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Relatos - Auto-Hemoterapia e Depressão
 
 
Denise Strey comentou no grupo Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura

  
Sinto-me curada da síndrome do pânico. Hoje estou tendo uma vida normal novamente com apenas 9 aplicações
. Nao desistas que terás êxito! Podes crer! Abraço!

 Curtir · Responder · 1 · 17 min
  

https://www.facebook.com/denise.strey.7
  

https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/permalink/956824717769780/?
comment_id=957291904389728&ref=notif&notif_t=group_comment_reply&notif_id=1463161141365822

  
 
 
 
 
 
 
Sábado, 14 de novembro de 2015 - 22:59:44

  
Auto-hemoterapia cura depressão

  
Consuelo Brasil publicou no Grupo Auto-hemoterapia Meu Sangue me Cura 

 2 h · Editado 
 Estou feliz em fazer parte do grupo, obrigada a todos... Na oportunidade gostaria de registrar minha experiência

com a AH... Durante 5 anos estive totalmente incapacitada para todo e qualquer tipo de atividade física ou
mental por motivo de uma grave depressão, para qual fazia uso de 9 medicamentos. Sofri muito, por pouco não
cometi o suicídio, também planejei a morte da minha pequena família (minha mamãe de 75 anos e minha filha
de 9 anos). No final de setembro do corrente ano, uma amiga que mora em Curitiba comentou comigo que
estava fazendo AH devido seu problema asmático ter se agravado e enviou um vídeo sobre o tratamento. Após
assistir o vídeo, comprei uma passagem e fui para a cidade de Curitiba e imediatamente comecei a fazer a AH.
Na primeira semana já comecei a sentir minha energia corporal diferente, minha mente mais ativa, e hoje,
passados 45 dias, estou ótima, vivendo com alegria, paz e tranquilidade. Deixei de tomar 8 remédios e estou no
desmame do último tarja preta... E VIVA A VIDA ! . 

  
FONTE AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/


Quinta-feira, 2 de abril de 2015 - 02:39:26
  

Enfermidades selecionadas 
 Artrite, Depressão, Dores articulares

  
Eu ouvi sobre auto-hemoterapia em uma de minhas viagens ao Brasil ...

  
Eu ouvi sobre auto-hemoterapia em uma de minhas viagens ao Brasil e fiquei muito impressionado com os
resultados alcançados com a minha mãe este tratamento holístico. Enquanto eu estava lá eu aprendi com uma
enfermeira como desenhar o sangue mim e injetá-lo no músculo do meu braço. Tenho 57 anos de idade e
começou a auto-hemoterapia em outubro de 2014. Os dois primeiros meses eu não vi mudanças, mas no meu
nono tratamento meu nível de energia subiram, minha dor da artrite começou a se dissipar e pressão arterial caiu.
Agora, depois de quatro meses eu sou uma nova pessoa, me sinto melhor do que eu fiz em meus trinta anos.
Minha dor, depressão, ansiedade, pressão arterial elevada, baixo nível de energia e mente nebulosa são
completamente desaparecido. Eu começo meu dia às 5h30 e ainda estou indo sem parar até 11:00. Não há efeitos
colaterais e você nunca vai encontrar alguém que tentou fazê-lo dizendo que não deu certo para eles ou não
melhorar a sua saúde. Faça isso! Você vai se surpreender. Se você tiver alguma dúvida, você pode me enviar e-
mail em (bm787@aol.com) eu serei mais do que feliz em responder a quaisquer perguntas que você tem. 

  
AUTOHEMOTHERAPY 

  
mariab2 

 By mariab2 · February 2, 2015 at 10:42 pm · 0 replies 
 In Conversations 

 Follow replies 
 More options 

  
Shared with the public 

  
I heard about autohemotherapy in one of my trips to Brazil and was very impressed with the results my mother
achieved with this holistic treatment. While I was there I learned from a nurse how to to draw the blood myself
and inject it in my arm's muscle. I am 57 years old and started autohemotherapy in October 2014. The first two
months i did not see changes but on my 9th treatment my energy level soared, my arthritis pain started to
dissipate and blood pressure went down. Now after 4 months I am a brand new person, I feel better than I did in
my thirties. My pain, depression, anxiety, high blood pressure, low energy level and foggy mind are completely
gone. I start my day at 5:30am and I am still going non-stop until 11:00pm. There are no side effects and you
will never find anybody that tried it saying it did not work for them or did not improve their health. Do it! You
will be amazed. If you have any questions you can email me at (bm787@aol.com) I will be more than happy to
respond to any questions you have. 

