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Relatos - Auto-Hemoterapia e Esclerodermia
 
 
Quarta-feira, 6 de janeiro de 2016 - 22:15:44

  
Auto-hemoterapia e a melhora de esclerodermia

  
Marlice Benedito Baroni publicou em ?Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura 

  
Seguir · 30 de dezembro de 2015 · 

  
 
Meu nome é Marlice Baroni, tenho 36 anos e sou portadora de esclerodermia (doença Auto-imune)....em 2008
tive um AVC aos 29 anos e sofria com as sequelas dessa doença. Estou fazendo Auto-hemoterapia ha quase 3
meses e minha qualidade de vida mudou pra muito melhor, graças a Deus! Tive alta de 11 medicamentos que
tomava por dia. Meu sangue me cura. Super indico... estou mais disposta, sem dores nas articulações, sem dores
de cabeça, sem inchaços, meu sangue não coagula mais e me Sinto bem, mais feliz, mais viva. Gostaria de
compartilhar e dizer a todos que a Auto-hemoterapia mudou a minha vida. GRATIDÃO! VAMOS LUTAR
PARA QUE SEJA LEGALIZADO NO BRASIL. ?? Abaixo fotos da minha recuperação! 

  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1082610981750382&set=gm.874842482634671&type=3&theater

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

  
 
 
 
 
 
Terça-feira, 20 de outubro de 2015 - 22:57:54

  
Auto-hemoterapia em caso de esclerodermia sistemica

  
Joselina Do Nascimento Passos publicou no Grupo Auto-Hemoterapia Meu Sangue me Cura: 

 3 h 
 Uso este procedimento há 9 anos, usando 10 ml de sangue semanalmente, graças a este fato evoluí neste período

sem complicação infecciosa, já que a minha doença, esclerodermia sistêmica, leva refluxo esofágico, fibrose
pulmonar e lesão cutânea. Vamos lutar para que outras pessoas consiga se beneficiar deste procedimento. 

 Curtir Comentar Compartilhar 
 Você, Ida Zaslavsky e outras 2 pessoas curtiram isso. 

  
FONTE AHT HEMOTERAPIA

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


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

  
 
 
 
 
Sábado, 2 de março de 2013 - 12:26:56

  
Enfermidades selecionadas 

 Esclerodermia
  

Comentario no vídeo: Graças a Auto-hemoterapia, portadora de esclerodermia está há mais de 2 anos sem
corticóides.

  
http://www.videolog.tv/autohemoterapia/videos/721416

  
Cláudia Abarado escreveu 12/10/2012 às 14:57:40 

  
Olá me chamo Cláudia Albarado , ano passado meu corpo apareceu umas rochuras com nódulos , fui á vários
médicos e nenhum descobriu o que era ,fiz muitos exames caros , não tinha dinheiro para pagar , muita gente me
ajudou, fui a um dermatologista que me receitou um corticóide chamado predinisona que me debilitou muito e
me deixou de cama por 2 meses sentindo dores no meu corpo.Aí um nefrologista me disse que era esclerodermia
mas ele acionou um reumatologista para fazer uma biopsia mas ele disse que não prescisava , comecei a tomar
colchicina , tive resultado mas atacou meu fígado e bactéria me deixando com fisionomia de defunta, conheci a
autohemoterapia pelo meu clinico geral que acredita nesse tratamento e eu também, já clareou bastante ,falta
recuperar a forma normal , talvez eu prescise cirurgia reparadora, se alguém quiser me ajudar me procure.
(96)91287931

  
 
 
 
 
 
 
 
13/02/2011 08:32 - Roberto 

  
Olá. Fico realmente feliz em saber que um procedimento tão simples pode ajudar tanto uma pessoa. Admiro sua
força, Genaura, e espero que suas vitórias não parem por aí. Sou profissional da saúde e fiz esse procedimento
em muitas pessoas, algumas inclusive com indicação médica, com no caso de uma jovem veterinária que era
acometida de esclerodermia. A melhora foi visível e imediata. Esse procedimento, apesar de parecer recente, na
verdade foi muito usado ha muito tempo. Tempo em que a industria farmaceutica não era tão forte e o uso de
antibióticos não era tão disseminado como hoje. Hoje, nós profissionais , somos proibidos de realizar tal
procedimento por aqueles que dizem não reconhecer como eficaz um tratamento que já ajudou tanta gente.
Porque não se habilitam a fazer estudos sobre o caso, ou há interesse financeiro sobre o assunto, haja visto que
como esse tratamento as farmacias sentiram (e muito) no bolso a queda de sua vendas. Um abraço e que Deus te
dê forças e coragem pra continuar sua luta! Abraços.... 

