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Relatos - Auto-Hemoterapia e Fibromialgia
 
 
Célia Alcantara publicou no grupo Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura:

 53 min
 (1-6-2016)

  
Boa tarde, todos sabem quais os sintomas da fibromialgia, a mais de 15 anos venho lutando com essa síndrome.

 Ja fazem 3 meses que estou fazendo hemoterapia, posso dizer que minha qualidade de vida melhorou 60%.
 Não estou tomando nada pra fibromialgia, os únicos remédios que estou mantendo são os de pressão.

 Ja não sinto mais aquele cansaço desesperador que eu sentia, estou conseguindo dormir sem ter que tomar
remédio, até mesmo pra dor, não estou tomando nada.

 Creio que vou chegar aos 100%, e adeus dores da fibromialgia.
 Recomendo, pois estou muito bem com as aplicações.

  
https://www.facebook.com/celia.alcantara.7

  
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Auto-hemoterapia melhora dores da fibromialgia

  
Deborah Kis publicou no Grupo AUTOHEMOTERAPIA DO MUNDO LUSOFONO PARA O PLANETA

  
7 de abril

  
Faço a AHT para fibromialgia. Estou na 6ª aplicação e sinto uma melhora imensa. A energia voltou, durmo
muito bem e quase não tenho dores. Elas estão cada dia menos perceptíveis. A qualidade de vida que era 

 ZERO agora está 100%.
  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004830257232
  

https://www.facebook.com/groups/lusofons/
  

 
 
 

http://www.hemoterapia.org/


 
 
Dickison Giacometti publicou no grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!

 4 de abril de 2016
  

Hoje tenho para compartilhar com vcs, a historia do Arnaldo que é um grande amigo meu e de minha familia. O
Arnaldo sofria de varias dores, tensão na nuca, varias dores na coluna lombar, nos músculos, braços,ao que tudo
indica ele sofria de fibromialgia, aonde as dores estavam concentradas nos nervos e músculos. As dores eram
tantas que estava pedindo ate a morte, vivia dopado com vários medicamentos, estava praticamente sem vida
social, 

 Até que atrevas de mim, e minha mãe ele veio conosco a fazer parte sendo um praticante da AHT, Ele ja fez em
torno de 20 aplicaçoes, e teve uma grande melhora, usufruindo dessas aplicações ele melhorou cerca de 80%,
esta um novo homem, sua vida social esta completamente diferente, nem parece mais o antigo arnaldo

 Hj compartilho essa historia, pois é mais uma prova, é mais uma pessoa beneficiada atraves da AHT 
 abraços Pessoal 

 Fé
  

https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
  

Arnaldo Silva comentou a publicação no grupo 
  

Realmente esta é a minha historia, e hj aqui pra dizer
 AHT SANGUE QUE CURA !

  
Descurtir · Responder · 3 · 9 h · Editado

  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005897929237

  
 
 
 
 
 
Sábado, 24 de dezembro de 2011 - 03:27:46

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
 Fibromialgia

 Lupus
  

Auto-hemoterapia - sem dúvida alguma, proporciona saúde de verdade!!! 
  

Às 0:18 em 3 novembro 2011, isabel donizete madoglioisabel donizete madoglio disse... 
  

Olá M.Fetha...!!!...tudo bem? que bom poder compartilhar com voce o tratamento com a AH,comigo e com meu
marido SAVERIO,nós fazemos AH à tres anos,e nossa qualidade de vid foi revigorada.Meu marido em 2008,foi
diagnosticado com um adenocarcinoma do coto gastrico,hemorrágico,com metastase para figado e pulmão.foi
feito procedimento cirurgico,porém sem exito.disseram que ele tinha uns tres meses de vida.Foi ai que ele
começou a fazer AH,junto com radioterapia e quimeoterapia,já iniciamos com 10ml de cinco em cinco
dias.Hoje,ele se alimenta com sonda pelo intestino,pois seu esofago fechou,precisa fazer duas ou tres tranfusão
de sangue a cada quinze dias.pois sua hemoglobina cai muito,devido a hemorragia lenta do adenocarcinoma.a
taxa de hemoglobina para um homem é de 14 para 19.e a taxa dele,quando transfundido vai para 8,3,caso
contrario,ela chega até 5,correndo risco de vida.Com a AH,ele não sente dor alguma,a taxa de leucocitos fica
acima do normal,e tem forças para enfrentar sua doença com qualidade de vida,não sente sede,não tem fome e



