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Relatos - Auto-Hemoterapia e Hipertensão
AUTO-HEMOTERAPIA MELHORA DIABETES E SEQUELAS AVC
17/05/2016 22:39 - Aldemir Ramos Borba [não autenticado]
Diabético e Hipertenso, sofri dois AVC's: JAN/2006 e MAR/2007, chegando a ficar em coma total, sem indução,
por 18 dias. Após segundo AVC fiquei quase que impossibilitado de falar e de andar. Me submeti a diversos
exercícios de Fonoaudiologia e de Fisioterapia e depois fui aconselhado por um estranho que me viu "andando
troncho/errado" e me aconselhou e orientou como fazer a Auto Hemoterapia e, após consultar ume amiga
enfermeira e a um médico amigo e compadre, que a elogiaram, PASSEI A FAZÊ-LA e acreditem, minha
situação melhoro bastante. Faço-a constantemente com intervalor anuais, após cada 15 seções semanais de 10
ml. Sinto-me renovado, disposto, ávido por exercer atividades profissionais, se bem que sou aposentado desde
MAR/1995 e ter 70 anos. E um bom exemplo foi na Igreja Católica que frequento, onde vários amigos com
distúrbios diversos, incentivados por mim, a estão fazendo e obtendo sucessos. ACONSELHO-A a quem se
dispor. VALE A PENA.
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723

Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015 - 13:25:10
179.133.50.99
Enfermidades selecionadas
Auto-hemoterapia cura cisto, pressão alta e dor
Walter Medeiros publicou em Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura
Cisto no joelho
O sonoplasta rádio 98 Fm, Gilvan Santos (49), é outro exemplo clássico e bem sucedido de Autohemoterapia.
Ele descobriu um cisto no joelho. Andava com dificuldade. Bem acima do peso e precisando urgentemente
praticar uma atividade física. Foi apresentado a Autohemoterapia pelo patrão e empresário Felinto Rodrigues
Neto. Em três meses a dor desapareceu e pôde voltar a se exercitar. Depois, com dez quilos a menos, se
considera um atleta de alto rendimento graças a injeção do sangue. Até os problemas de pressão alta
desapareceram. "Não dou ouvido aos comentários negativos sobre o tratamento. O que me interessa é o
resultado e eu sou a prova viva de que a Autohemoterapia realmente funciona", diz ele.
FONTE AHT HEMOTERAPIA

Terça-feira, 18 de março de 2014 - 15:24:55
Enfermidades selecionadas
Alergias
Depressão
Dor de cabeça crônica
Dor na coluna
Dor na(s) perna(s)
Enxaqueca
Menstruação, cólicas e controle da TPM
Pressão arterial
Sinusite
AHT uma benção em minha vida
Estou completando 20 aplicações, e descobri que não posso parar, na semana que faltei a enxaqueca voltou, o
cansaço voltou, as dores no corpo voltaram, a indisposição o sono instável, enfim, resto da vida farei a autohemoterapia feliz da vida. Tenho um rapaz que me atende em casa aqui em itaipuaçu/Maricá/Niterói tudo de
bom o Cláudio, conforto total.
CLAUDIA TOKUI
43 anos - ITAIPUAÇU/MARICÁ
AHT HEMOTERAPIA

Terça-feira, 29 de novembro de 2011 - 16:05:33
Enfermidades selecionadas
Depressão
Enxaqueca
Pressão arterial
Auto-Hemoterapia contra enxaqueca, depressão, pressão alta e até sintomas graves da menopausa:
---------------“Faço auto-hemoterapia. Foi o melhor tratamento que fiz até hoje para enxaqueca, depressão, pressão alta e até
sintomas graves da menopausa. Comecei por indicação de uma amiga e depois pesquisei na Internet. Não abro
mão desse tratamento. Acredito que um dia as autoridades vão deixar de defender tanto o grande capital e dar
ouvidos para a saúde, e aí, legalizar, pois comprovação da eficácia é o que não falta”.
Gleci Teresinha de Barros - Taquaritinga
Email: gleci.tbarros@terra.com.br
http://www.intercanalum.com.br/tribuna/index.php?id=10704
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-contra-enxaqueca-depressao-pressao-alta-e.asp