  
http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723

  
 

http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/
http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723


 
 
Terça-feira, 20 de abril de 2010 - 18:04:41

  
AHT e ESCLERODERMIA 

  
Email do Sr Jose Luiz Dutra 

  
CLAUDIA 

  
FIQUEI MUITO FELIZ AO LER SEU EMAIL DIZENDO QUE COM 2 MESES DE 

  
TRATAMENTO APENAS, VC. COMEÇA A SENTIR MELHORIA NO SEU PROBLEMA; 

 EU ACHAVA QUE SÓ DEPOIS DE 6 MESES VC SENTIRIA RESULTADOS POSITIVOS 
 POIS A ESCLERODERMIA BEM COMO TODAS AS DEMAIS DOENÇAS CHAMADAS 
 AUTO IMUNES (A MINHA TAMBÉM ERA SÃO CONSIDERADAS "INCURAVEIS" PELA MEDICINA

TRADICIONAL, 
 QUE CHEGA AO ABSURDO DE RECOMENDAR MEDICAMENTOS TAIS COMO O 

 HIMURA QUE É UM IMUNOSUPRESSOR, QUE DIMINUI A ATIVIDADE IMUNOLOGICA 
 E EM "ALGUNS" CASOS PROPICIA UMA DIMINUIÇÃO DOS TECIDOS INFLAMADOS. 

 ENTRETANTO, ESSES IMUNOSUPRESSORES TÊM COMO EFEITOS SECUNDARIOS 
 EXPOR O CORPO A ENTRADA DE DOENÇAS TAIS COMO TUBERCULOSE, HEPATITE 

 ALGUNS TIPOS DE CANCER E OUTRAS DOENÇAS INFECCIOSAS! 
 ESSE É O TRATAMENTO QUE ALGUNS MÉDICOS DA MEDICINA TRADICIONAL , 

 "CIENTIFICA" RECOMENDAM PARA MUITAS PESSOAS... 
  

 
Oi Dutra, 

 Já fazem quase 2 meses que comecei o tratamento de autohemo, estou muito satisfeita, tenho notado que as
manchas que tenho no corpo estão começando a clarear. Acho que isso é um bom sinal! 

 Por favor continue me enviando as reportagens e noticias sobre o tema. 
 Abraços, 

 Claudia
  

http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=3921&u=15 
  

 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Glaide Carvalho: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=6283692185357786126

 Esclerodermia, 
 tinha crises com dores e inchaços... 

 hoje não sinto mais nada e tb não tomo mais corticoides! 
 tb faço acupuntura.

  
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5200826802682404951
  

 



Glaide Carvalho - Portadora de esclerodermia: 
 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=6283692185357786126

  
Eu tenho... 

 Eu faço AH a 1 ano e meio e estou muito feliz com os resultados. 
 não sentir mais dores nem inchaços, e não tomo mais corticoides! 
 e faço acupuntura tb! 

 em 29/10/08
  

 
17/09/2007 19:17:29 - a favor Liliana G. Zanella (60) de São Paulo

 Porque é óbvio. Tem lógica. Faço e sempre farei a hemoterapia. Sou portadora de
 esclerodermia sistêmica e melhorei muito com essa prática. A alopatia quase me matou com

 todas as pesquisas científicas que os médicos tanto respeitam. Agora as coisas simples, com
 custos baixíssimos são condenados. Dr. Luiz Moura merece todo o meu respeito. Sigo sim a
 técnica dele sem nunca ter estado no seu consultório. Apenas pela confiança e lógica que ele
 nos passa pelo DVD. Parabéns Dr. Luiz pela sua coragem e humildade. Divulgo esta técnica
 a todos que passam pela minha vida e já temos um grande número de pessoas fazendo a

 Hemotrapia comigo
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2009 - 18:41:06 
 oi gostaria que todos soubessem que a auto-hemoterapia ajuda mesmo.Meu esposo teve esclerodermia recebeu

um remedio so para manter a vida isso tudo ocorreu na cidade de brasilia muito triste veio para cidade de ilheus -
ba,onde ficou sabendo do tratamento da auto-hemoterapia fez o tratamento por algum tempo e hj ele nao tem
absolutamente nada ,tbm tenho outro caso em minha familia minha mae ja estava com cirurgia marcada para
retirada do rim pois o mesmo nao funcionava fez a aht e hj o rim dela trabalha normalmente .gente vamos
divulgar este tratamento para que outros fiquem curados. 

 souza - 34 anos - ilheus
  

 
 
 

 

 

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/