não sente dor,e esta lúcido,anda,faz palavras cruzadas,assiste tv,joga buraco etc.está surpreendendo os médicos,e
eles sabem do tratamento da AH,e não toma mais nada,nenhum comprimido.Eu também faço AH,10ml a cada 5
dias,tenho Fibromialgia,Fenomeno de Renhaul,e convivo com Lupús Eritematoso Sistemico.antes de fazer
AH,eu não dirigia mais,sentia muita dor,eu tomava morfina,e estava perdendo os movimentos das pernas,foi
uma luta muito grande.Agora,dia 03 de Novembro,depois de 2 anos e meio de AH,dirijo,ando sem bengala,subo
escada,não tenho dor alguma,minha vida é mais normal,do que de uma pessoa saúdavel.Graças a AH,EU E
MEU MARIDO ESTAMOS ENFRENTANDO NOSSOS PROBLEMAS DE SAÚDE ,sem sentir
desconforto.para nós,é uma vitória,um milagre,recomendei para muitas pessoas,algumas já estão fazendo AH,e
tendo resultados positivos.Infezlimente,temos que ir passando de boca a boca.Não acho que a Anvisa vá liberar
algum dia a AH,não gera lucro algum,nem para eles,governo,médicos,farmacias etc.Nós é que temos de fazer a
diferença e divulga-la;fique com Deus. SEMPRE. 

  
 
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-sem-duvida-alguma-proporciona-saude-de.asp 

  
 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 26 de agosto de 2011 - 15:53:42

  
Enfermidades selecionadas 

 Epilepsia
 Fibromialgia

 Gastrite
 Hérnia de disco

 Varizes
  

IMPLANTE DENTARIO
  

Realizei, em uma so cirirgia (11) implantes dentário, o maximo feito pelo meu dentista, o mesmo afirmou ser
uma loucura dele e minha, nós conseguimos, agradeço 1º a Deus, depois ao meu marido que me faz auto-
hemoterapia toda semana, minha recuperação foi maravilhosa, sem nada de edema, nada roxo, fiquei lógico, de
repouso absoluto, só sorvete e vida boa, sucos e vitaminas na mão. 

 Hoje estou sorrindo com 28 dentes em minha boca, muito feliz e realizada, agradeço a DEUS por ter me dado
coragem, ao meu maravilhoso marido, que AMO DE PAIXÃO, e ao meu corajoso dentista (louco) como eu. 

 A melhor parte disso tudo a minha irmã, que AMO MUITO, chegou em casa com o DVD do Dr. LUIZ eu assisti
e me apaixonei, e começei fazer no meu marido e ele em mim, sim sou da área de saúde e meu marido tb, foi
sempre realizado o procedimento com muita segurança. Agradeço a minha irmã e muito ao Dr. Luiz que nos
passou seus conhecimentos, continui passando eu tb farei a mesmo. 

 MUITO OBRIGADA DR. LUIZ QUE DEUS NA SUA INFINITA BONDADE LHE CONSERVE POR
MUITO TEMPO e com muita saude e que o Sr. deixe um bom sucessor, como o Sr. foi do seu Glorioso PAI, que
DEUS o tenha, abraços. 