Domingo, 16 de outubro de 2011 - 22:48:03
Enfermidades selecionadas
Pressão arterial
Tenho prova que a auto-hemoterapia funciona, pois um membro da familia curou a sua pressão alta e o médico
alegou "não sei o que houve, porem voce não precisa mais usar os remédios"
Data: 16/10/2011 16:14
De: ISAIAS REGIS
IP: 200.188.230.234
Assunto: Re: Re: Re: Re: Re: Auto-hemoterapia em Florianopolis
O maior problema...
Nos paises pobres é o sentimento de MEDIOCRIDADE que possa encrustar o ser humano, e estes na atuacao
profissional. Na sociedade capitalista não importa o ALIVIO que venha a dar uma pratica, o que importa mesmo
é a VENDA com maior quantidade e preco. A vida??? o que importa a vida? o mais importante é o egocentrismo
e narcisismo de cada DESESPERADO EM USURPAR DO OUTRO A ALMA, no intuito de dar ao medicocre a
condição de sustentar seus MEGA-habitos. Tenho prova que a auto-hemoterapia funciona, pois um membro da
familia curou a sua pressão alta e o médico alegou "não sei o que houve, porem voce não precisa mais usar os
remédios". E daí????
http://inforum.insite.com.br/39550/12027515.html
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/tenho-prova-que-a-auto-hemoterapia-funciona-pois-um-membro.asp

Sábado, 23 de julho de 2011 - 20:47:33
Enfermidades selecionadas
Pressão arterial
Auto Hemoterapia, Porque Não conheci essa prática antes?!!!!!!
Comecei a submeterme à auto hemoterapia para regularizar minha pressão arterial,porém descobi que meu
intestino tinha algum problema.Não sei dizer o que era, mas tinha um desconforto que era totalmente suportável,
por esse motivo, nunca procurei um médico.Depois que eu almoçava, tinha que permanecer uns vinte minutos
em casa, esperando para ir evacuar, pois, se não evacuasse, tinha uma dor insuportável, que saía assim que eu
evacuava.As minhas fezes eram diarréica. Isso já vinha acontecendo a uns seis anos. Após a minha primeira
aplicação da auto hemoterapia, há um mês atrás, trinta e seis horas após, sumiu toda a dor, o desconforto e a
diarréia. Minhas fezes estão totalmente normais. A minha pressão arterial, que foi o motivo que me levou a
praticar a auto hemoterapia, permanece estabilizada em 13/8 e 14/9, sendo que antes ela alcançava
18/12.Detalhe: Não estou tomando nenhum medicamento.Em resumo: Aconselho que pesquisem, analisem e
decidam. No meu caso, eu mesmo me auto aplico.

Carlos A Rocco
51 anos - Itanhaém São Paulo Litoral
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-porque-nao-conheci-essa-pratica-antes.asp

Segunda-feira, 24 de janeiro de 2011 - 19:32:45
Eu faço auto-hemoterapia há 1 ano e 3 meses. Comecei em final de setembro/2009! No começo não acreditava
mto, mas depois de mtas pesquisas, feitas por meus pais, e tbm por meu pai fazer há dois (2) anos e somente ter
benefícios, finalmente decidí fazer, pois tinha crises direto de rinite alérgica, desde criança. E por ter perdido o
'baço', com 17 anos, eu fiz tbm pq preciso aumentar a minha imunidade! Minha mãe e eu fazemos, toda semana
10 ml! Na segunda aplicação percebi que sumiu um cisto sebáceo já meio grande nas minhas costas. Já tinha
operado dois cistos em 2007, e tinha que operar aquele terceiro, e sumiu completamente! Tenho mto mais
disposição, e nunca mais tive crise forte de rinite. Aliás, as vezes tenho um pco, mas controlável, isso, pq não me
cuido mto! Vejo mtos benefícios tbm com pessoas da minha família. Cura de pressão alta, tendinite, nervo
ciático, problemas no útero,etc... Enfim, faço e recomendo. Auto-hemoterapia, é tudo de bom. Agradeço ao anjo
que encontramos aqui na Lagoa da Conceição, que nos aplica, e agradecemos ao Dr. Luiz Moura, e tbm à Deus,
por nos permitir essa terapia, ao nosso alcançe, curando mtas doenças e dando melhor qualidade de vida!
Renan Müller Tonelli
26 anos - Florianópolis - SC
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/eu-faco-auto-hemoterapia-ha-1-ano-e-3-meses-comeceiem.asp

