Esta página contém apenas uma pequena parcela de testemunhos.
Veja mais relatos na seção de depoimentos em:
http://www.hemoterapia.org/

Relatos - Auto-Hemoterapia e Estresse
Sábado, 24 de dezembro de 2011 - 02:34:11
Enfermidades selecionadas
Alopecia (queda de cabelo)
Cisto cebáceo
Dor de cabeça crônica
Estresse
Psoríase
Auto-Hemoterapia (Auto-hemotherapy) : Medicina alternativa
Enviado por JuniorHallak em 23/12/2011
http://www.youtube.com/watch?v=dOLf9ROIxuk
Auto-Hemoterapia (Auto-hemotherapy) : Medicina alternativa e para os céticos ou críticos, procurem pesquisar
sobre essa prática que existe há mais de 100 anos antes de fazerem comentários ridículos.
Sou adepto há 4 anos e somente obtive resultados satisfatórios e não estamos aqui falando sobre efeito placebo
mas sim, de ciência, comprovação laboratorial onde, fui curado de:
Cisto de 0,03cm no testículo esquerdo
Hidrocele
Prostatite
Queda de cabelos
Frequentes dores de cabeça (Cefaléia)
Estresse emocional (amenizado)
Psoríase (face)
Além de outros benefícios para a saúde.
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-auto-hemotherapy-medicina-alternativa.asp

Sexta-feira, 22 de abril de 2011 - 12:25:25
Enfermidades selecionadas
Doenças virais
Estresse
Lupus
Eficaz
Sofro de lupús, não tinha disposição e me irritava facil.estou fazendo ha 8 meses sou outra pessoa a, a pele
melhorou, tenho disposição e animo , durmo melhor , nesse periodo não gripei mais.quando faço o intervalo ,
sinto a diferença e sinto falta do tratamento,indico e oriento que as pessoas façam pesquiza na internet sobre o
assunto para tirar duvidas e que façam o teste só assim verão o resultado.
soraia
campina grande
AHT HEMOTERAPIA

Terça-feira, 4 de janeiro de 2011 - 15:15:44
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Colesterol, Coração (problemas
cardíacos), Diabetes mellitus, Doenças pancreáticas, Dor na(s) perna(s), Dores articulares, Estresse, Hérnia de
disco, Hipertensão arterial, Insuficiência hepática, Pressão arterial, Reumatismo
Vantagens
Vivia com muitas dores. Tomava analgésico 3 vezes ao dia, tinha digestão díficil, vivia estressada sem ânimo.
Hoje levanto cedo, vou para o trabalho com muita disposição. Durmo às 11:30h todos os dias.
Vivo de bem com a vida. Agradeço ter o conhecimento e aplicação da Auto-Hemoterapia, que tem me ajudado a
rejuvenescer, não tenho rugas e nunca pintei o cabelo.
Faço aplicação uma vez por semana, comecei em julho de 2009.
E pretendo não mais parar.
Agradeço o Dr. Moura por ter passado a nós essa técnica de saúde.
Abraços a todos
Mary Estela Furtado
61 anos - Sorocaba - SP - Brasil
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-artrite-artrite-3.asp

Quinta-feira, 27 de maio de 2010 - 01:24:20
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Alergias, Estresse, Rinite, Sinusite
Vantagens
Eu usava de 6 a 8 frascos por mes de remedio para rinite e alergias, remedios dpara congestão nasal, isso a
muitos anos, eu dependia do remedio para dormir e usava durante todo o dia varias vezes ao dia, e depois da

segunda aplicaçao da auto hemoterapia eu nao usei mais remedio algum ja vai interer 2 meses .
Experiência
Não teve efeito colateral , mas teve efeitos bons, eu estou desenvolvendo bastante, a massa muscular, estou mais
animado, mais forte, me alimentando melhor, e com quase dois meses estou vendo resultados que não vi em um
ano de academia. não pretendo parar de fazer a auto hemoterapia, eu mesmo faço em mim, e tenho aplicado 10
mls por semana sendo 5ml em cada braço..
Frank Ribeiro
27 anos - Belo Horizonte - MG - Brasil
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-acne-adulta-alergias-14.asp
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.

Orientações Médicas:
Domingo, 13 de dezembro de 2009 - 22:58:35 187.59.244.223
Eu não havia melhorado em nada com a medicação que andava tomando..essas dores insuportáveis não me
abandonavam..meus dias nunca mais haviam sido os mesmos..dores nas pernas e na cabeça, febre stress ,
fadiga...na primeira aplicação todas as dores foram eliminadas. Resgatei o direito de viver meus dias com
saúde..Acordo com um dia lindo para viver e com bastante ânimo.. Cheguei a querer morrer..pq não se vive
alegre com dores....Mas estou viva e maravilhosamente bem..nunca mais precisei tomar remedios para artrite
dors de cabeça...entre outros males..como crise de fígado, rins..garganta e sinusite..e recuperei a visão pois essa
era minha maior tristeza, ja não podia enxergar detalhes nos rostos da pessoas e muitas vezes tive dificulade de
identificá-las..Estou ótima..Estou na 3ª aplicação..mas na 1ª ja surtiu efeito..
Josete Maria Monteiro
47 anos - Recife

Orientações Médicas:
Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 18:46:08
Data: 24/09/2009 00:56
De: Renato Moniak (moniak7@itelefonica.com.br)
IP: 200.100.87.247

Assunto: Auto Hemoterapia
Obtive excelentes resultados através da auto-hemoterapia para tratamento de artrose, dores na
coluna, devido a problema congenito (listese), arritmia cardiaca (problema congenito, segundo o
médico pode-se levar uma vida normal), dores no joelho esquerdo por causa da artrose.Com a auto
hemo não tenho mais nenhum problema de dores. As dores desapareceram já nas primeiras aplicações.
Já fiz sete aplicações 5mls em mim mesmo, e tenho divulgado com entusiasmo o tratamento. Em meu
corpo, além destes resultados, notei uma melhora extraordinária na disposição, melhor oxigenação,
melhra na pele, e, até, acreditem, na libido, insonia e stress. Sou vegetariano há 25 anos, e,
com certeza, a alimentação, é claro, é de extrema importância. Recomendo e, aos que desejarem,
faço as aplicações.
Em breve farei um vídeo dando meu testemunho e colocarei no youtube, para que muitos possam ser
beneficiados. É meu desejo que, assim como no México, esta terapia possa ser liberada no Brasil,
também. Perdi minha mãesinha, a semana passada, por infecção hospitalar no Hospital Edmundo
Vasconcelos, depois de 4 meses de sofrimento. Ela foi operada. Deu tudo certo, mas pegou infecção
hospitalar. Tudo que os médicos sabiam dizer é que o sistema imunológico dela estava muito
debilitado, porisso pegou a infecção. Estou pensando seriamente em processar o hospital. Por que
não fortaleceram o seu sistema imonológico de alguma forma? A AUTO HEMOTERAPIA, juntamente com
outros procedimentos médicos, poderiam ter, com certeza, se aplicados corretamente, mudar o
triste final desta história.

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

