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Relatos - Auto-Hemoterapia e Gota
Quarta-feira, 22 de dezembro de 2010 - 02:09:07
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Ácido Úrico / Gota Úrica, Diabetes mellitus
Vantagens
melhora nas dores nas pernas e no pé. maior leveza nas pernas Tomo metformina 800, glibencamida e, Benerva .
Experiência
Os efeitos que sinto vão além de serem meramente psicologicos, tal aqueles diante de um placebo. Há ouco tem
estou fazendo 4 meses uma vez por semana e a sensibilidade no pe esta voltando rapidamente.
Gostaria que me explicasse porque a Ministério da Saude não se posiciona sobre o assunto. Será que existem
interesse outros que não permitem ?
grato
Léo s. bella
58 anos - Ibiúna - SP - Brasil
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-acido-urico-gota-1.asp

Sexta-feira, 13 de agosto de 2010 - 16:16:38
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite, Cálculos renais (pedra no rim), Câncer, Coração (problemas
cardíacos), Doenças virais, Dores articulares, Hipertensão arterial
Vantagens
Tratei uma crise aguda de gota.
Experiência
Estava com crise de gota numa madrugada de sábado para domingo em janeiro de 2010, fiz o tratamento durante
a madrugada mesmo. Na noite de domingo consumi mocotó e na segunda feira vaca atolada (carne com
mandioca). Não tive nunhuma crise por 90 dias. Minhas crises eram desde 1998. Somente obtinha melhora com
injeção de voltarem e buscopan.
FERNANDO DOS SANTOS
48 anos - Santos - SP - Brasil
AHT HEMOTERAPIA

Orientações Médicas:
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :
acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de
pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
para o reconhecimento desta técnica.
Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT
Orientações Médicas:
Sexta-feira, 10 de outubro de 2008 - 22:59:50
posuia alto niveis de acido urico visto que nao conseguia tomar o alopurinol , ziloric,
tinha crise de gota faço auto hemuterapia a 5 meses e nunca voltei a sentir nenhum
sintoma . ja arrisco em pequenas quantidades comer alimentos que ha anos nem
sonhava provar, como mariscos etc,etc
carlos 58 anos - aracaju sergipe

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 23 de outubro de 2009 - 14:54:27
INICIEI EM 30.08.2009. HÁ MESES EVITEI BEBIDAS DESTILADAS E ATÉ MESMO CERVEJA DEVIDO
A ÁCIDO ÚRICO QUE ACARRETAVA INCHAÇO E DORES NOS PÉS (GOTA) . EM TODAS AS
PESQUISAS E BUSCAS POR MIM EFETUADAS NENHUM DEPOIMENTO A RESPEITO ENCONTREI.
COMO DESAFIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO/09 INGERI DE FORMA REGULAR
WHISKY, CONHAQUE, VODKA, CAIPIRINHA E DE UMA A DUAS CERVEJAS NOS FINS DE TARDE,
FORA OS CAMARÕES, MEXILHÕES E TOMATES, SEMPRE PROIBIDOS, TENDO INCLUSIVE NUM
DOS DIAS DA APLICAÇÃO DA AUTO HEMOTERAPIA INGERIDO DUAS DOSES DE WHISKY E
DUAS CERVEJA NO ALMOÇO. RESULTADO : NADA SENTI DE ANORMAL E COMO OS SRS.
MÉDICOS ALEGAM NÃO EXISTIR PROVAS CIENTÍFICAS SOBRE A AUTO-HEMOTERAPIA O TESTE
QUE FIZ FOI-ME SUFICIENTEMENTE CABAL. E ISSO TUDO SOMENTE POR R$10,00 POR SEMANA.
- "SEGUNDO UMA DOUTORA AUTO-HEMOTERAPIA É PURA SUGESTÃO" . . . QUA . . .QUA . . . QUA
....
P.S. - BEBA COM MODERAÇÃO - " AUTO-HEMOTERAPIA SEMPRE."
Eros Francisco Brandl
59 anos - Curitiba/PR

Orientações Médicas:

Data: 05/08/2009 23:56
De: luciana (lcpublicidades@hotmail.com)
IP: 200.187.7.1
Assunto: Gota, ácido úrico e a Auto hemoterapia
Olá amigos estou eu aqui para fala sobre as mais de 200 que eu conheço que fazem ah.
Tem um conhecido meu que tem problema de acido úrico, ou seja gota, ele sentia dores fortes na
coluna e não conseguia abaixa a sua mão ao menos ao joelho, tinha o trigliceres altíssimo, tomava
sempre injeções de corticóide para dores, começou fazer auto hemoterapia e já esta na sexta
aplicação, hoje ele já está fazendo trabalhos de pedreiro e não teve mais crises, não esta
tomando mais injeções para dores. Vale lembrar que ainda nas primeiras aplicações mais ou menos
na segunda ele sentiu uma crise nas articulações do seu pé, que inchou e ele sentiu dores com
grande intensidade, o que não fez ele parar o tratamento. Continuou fazendo ah e hoje ele está
livre dessas dores.
Esse é apenas um dos casos, aos poucos eu vou deixando depoimento de alguns.
Uma coisa eu não posso deixar de dizer AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.

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