Terça-feira, 25 de janeiro de 2011 - 00:59:27
Pratico autohemoterapia ha alguns anos, assim como um dos meus filhos, esposa, amigos.
Passei mais de trinta anos com enxaquecas terríveis, gripes homéricas (três a quatro dias acamado) e, com o
avançar da idade, veio a hipertensão que limitava meu trabalho e bons momentos de vida, intixicando-me com
remédios e mais remédios, que faziam mais mal do que bem
A partir da autohemo, tudo acabou!
Não lembro mais do que era enxaqueca, minhas gripes (cada vez mais raras) duram alguns minutos (tres ou
quatro espirros) e só continuo tomando remédios (1/4 das dosagem inicial) para a hipertensão, mais por
segurança do que por necessidade.
RECOMENDO!
Marcio Cesar Tonelli Santos
59 anos - Florianopolis _ SC

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/pratico-autohemoterapia-ha-alguns-anos-assim-comoum-dos.asp

Terça-feira, 23 de novembro de 2010 - 15:01:31
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dor na coluna, Dor na(s) perna(s), Dores articulares, Hipertensão
arterial, Pressão arterial
Vantagens
Meu nome é Nair! Eu não acreditava na Auta-hemoterapia, tenho uma amiga que faz ela me falava mas eu não
dava importancia,Minha coluna me doi sempre, fiz quiroplasia É muito caro tive que para,meu dedão do pé
direito me doi não consigo calça meus sapatos,os medicos não me dão importancia, no futuro vou te que faze
cirurgia. resolvi faze a Auto -hemotrapia vou faze a segunda aplicação meu dedo não doi mais, quanto tempo eu
perdi sentindo dor,.vou me cura sem dor, quem gosta de mim sou eu mesma os medicos nem sabe que eu existo.
Experiência
Adorei fiquei sem dor me arrependo de não ter feito antes, tenho certesa que vou pode calça meus sapatos de
novo. qundo você vai no medico eles nem olhão para você. nos temos que nos amar procura nossa cura sem nos
preocupar com o que os outros acham, tenho certesa que vou cura outras coisas em mim como a hipertensão
arterial. estou feliz!!! tenho 57 anos e os medicos dizem que minhas dores é da idade, estou gorda também, eu
não aceito não, está com dor sempre.obrigado!!
nair dos santos hernandes
58 anos - Esteio - RS - Brasil
AHT HEMOTERAPIA

Sexta-feira, 29 de outubro de 2010 - 16:12:14
Enfermidades selecionadas
Artrose
Bursite
Colesterol
Dores articulares
Gastrite
Hipertensão arterial
Osteoporose
AUTOHEMOTERAPIA PARA VARIAS ENFERMIDADES
Autohemoterapia para gastrite h, pylori , colesterole artrose hipertenção, osteoporose, diabetes,
Tudo isso a minha amiga Efigenia cunhada de minha irmã sofria até 4 meses atras Ele disse numa ocasiao que a
osteoporase ja afetava ate os ossos da face . Começou a autohemoterapia a 4 meses atras e com pouco tempo ja

podia comer de tudo .Nao sente mais dores no corpo e juntas da artrose , baixou o colesterol , a hipertensão , e o
diabetes estão em niveis normais
diva
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/autohemoterapia-para-varias-enfermidades.asp

Quarta-feira, 4 de agosto de 2010 - 23:06:48
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Colesterol, Coração (problemas cardíacos), Hipertensão
arterial, Pós-operatório, Pré-operatório, Prevenção em geral
Vantagens
Muitas que serão objeto de mais participações escritas no site, com comprovações laboratorias.
Experiência
Conforme especifiquei acima serão objeto de particpação por escrito no site por ser bem longa a explicitação dos
resultados obtidos por este tratamento complementar a que me submeti após AVC causado por embolo
proveniente de colocação de 3(treis) stends de desobstrução aortas coronarianas.
urildo de alcantara campos
77 anos - Goiânia - GO - Brasil
AHT HEMOTERAPIA

Orientações Médicas - Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 - 11:58:51
Sou usuário da auto-hemoterapia a mais de ano, e atribuo a este procedimento a cura da minha asma, a qual me
acompanhava desde meu nascimento, atribuo tambem ao controle da minha pressão e diabete. - Continuo
controlando estes dois ultimos problemas, que tambem desapareceram com a AUTO-HEMOTERAPIA
Joao Carlos Hirdes Pelotas / Rs
Orientações Médicas - Terça-feira, 18 de novembro de 2008 - 16:16:26
Faço a auto hemoterapia desde junho de 2007 ininterruptamente, sou diabetico,hipertenso cardiopata com
revascularização do miocardio (safena,mamaria) revascularização popliteo tibial( mid ) ,com a auto hemoterapia
passei a ter mais disposição para a vida (tinha depressão constante) problemas circulatorios melhoraram na perna
onde foi efetuada a revascularização...comecei com 10 ml em duas aplicações, hoje mantenho uma aplicação a
cada seis dias de 5 ml.
antonio carlos lopes - 62 anos - Maua- São Paulo
Inforum:
Data: 20/04/2007 15:48
De: Ivana