  
Edited February 2, 2015 at 11:06 pm 

  
https://www.inspire.com/groups/talk-psoriasis/discussion/autohemotherapy-1/

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-ouvi-sobre-auto-hemoterapia-em-uma-de-minhas-viagens-ao.asp

  
 
 
 
 
 
Sábado, 22 de novembro de 2014 - 12:03:29

  
Enfermidades selecionadas 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-ouvi-sobre-auto-hemoterapia-em-uma-de-minhas-viagens-ao.asp


Depressão
  

Auto-hemoterapia cura depressão
  

Ligia Porto de Moura wrote @ novembro 19, 2014 at 7:46 PM 
 Com prazer que falo de minha experiência com a autohemoterapia. Faz 2 anos que faço e minha saúde é

otima,mais vitalidade,alegria,não me resfrio,e muitas outras vantagens. Sou grata ao Dr Luiz Moura, ele é muito
atacado e isso é explicável. A árvore que não dá frutos não leva pedrada. 

  
Mara Lima Ferreira wrote @ novembro 19, 2014 at 9:39 PM 

 tenho uma amiga que estava com deoressao profunda,expliquei o tratamento e ela aceitou fazer a ht,,hoje depois
de 45 dias ela ta otima ja deixou os 04 remedios que tomava pra dormir,,a auto estima ta la em cima,,foi ate fazer
butox ontem,eu to maravilhada com a recuperaçao dela ,pois pra quem nao tinha vontade de nada hoje ta
vivendo muito bem.agradeço ao doutor luis por ter nos ajudado nessa luta,,quem precisar de mais informaçao
entre em contato comigo. 

 mara fone:14-997211394{vivo} 
 um abraço a todos…. 

  
http://hssuffer.wordpress.com/2013/01/30/auto-hemoterapia-carta-aberta-do-filho-dr-luiz-moura/#comment-
6086

  
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 25 de junho de 2014 - 19:31:17

  
Auto-hemoterapia cura depressão. (por Aline Lopes) - 03:35 

  
http://www.youtube.com/watch?v=XaEoGgcZpBE

  
Vídeo com duração de 3m:35s (3 minutos e 35 segundos) 

  
O comentário no vídeo: O uso da autohemoterapia como auxiliar na depressão, foi postado por Aline Lopes. 

  
Professora, através do seu depoimento estou fazendo auto-hemo a 1 ano e graças a Deus, ao Dr. Moura e a
senhora, eu posso afirmar esta técnica salvou a minha vida, professora a senhora foi um anjo que apareceu em
minha vida e eu quase não fiz por preconceito e medo do que a anvisa prega. 

 Professora do fundo da minha alma, muito obrigada, ajudou a salvar minha vida e o meu casamento. 
  

Aline também postou mensagem no Yahoo|Respostas: 
  

Auto-Hemoterapia X Depressão? 
  

Aline também comentou o vídeo: AUTO-HEMOTERAPIA CURA LEUCOPENIA E BAIXA IMUNIDADE. 
  

Este laudo é do meu marido, ele tinha Leucopenia e baixa imunidade e eu comecei a fazer a auto-hemoterapia
nele que vivia doente. Comecei a fazer a auto-hemo nele e já no outro mes ele se sentia melhor e sem dores no
corpo. Refizemos os exames de sangue e constatamos a maravilha da cura para a Leucopenia. Eu comecei a
fazer para tratar a depressão e hoje eu estou curada. 

 Eu e o meu marido estamos curados. Eu agradeço todos os dias por esta maravilha de técnica, que no início eu
duvidei e muito, mas hoje eu não duvido em nada. Não tem coisa melhor que se ter a cura, principalmente a
minha que foi a maldita depressão. 

http://hssuffer.wordpress.com/2013/01/30/auto-hemoterapia-carta-aberta-do-filho-dr-luiz-moura/#comment-6086
http://www.youtube.com/watch?v=XaEoGgcZpBE


Endereço do meu facebook, caso alguem tenha alguma dúvida pode perguntar a vontade. 
 https://www.facebook.com/aline.lopes.104203

  
Leia as postagens da Aline, na íntegra, nos links da descrição deste vídeo. 

 https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130425171705AAENLnj
 http://www.hemoterapia.org/videos/auto-hemoterapia-cura-leucopenia-e-baixa-imunidade-132.asp

  
 
 
 