 ATT: Maria do Carmo 
 Maria do Carmo Matos 
 50 anos - Fortaleza - Ceará

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/implante-dentario.asp

  
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-sem-duvida-alguma-proporciona-saude-de.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/implante-dentario.asp


 
 
 
Domingo, 28 de agosto de 2011 - 12:01:47 

  
A AHT É EFICAZ.SOFRIA DE TANTAS DORES QUE NEM SEI EXPLICAR.VÍTIMA DE CONDRITE,
FIBROMIALGIA, PROTUSÃO DISCAL...ENFIM DORES E INSATISFAÇÃO DEPRESSÃO...COMECEI
IMEDIATAMENTE A FAZER USO DA AHT E APÓS DOIS MESES ME SENTI TÃO BEWM QUE
INDAGUEI-ME SE SERIA VERDADE. MAS É...SABE PORQUE PORQUÊ " A VIDA DA CARNE ESTÁ
NO SANGUE" CITAÇÃO BÍBLICA. PRECISA DIZER MAIS ALGUMA COISA. NO MAIS OS QUE SÃO
CONTRÁRIOS...QUE NUNCA SINTAM A NECESSIDADE QUE TODOS NÓS SENTIMOS. OBRIGADO
DR MOURA ! HOMEM DE DEUS QUE NOS ABRIU OS OLHOS.MAIS UMA VEZ, OBRIGADA DOUTOR
MOURA!!!O SR É VERDADEIRAMENTE UM AMIGO ALÉM DE SER MÉDICO 

 Suely 
 Brasília

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/a-aht-e-eficazsofria-de-tantas-dores-que-nem-sei.asp

  
 

Domingo, 27 de junho de 2010 - 18:26:54
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite reumatóide, Dores articulares, Fibromialgia
  

Vantagens 
 Não tenho mais dores nas articulações. 

 Tenho muita disposição. 
  

 Experiência 
 Minha meta é fazer a divulgação do video do Dr Moura. 

  
 Rosana Farfán 

 53 anos - Maricá - RJ - Brasil

 
 
Orientações Médicas - Terça-feira, 27 de janeiro de 2009 - 16:13:07 

 Olha, Claudiana, sobre o sucesso da AHT em casos de LER eu posso falar com propriedade, pois sou portadora
da Síndrome do Túnel do Carpo, LER, DORT, como queiram. Também fibromialgia! Tomava uma porção de
medicamentos que nada resolveram (a não ser me deixarem quase dependente deles), fiz fisioterapia,
hidroginástica e nada foi totalmente eficaz quanto a auto-hemoterapia. Eu me sentia realmente muito mal, fiquei
afastada do emprego por quase um ano, não conseguia segurar peso algum nos braços... Enfim! Hoje estou na
sexta aplicação e já posso afirmar categoricamente que estou ótima! Sem falar na energia vital, nada mais me dói
no corpo. Não tomo nenhum medicamento a não ser o CLORETO DE MAGNÉSIO em jejum, apenas um cálice.
Voltei a ter qualidade de vida!

 Indico a AHT e que vc procure alguém com experiência para aplicar em você. Garanto que jamais se
arrependerá!

 Um abraço! 
 Marlene - 34 anos - Goiania 

  
 
Inforum:

 Data: 19/04/2007 00:14
 De: rose

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/a-aht-e-eficazsofria-de-tantas-dores-que-nem-sei.asp


IP: 201.27.102.25
 Assunto: Auto-hemoterapia+fibromialgia

 ...,foi ha seis meses atras que ele me falou da auto-hemoterapia, na
 hora fiquei sem saber o que fazer, mas eu precisava tentar tudo, nao
 aguentava mais. Nas primeiras aplicaçoes, ja vi algum resultado aos
 poucos nem eu acreditava na melhora,ja estava levando uma vida