IP: 201.8.246.176
Assunto: Resposta para Maria Aparecida Velasco
... comecei a fazer a AH quarta-feira passada (estou me sentindo ótima,
sem as dores que me acompanhavam há alguns meses), mas, minha irmã
conheceu uma senhora de 83 anos que faz a AH há 40 anos. O caso dela
foi uma doença cujo tratamento não podia ser feito em Fortaleza e ela
foi para o Rio de Janeiro. Não sei quem foi o médico que a atendeu no
Rio, mas ele prescreveu a AH e ela ficou completamente curada. Desde
então, ela faz regularmente uma aplicação por mês, apenas como
prevenção. Com a idade que ela está hoje, não tem nenhuma das doenças
comuns as pessoas idosas, tipo: pressão alta, colesterol, diabetes,
etc... Ela também relatou que um dos filhos, com 18 anos na época,
estava com o rosto deformado por acne e que ela mandou ele fazer as
aplicações e nem marca ficou da acne...
Inforum:
Data: 20/04/2007 15:36
De: MARCOS
IP: 201.10.161.122
Assunto: PARA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (NOVA)
... EU VOU CONTINUAR USANDO A TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA...INFORMO QUE
ESTOU NA 10ª APLICAÇÃO DE 10 ML E OBTIVE OS SEGUINTES RESULTADOS:
1) PRESSÃO ALTA QUE PASSOU PARA 120-80;
2) GANHO DE MASSA MUSCULAR COM OS MESMOS EXERCÍCIOS QUE FAZIA ANTES;
3) ACABOU COM AS ENXAQUECAS CONSTANTES;
4) ACABOU COM A ARRITIA CARDÍACA;
5) ACABOU COM ALERGIA DE PELE DO MEU FILHO QUE TAMBÉM FAZ AH;
6) PAREI DE TOMAR UM MONTE DE REMÉDIOS;
7) ACABOU COM A GASTRITE E ENJÔOS....
Orientações Médicas:
Sexta-feira, 26 de setembro de 2008 - 23:56:14
Sou totalmente a favor da AH,estou na 15ª aplicação e muita coisa mudou...Pressão arterial
controlada sem medicamento, gripes e rinites fazem parte do passado,muita disposição.Já
que não existe estudo comprovado da eficácia,segundo a Anvisa, tá na hora de começar ou
não há interesse.. ou melhor muito interesse contra.
nilo dionizio rodrigues 46 anos - santana do livramento rs
Orientações Médicas:
Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 - 17:54:59
por que acredito .e estou fazendo.
e me sentindo otima,
tenho pressao alta,hesteatose hepatica,diabete,depressao.
e acredito que este e o caminho.
so burro nao acredita,sempre que se e barato custo nao tem valor e para o comercio e viavel nao deixar que
liberem.
tudo e a favor do alto custo.
ademas vc paga caro para os planos de saude, e hospitais exames etc..
sou a favor e defendo.
nos mandamos nas nossas vida e sabemos o que e melhor para nos mesmos.
divulguem,pois eu ja estou fazendo isto.

luci 51 anos - rj
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS:
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
Renan : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011
minha prima ja não toma mais remédios pra pressão coisa q era impossivel pos ela tinha pressão
intracraniana . eu me sinto bem mais forte mais leve bem mais ranquilo .. minha visão melhorou
muito e com 20 ml melhoraa mais ainda todos os sintomas de tudo . o ruim e q as vezes falta
coragem mas 10 ja ta ótimo . só q com 20 me sinto até o clark kent . meu avo tinha perna inchada
e com ma sirculação e veia intupida . pow verruga caiu demoro mas caiu . tonteira de labinritite
tbm sumiu e com 20 é melhor ainda.
Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades:
Prometi que após 2 meses de aplicação eu faria novo exame de sangue. As melhorias foram as seguintes:
abaixaram as taxas de glicose, ácido úrico, colesterol ruim. Aumentaram as taxas de colesterol bom e
triglicérides.
Além de outras melhorias: acabaram as feridas da testa provocadas pelo sol, vermilhidão nas pálpebras, abaixou
a pressão sanguínea, melhorou a disposição geral e aumentou a tesão e até agora não gripei , mesmo com o
tempo seco aqui em Goiás."
Postado por: Vimar
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2664839272190366233

