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Relatos - Auto-Hemoterapia e Enfisema
Minha capacidade pulmonar aumentou em 10% com AHT
Publicado por Sirlenio da cunha em 21 dezembro 2015 às 20:42 em INFORMAÇÕES
Boa noite.
a mais ou menos 3 meses atras fui ao pneumologista pois estava com falta de ar e fiz um exame espirometria
(mede a capacidade pulmonar) e estava com uma capacidade de 68% sendo que segundo o médico pela idade,
peso etc... teria que ser uma capacidade de 80%, sendo que constatou em uma tomografia areas de enfisema
pulmonar, bem o médico mandou eu continuar a usar "seretide" a famosa bombinha, e voltar em 2 meses
alegando que se piorasse teria que usar medicamentos mais agressivos, saindo do consultório comecei a
pesquisar sobre tratamentos alternativos, e a 2 meses comecei a fazer AHT de 7 em 7 dias 5mls....voltei ao
médico agora, e nesse tempo da AHT me senti muito bem! e também a umas 3 semanas atras comecei a
bochechar em jejum uma colher de sopa de óleo de girassol prensado a frio por 20 minutos e após cuspindo fora
e lavando bem a boca para eliminar bactérias.......bem! voltei ao médico e refiz o exame de espirometria, e
adivinhem! minha capacidade pulmonar aumentou em 10% ou seja deu capacidade de 78% faltando apenas 2%
pra ser considerada normal.....o médico disse ficou surpreso de como melhorou muito, e mandou eu voltar
somente no início do inverno para novos exames...e continuar com o seretide.
* Respostas a este tópico
Maurecir Mafra 8 horas atrás:
Se excluir açucares e fizer a cada cinco dias, ficara melhor
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/minha-capacidade-pulmonar-aumentou-em-10-com-aht?
xg_source=activity

Adenilson Ramos: boa tarde..eu usava seretide tbem...tinha muita canceira bronquite..depois que comecei a fazer
auto hometerapia..nao tenho mais nada faz 9 meses que faço acabou td a canceira.estou com pulmao de cavalo.
Descurtir · Responder · Enviar mensagem · 1 · 6 h
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Inforum:
Data: 20/04/2007 09:18
De: Roberto (rppiza@bol.com.br)
IP: 200.101.113.238
Assunto: Re: Lupos e hipotiroidismo
...Tenho meu irmão que teve derrame - AVC gravíssimo. Teve enfisema
pulmonar e dificuldades enormes para respirar (teve que fazer
traqueotomia), catarros violentos quase levando-o a falencia do
corpo.... com uma aplicação da hemoterapia, em dois dias os médicos
ficaram impressionados. a tosse sumiu, catarro desapareceu, o pulmão
limpou e o dreno colocado no pulmão pôde ser tirado....
Vale a pena tentar.
Roberto
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