 
Terça-feira, 18 de março de 2014 - 15:24:55

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Depressão

 Dor de cabeça crônica
 Dor na coluna

 Dor na(s) perna(s)
 Enxaqueca

 Menstruação, cólicas e controle da TPM
 Pressão arterial

 Sinusite
  

AHT uma benção em minha vida
  

Estou completando 20 aplicações, e descobri que não posso parar, na semana que faltei a enxaqueca voltou, o
cansaço voltou, as dores no corpo voltaram, a indisposição o sono instável, enfim, resto da vida farei a auto-
hemoterapia feliz da vida. Tenho um rapaz que me atende em casa aqui em itaipuaçu/Maricá/Niterói tudo de
bom o Cláudio, conforto total. 

  
CLAUDIA TOKUI 

 43 anos - ITAIPUAÇU/MARICÁ
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Domingo, 20 de outubro de 2013 - 15:17:38

  
Enfermidades selecionadas 

 Artrose
 Depressão

  
satisfação

  
Iniciei a AH com o fito de melhorar meu organismo sob todos os aspectos e principalmente para tratar a hérnia
de disco lombar que causa mts dores e me incapacita para algumas atividades. Estou na 2ª aplicação de 10 ml.
Estou confiante q dará certo. Publicarei o resultado. 

 Também iniciei o tratamento em minha filha que está acometida de transtorno de ansiedade que lhe rouba as
forças e a fez emagrecer mt. 

 Dr. Luiz Moura: - Que os anjos sempre digam amém as suas intenções. 

https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130425171705AAENLnj
http://www.hemoterapia.org/videos/auto-hemoterapia-cura-leucopenia-e-baixa-imunidade-132.asp


 
Marlene Justino 

 Campo Grande MS
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Terça-feira, 22 de maio de 2012 - 22:57:23 

  
Ja faz um ano que uso a prática da auto hemoterapia , e realmente eu me cinto muito bem . 

 Antes de começar a AH eu estava completamente desanimado Obs: não era preguiça era desanimo mesmo! 
 Hoje sou outra pessoa voltou a minha disposição tinha problema de hemorroidas a partir da sexta aplicação

desapareceu completamente graças a Deus nunca mais tive problema de hemorroidas . 
  

José Volmar kubiaki de Lima 
 59 anos - Guaíba

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/ja-faz-um-ano-que-uso-a-pratica-da-auto-hemoterapia-
e.asp

  
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 30 de julho de 2012 - 03:45:05

  
Enfermidades selecionadas 

 Depressão
 Gripe

 Transtorno de ansiedade
  

divulgar minha experiência AHT em caso de depressão, ansiedade, gripes, disposição
  

Data: 28/07/2012 21:58 
 De: jossane lira gonçalves 

 Assunto: divulgar minha experiência 
  

Boa noite,observei várias pessoas divulgando seus resultados diante da autohemoterapia,sendo assim resolvi
também informar que faço ha mais de 03 anos, todas as sextas-feira onde comecei a ter uma vida muito
melhor,pois era ansiosa,depresiva e tomava vários remédios por dia,onde vivia acompanhada por uma psicóloga
como também uma psiquiátra e depois que iniciei este tratamento suspendi os remédios como também tenho
agora uma qualidade de vida impressionante,sem contar que na minha idade sou uma pessoa que nem
gripo,estou ótima,tenho um ritmo de vida pesado,pois trabalho demais e estou sempre com uma disposição
impressionante.Quero afirmar que jamais deixarei este tratamento pois a qualidade de vida que adquirir jamis
quero perder. 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/12571962.html

  
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/ja-faz-um-ano-que-uso-a-pratica-da-auto-hemoterapia-e.asp


 
 
Sábado, 17 de julho de 2010 - 21:26:27

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Depressão, Esclerose múltipla, Micose

  
Vantagens 

 Tenho tido melhora da depressão e das quedas decorrentesda esclerose múltipla bem como melhora
dacoordenação motora fina. 

  
 williane willard infante 

 41 anos - São Paulo - SP - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Terça-feira, 29 de novembro de 2011 - 16:05:33

  
Enfermidades selecionadas 

 Depressão
 Enxaqueca
 Pressão arterial

  
Auto-Hemoterapia contra enxaqueca, depressão, pressão alta e até sintomas graves da menopausa: 

 ---------------- 
 “Faço auto-hemoterapia. Foi o melhor tratamento que fiz até hoje para enxaqueca, depressão, pressão alta e até

sintomas graves da menopausa. Comecei por indicação de uma amiga e depois pesquisei na Internet. Não abro
mão desse tratamento. Acredito que um dia as autoridades vão deixar de defender tanto o grande capital e dar
ouvidos para a saúde, e aí, legalizar, pois comprovação da eficácia é o que não falta”. 

