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Relatos - Auto-Hemoterapia e Erisipela
 
 
Segunda-feira, 4 de junho de 2012 - 00:59:55

  
Enfermidades selecionadas

 Infecção
  

Paciente do Dr. Luiz Moura curado de erisipela bulhosa, com a auto-hemoterapia (por Janilda Queiroz,
secretaria do doutor Moura)

  
post de Janilda Queiroz

  
O paciente do Dr Luiz Moura, Sr José Garcia, pediu-me para colocar sua melhora com a AHT. Esteve há 4
meses no consultório, andando com dificuldade e com auxílio de muletas, pois tinha as pernas inchadas e com
erisipela bulhosa. Sentia muitas dores. Semana passada, voltou ao consultório, andando normalmente e com as
pernas curadas. Estava muito feliz e disse que foi graças ao tratamento da AHT e do uso do cloreto de magnésio
como lavagem, fazendo a cicatrização. Deixou o número do seu telefone, caso alguém queira entar em contato
com ele:

 (21)2583 5590..
 24 de Maio às 10:55

  
PUBLICADO NO FACEBOOK, grupo:

 AUTO-HEMOTERAPIA DO MUNDO LUSOFONO PARA O PLANETA
 http://www.facebook.com/groups/lusofons/

  
 
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 17 de novembro de 2011 - 02:57:26

  
Enfermidades selecionadas 

  
Linfangite estreptocócica (Erisipela)

 Psoríase
  

Auto-hemoterapia: beneficios em psoriase e erisipela
  

Hemoterapia 
 por * (jp@jornaldopovo.com.br) 

http://www.hemoterapia.org/
http://www.facebook.com/groups/lusofons/


 
Todos os tratamentos trazem algum risco (“Auto-hemoterapia: pacientes aprovam”, JP de 1º/5). Até uma
aspirina pode matar. Antes de criticar, não custa se interessar e fazer mais pesquisas. Se fizer realmente bem para
o povo, por que não? Já ouvi rumores que isso não é novo e muitos médicos receitavam antigamente. Por que
agora não? Será que estão preocupados com o bem da população ou com outras coisas? 

 Simone Dietrich 
 Kochenborger Domingos 

 Cachoeira do Sul (RS) 
  

Minha esposa sofria há 15 anos de psoríase. Os medicamentos existentes apresentam efeitos colaterais
significativos, além de, após melhora aparente, somente agravarem as lesões. Desde dezembro de 2006, após ter
tido conhecimento da auto-hemoterapia, e apesar do ceticismo que nos acompanhou no início do tratamento, os
resultados têm sido fantásticos. As lesões sumiram completamente. Tenho a prova viva, dentro de casa, dos
efeitos benéficos da hemoterapia. 

 Gilberto Severo Vargas 
 Porto Velho (RO) 

  
 
Guilherme Stockey (Cachoeira do Sul) 

 em 04/05/07 17:04 
 Autohemoterapia 

 Em 1951 exercia as funções de Técnico Agrícola no PZC de Montenehro. Como tal, atendia aínda os casos de
enfermagem junto aos funcionários e seus familiares. Uma senhora, esposa do ronda Alexandre (ambos já
falecidos) sofria de erisipela em ambas as pernas. Foi encaminhada para a Santa Casa em Porto Alegre e lá o
médico atendente receitou autohemoterapia. Fui incumbido de realizar os procedimentos. Em três meses a
senhora estava curada, rendendo-me um suculento pernil assado de porco.... 

 GUILHERME STOCKEY - stockey@terra.com.br CACHOEIRA DO SUL (RS) 
  

FONTE: http://www.jornaldopovo.com.br/site/colunas_interna.php?idColuna=78522
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-beneficios-em-psoriase-e-erisipela.asp
  

 
 
 
 
 
RELATO NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA 

 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
  

Givaldo - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=182197180791016272
 estou zerado... 

 ola queridos eu uso essa tecnica e estou bem melhor de minha perna,tive erizipela e estou a 2 meses fazendo ah e
estou me sentindo zerado,,,,rzrz

 parabens pela tecnica abencoada
  

 
 
 
 
benedito j de arruda - 53 anos - caraguatatuba sp: fórum Orientações Médicas

 Quarta-feira, 31 de dezembro de 2008 - 00:07:02 
 Faço uso desse tratamento a mais de um ano apos uma segunda crise de erizipela e apos o tratamento que é

continuo nem gripe tive mais 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-beneficios-em-psoriase-e-erisipela.asp


 
 
 
 

Autohemoterapia:
  

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

http://autohemoterapia.orgfree.com/
  

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

 

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
http://autohemoterapia.orgfree.com/
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/

