas do lado esquerdo, foi na segunda e já até
fez passeios com cachorro. Hj fiz a primeira sessão de AutoHemoterapia 10ml. Gostaria aqui de saber se alguém passou por
experiência parecida em casa e se a AutoHemoterapia ajudou? Eu já faço em mim, a mais de 1 ano, passei a me sentir mais forte e
acabei com dores de coluna e evitei uma cirurgia no ombro. Peguei zika esse ano e fiquei de pé todos os dias trabalhando, peguei
gripe mês passado que tinha tudo pra ser forte, pois além da tosse dores nas pernas e costas, ei tava tendo umas quedas de energia
repentinas, saí mais cedo do trabalho, fiz AutoHemoterapia e no dia seguinte fui trabalhar e nem tosse tinha mais. Viva a dr luiz
moura, viva a AutoHemoterapia!
Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/
VEJA TAMBÉM:

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