 Gleci Teresinha de Barros - Taquaritinga 
 Email: gleci.tbarros@terra.com.br 

  
http://www.intercanalum.com.br/tribuna/index.php?id=10704

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-contra-enxaqueca-depressao-pressao-alta-e.asp

  
 
 
 
 
 
 
Data: 04/02/2009 16:17

 De: Eduardo 
 IP: 152.92.123.113

 Assunto: Espondilite anquilosante
 Romualdo,

 Eu tenho EA e deste que comecei a Auto hemoterapia a qual é a 21 aplicação já estou bem melhor. 
 Encontrava me num ponto que não queria mais viver mas tb não queria morrer. Os remédios já não faziam mais

efeito. A doença já estava comprometendo meu olho direito o qual latejava de dor e a visão encontrara embasada

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-contra-enxaqueca-depressao-pressao-alta-e.asp


devido a AE que ataca a visão e outros órgões vitais do corpo. 
 Meu email: jevg@zipmail.com.br

  
 
 
 
Ilton 26, outubro, 2007 em 18:29 - - http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all 

 Hemoterapia é nota 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 A 5 anos atrás eu operei de hemorróidas, já sofria a mais de 10 anos com essa terrível enfermidade, a um mês e

pouco ela começou a se manifestar novamente.
 Fiquei com medo de ser preciso submeter-me a outra cirurgia, mas meu cunhado me dize que estava fazendo a

hemoterapia a alguns meses para estresse , depressão, ansiedade e juntamente com todas essas enfermidade
acabou também sendo curado das suas hemorróidas . Estou na 4ª aplicação e minhas hemorróidas
desapareceram. E mais ainda estava com uma dermatite ou coisa parecida que adquiri em uma pescaria por
causa de picadas de carapatos provavelmente de capivara pois no local tinha muitas… com a hemoterapia estou
tendo uma grande melhora também nesta enfermidade estou maravilhado com essa tal de hemoterapia. Fiquem
com Deus , e muitas vitorias ate mais.

  
 
 
 
jussara vila velha/es: fórum Orientações Médicas

 Sábado, 3 de janeiro de 2009 - 20:46:53 
 há +ou_ 4 anos estava fazendo um tratamento violento para depressão, gastando o que não tinha, fiquei 2 anos

encostada pelo INSS, e estava tão pra bx que resolvi me aposentar, tentei por invalidez, não consegui, meu
desespero e desanimo era tanto que dei entrada proporcional, mesmo tendo já mais de 30 anos de carteira
assinada, mas sofri um assaltado/sequestro de onibus de viagem SP/Vitoria) e perdi meus documentos,
conclusão pra me aposentar tinha que correr atrás das empresas que trabalhei, mas como já faliram, desistir, e
conclusão não tinha animo pra nada, ai resolvi dar entrada na aposentadoria proporcional, já que a empresa q
trabalhava me mandou embora, e com 49 anos o que fazer????, ai consegui a aposentadoria mesmo
proporcional, passou um ano + ou _, ai fiquei sabendo deste tratamento e resolvi fazer, não deu outra, fiz só
creio q três meses uma vez por semana 10 ml, oh!!!! o negocio foi maravilhoso, tanto que na minha familia já
tem mais gente fazendo, e agora voltei a trabalhar, gerenciando uma academia (consegui o emprego e estou
curada graças a Deus em primeiro lugar, e depois a hemo. Parabéns e que Deus te ilumine para mais descobertas,
um grande abraça Jussara

  
 
 
 
Orientações Médicas - Domingo, 23 de novembro de 2008 - 20:09:15 

 Boa noite!!Sou totalmente a favor, tenho o video na integra. Já passei também para muitos amigos.
 Tenho amigos que fazem a auto hemoterapia, e nenhum possuem queixas, reações ou efeitos colaterais, e sim

grandes conquistas, um tem melhora nos sintomas de suas crises de panico e depressão, outro com ataxia
cerebelar consegue ter melhoras em seua movimentos e reflexos, outro controle de sua diabetes e dores
musculares, outros ganharam disposição, enfim, nenhum trouxe fatos ruins...e sim beneficios a saúde.