 70%,melhor,ja consegua cuidar da minha casa,fazer comida,era
 maravilhosa a sensaçao de quase nao ter dor. Estava levando uma vida

 quase normal,quando o CONSELHO REGIONAL DA SAUDE cancelou o tratamento,
 por nao ter sido comprovada a eficaçia do mesmo, meu medico me

 comunicou que teriamos que parar o tratamento,acho que antes do
 conselho cancelar ele devia nos ouvir primeiro,agora estou ha 1 mes sem

 fazer a hemo, estou com dores por todo o corpo de novo e cada dia
 aumentam, isso é muito triste, sei que o cancelamento do tratamento nao

 vai atingir so a mim, ha no mundo milhares de pessoas se beneficiando
 com ele,o que devemos fazer? pedir socorro pra quem? entao peço ao

 grande CONSELHO,que comprovem a eficacia
 NOS OUVINDO,POIS SOMOS A PROVA VIVA DELA

  
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 22 de outubro de 2008 - 19:12:30
 Conheço a técnica há 15 anos quando meus filhos a utilizaram para acne quando eram

 adolescentes e ficaram com a pele ótima.. É uma verdadeira benção . Tenho
 fibromialgia e estava fazendo um tratamento há sete anos que me resultou em efeitos

 colaterais graves como lesão da retina, pela cloroquina, todo o sistema gastrico e
 aumento de peso pelos medicamentos que melhoravam a dor e a fraqueza muscular.

 Comecei a fazer a autohemoterapia há um ano e me sinto muitíssimo bem, da mesma
 maneira que os remédios atuavam com o benefício de não haver efeitos colaterais.

 Sou defensora da autohemotapia
 Suely Mariano Itumbiara Goiás

  
 
Postado por Lina

 profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
 ** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

  
"eu tenho fibromialgia e uso a auto-hemoterapia já há mais de 1 ano, nunca mais 

 precisei dos remédios, e olhe que eu tomava 4 bem fortes todos os dias. 
 qualquer dúvida entra em contato comigo." 

 Postado por: Mayara 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=11284961188356831676

  
 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 6 de outubro de 2009 - 18:56:50 

  
Data: 06/10/2009 12:59 

 De: Josias Mendes de Moraes (josiasmends@yahoo.com.br) 
 IP: 201.86.21.121 



Assunto: Resposta Esclerose Multipla 
  

Prezado Joel, fico agradecido pela atenção e pelas informações prestadas. 
  

Também quero deixar aqui um relato de um ótimo resultado ao qual tive com a AH por estes dias. 
  

Tenho uma tia que sofre de Fibromialgia e sentia muita dor no corpo e na cabeça e acabei comentando com ela
que iria fazer este tratamento com minha esposa e ela pediu pra eu fazer nela, ja que tenho prática em coleta de
sangue. 

  
Pra resumir, fiz a 1º aplicação com apenas 5ml por medida de segurança e logo no dia seguinte ela levantou
completamente sem dor e com uma disponibilidade incrível. 

  
Também fiz em minha esposa antes de ela usar o Interferon e também as dores da reação do beta-interferona
foram praticamente nulas, apenas algumas dores nas costas, mas nada insuportável. 

  
Estou feliz por existir este tratamento e se depender de mim irei divulgar pra maior número de pessoas possível e
não aceito que qualquer profissional da área de medicina venha falar contra pois sei que eles não pensam no
sofrimento das pessoas e sim no retorno financeiro que elas podem lhes trazer. 

  
Deixa aqui o meu muito obrigado e assim que tiver mais notícias com certeza postarei aqui no fórum 

  
Abraço a todos.

  
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 00:43:48 

  
Estou iniciando o meu tratamento. 

  
Minha mãe está tratando há quatro meses, e foi curada de diversas doenças, entre elas a Fibromialgia. 

  
Tomava diversos remédios, pra tudo, pressão alta etc, e agora não toma mais nenhum. 

  
O meu avô, pai da minha mãe, quando era enfermeiro fazia essa aplicação para que as moças melhorassem a
viçosidade da pele. 

  
Joel Barbosa Júnior

 35 anos - São Paulo/SP
  

 
 
 

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/


 
 