 Recomendo com certeza esta pratica. 
 Carla Moura - 23 anos - Itatiba- SP 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 - 17:54:59
 por que acredito .e estou fazendo.



e me sentindo otima,
 tenho pressao alta,hesteatose hepatica,diabete,depressao.

 e acredito que este e o caminho.
 so burro nao acredita,sempre que se e barato custo nao tem valor e para o comercio e viavel nao deixar que

liberem.
 tudo e a favor do alto custo.

 ademas vc paga caro para os planos de saude, e hospitais exames etc..
 sou a favor e defendo.

 nos mandamos nas nossas vida e sabemos o que e melhor para nos mesmos.
 divulguem,pois eu ja estou fazendo isto.

 luci 51 anos - rj
  

 
 
 
Scraps na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5228413218737004872
  

Eduardo Dantas 
 Auto-Hemoterapia 
 Eu tive muitos problemas com acne e formação de cistos sebáceos, pelo menos uma vez por ano 

 alguma cirurgia para a remoção era efetuada, além de fazer uso do roacutan., esse medicamento é o 
 primeiro da lista recomendado pelos dermatologistas, como se fosse aspirina. Os efeitos do 

 roacutan a longo prazo já começam a aparecer nos pacientes que o utilizaram durante alguns anos, 
 câncer no fígado e outros mais que irão aparecer ainda. Eu descobri a auto-hemoterapia e faço 

 aplicações semanais de 10cc, já completando cinco meses., as infecções, as formações de cistos e 
 a acne não me incomodam mais, além da disposição física ter melhorado muito. Eu recomendo a todos 

 que tem problemas desse tipo, que a utilizem também, assim como faz toda a minha família, somos 
 em 06 pessoas em casa e há uma profissional de enfermagem que nos atende todas as semanas., 

 fácil, indolor e eficaz, barato,além de ser algo do seu próprio organismo. Também no processo 
 depressivo ela é muito eficaz, melhorando a energia do organismo, atribuindo mais disposição 
 física é muito mais fácil elaborar os pensamentos e debelar a depressão.

  
 
 
 
Relato de Brenda: DEPRESSÃO, RINITE, SINUSITE, ASMA, ALERGIAS

 ...Tinha sérios problemas crônicos desde os 5 anos de idade. 
 ...Após 15 meses e sem pausa alguma, ...Realizei as tomografias dos 

 seios da face constatou ( zero ) problema. 
 Não sinto mais nada graças a Deus e a Auto-hemoterapia... 

  
Perfil de Brenda: 

 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=95785295704521411
  

Relato postado em: 
 http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=31869178&tid=2530539304320144389&start=1

  
este relato foi postado no orkut por: 

 Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
 profile: 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
  

 



 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 05/11/2008 16:26

 De: DAIZE MAGALI (daize_01@yahoo.com.br)
 IP: 189.70.145.134

 Assunto: RE. LUPUS HERITEMATOSO SISTEMICO.
 TENHO LUPUS A 12 ANOS, FIZ ESSE TRATAMENTO,E ACREDITE HOUVE UMA

 MELHORA BASTANTE NA DEFESA DO MEU ORGÂNISMO,TANTO EU COMO MINHA
 FILHA DE 20 ANOS , QUE TB TEM LUPUS DE PELE PROFUNDA, ATÉ AS COLICAS

 MESTRUAIS DELAS MELHORARAM, MO MONENTO NÃO ESTOU FAZENDO MAS,POIS
 MIN MUDEI DE PERTO DO ENFERMEIRO. MAS ACREDITE TENHO FALANDO PARA

 MUITA PESSOA PORTADORA DE LUPUS , ELAS DIZEM QUE MELHORARAM
 BASTANTE, EN TODO OS ASPECTO, COMO NA DOENÇA COMO NA DEPRESSÃO QU É

 CAUSADA PELA DOENÇA. GOSTARIA DE CONTINUA MAS NÃO SEI COMO.AQUI EM
 RECIFE OS PROFISSIONAIS TEM MEDO DE PRATICA ESSE TIPO DE TRATAMENTO.

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 06/10/2008 00:36

 De: Nila
 IP: 200.101.21.194

 Assunto: Eu faço.
 Pois eu tive um grave problema de depressão, a partir da 3ª aplicação eu melhorei e agora

 com a 5 não sinto mais nada, estou bem e as dores da coluna estão melhorando tb.
  

 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 05/10/2008 14:54

 De: Silea
 IP: 201.37.224.116

 Assunto: Re: Nobel para Dr. Luiz Moura > que cada um de nós faça o que está ao seu
 alcance

 Sou a favor da hemoterapia, plenamente. Fiquei interessada depois que soube de algumas
 pessoas conhecidas minhas terem feito. Consultei um terapeuta, que me acompanha desde
 2003, e ele me disse que qualquer pessoa pode fazer. Tomei a decisão final depois de

 assistir o vídeo do Dr. Luiz Moura, que é um Médico com "M" maiúsculo e merece o Prêmio
 Nobel e outros mais que possam vir. Estou na 4a. aplicação e já estou me sentindo outra

 pessoa. Estava entrando em depressão e já não conseguia trabalhar direito. Na 2a. aplicação
 eu já comecei a me sentir super bem e continuo melhorando dia após dia. Espero que a

 justiça alcance Dr. Luiz Moura e faça a devida reparação em todo o constrangimento que
 sofreu. Um abraço a todos vocês pela iniciativa desta página.

 Silea
  

 
 
 



Data: 22/12/2007 19:54 
 De: Nina ( ) 

 IP: 201.90.43.181 
 Assunto: Agradecimento pelo livreto 

 ... 
 Acompanho pessolamente casos de AVC com melhora de mobilidade do lado paralizado, caso de quase

gangrena q está revertendo incrivelmente, feridas q não se fechavam e inclusive sangravam, com cura total,
rinite, depressão, todos com a pele rejuvenescida, eu msm, grávida e mais disposta, acnes sumiram e qdo
aparece alguma, não infecciona mais e ainda involui no dia seguinte ao aparecimento, uma amiga sarou a
infecção urinária já na 1ª aplicação, coisa q os remédios q tinha tomado não tinham feito até então! 

  
Hepatite C já na 1ª aplicação com melhora do sono, mais disposto e na 2ª, já observou melhora da barriga, e esse
caso ainda é acompanhado de HIV positivo... 

  
Efeito placebo???? impossível!!!! 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 7 de novembro de 2009 - 13:26:05 189.56.8.51

  
falo da auto hemoterapia com toda certeza que tenho.estou fazendo essa pratica e não pretendo parar jamais, pois
sarei da minha depressão, tinha gripes fortes constantemente,tenho certeza que atraves da auto hemo minha
resistencia aumentou, sou outra pessoa . Os medicos saõ contra claro, eles não querem ir para a roça e nem
cortar cana....querem pessoas doentes para eles sobreviverem numa boa. o governo gasta tanto e p ovo sofrendo
tanto................porque será que a anvisa é contra hem?????????????????

  
F. M. C

 56 anos - interior de são paulo
  

 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 1 de outubro de 2009 - 20:11:25 

  
Data: 01/10/2009 19:17 

 De: renata carboni 
 IP: 201.69.48.141 

 Assunto: Re: Grandes benefícios com auto hemoterapia 
  

tenho doença do chron a 3 anos tenho 46 anos sofria muito , estou na 17 semanas de auto-hemo tinha muita dor
,sudorese noturna, depressao, ficava de cama não conseguia nem fazer os serviços doméstico , hoje me sinto
bem melhor estou tomando 10ml por semana não tinha mais esperanças de melhorar porque os remédios me
deixava pior não estou mais me tratando com remédios só com a auto-hemo fazia tratamento na unicamp em
campinas parei com tudo,sinto que não me curei ainda mas me sinto bem melhor , mais disposta com menos
diarréia menos dor e sem sudorese que não me deixava dormir a noite. estou muito feliz e que eu puder fazer
para ajudar outras pessoas pode contar comigo. 

  



 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 16:42:49 

  
faço hemo faz um ano ja fiquei algumas semanas sem fazer e ja notei a diferença eu tinha muita dor nas pernas e
com a hemo nao tenho dor tinha depressao foi tudo em bora so tenho coisas boas sobre esse metodo nao peguei
mais gripe um abraço para esse medico maravilhoso

  
michele rosana esser

 26 anos - curitiba
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 18 de setembro de 2009 - 18:46:21 

  
Eu faço o uso hemoterapia ha mais de um ano tinha depressão e não tinha sono hoje curada, não preciso de
medicamentos para nada.

  
Vania maria Jermias

 52 anos - Lavras MInas Gerais
  

 
 
 

 
 
 
 

Autohemoterapia:
  

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
  

http://autohemoterapia.orgfree.com/
  

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