Orientações Médicas:
Domingo, 13 de dezembro de 2009 - 10:22:53 189.105.63.74
Bom dia José Gonçalves dos Reis
Eu também faço auto-hemoterapia a mais de 3 anos sem problemas e o meu sangue não coagulou nas veias.
Será que 3 anos é pouco tempo?
Temos depoimentos de pessoas que fazem muito mais tempo, sem problemas.
Essa técnica é usada na veterinária mais de 70 anos.
Desde 1898 ela é usada nos seres humanos na França, México, Alemanha, Russia e entre outros países.
Foi usada nas grandes guerras.
O que precisa mais para o nosso Brasil liberar o uso desta técnica?
Paulo Magalhães
52 anos - Salvador - Bahia

Paulo Magalhães usa a Autohemoterapia no controle da pressão arterial. (hipertensão).

http://www.youtube.com/watch?v=SnMKH0slbGk
canal Auto-hemoterapia uma imunização com nosso próprio sangue:
http://www.youtube.com/worldautohemotherapy
E a auto-hemoterapia na hipertensão?
(Dr. Luiz Moura):

http://www.youtube.com/watch?v=RxvRMkdirJ4
canal: http://www.youtube.com/AHTespanol
E na hipertensão Arterial?
Não, aí não há..., a hipertensão não é por entupimento, é por espasmo arterial, aí o que vale a AH é porque a
hipertensão é mais de origem psicossomática, 95% dos casos de hipertensão, são hipertensões chamadas
essenciais, é o nome que a medicina dá quando não existe uma causa definida, não se sabe o que é, sabe-se que
tem muita relação com o lado emocional, muito, é a hipertensão essencial, e que é a grande maioria. Existe um
número muito pequeno, parcela pequena, que é hipertensão renal, uma substância que produz a hipertensão que
chama ‘renina’ (?), e existe outro número de hipertensos que é devido ao sangue circular mal, por estar com
excesso com gordura, colesterol, HDL, LDL o ruim né, colesterol e triglicerídeos muito altos, então há uma
hipertensão porque o sangue circula com menor velocidade, mas de qualquer maneira a AH funciona muito bem,
porque vai atuar no caso, mesmo da essencial, essa que representa mais de 90% dos casos, vai atuar no sistema
neurovegetativo, reequilibrando o vago simpático, e na hipertensão é uma dominância do sistema simpático que
contrai os vasos sobre o sistema vago que dilata os vasos, e reequilibrando, ajuda no tratamento da hipertensão.
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm#E%20na%20hipertens%C3%A3o%20Arterial
AUTO-HEMOTERAPIA, Contribuição para saúde.
transcrição do DVD sobre a AHT:
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm

Orientações Médicas:
Domingo, 1 de novembro de 2009 - 11:28:56 189.105.93.31
Bom dia Marcia Rosas
Que bom.
Esse é um excelente depoimento.
Temos que trabalhar bastante para podermos liberar a Auto-hemoterapia no Brasil.

Eu Faço a 3 anos para controlar a pressão alta como excelente resultados, eu tomava dois remédios e hoje tomo
somente metade de um comprimido. Pressão: 11 por 7, 12 por 7. Antes da auto-hemoterapia, mesmo tomando os
dois remédios ela ficava entre 12 por 8, 14 por 9 e 15 por 10.
Distribuo vários DVDs do Dr. Luiz Moura de graça.
Paulo Magalhães
52 anos - Salvador - Bahia
VEJA: em Hepatite C:
MARCIA ROSAS
48 anos - RIO DE JANEIRO

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 23 de outubro de 2009 - 12:43:44
o procedimento mudou a vida da minha familia inteira,marido hipertenso,diabético,edema de fuxes tudo isso foi
curado com a técnica,ele acabou de fazer duas cirurgias:
1 implamtes dentarios na parte superior inteira,recuperação fantastica e cicatrização idem,antecipando as fases
do tratamento.
2 operação de desvio de septo,adenoide recuperação também incrivel,o dreno que deveria ser retirado com uma
semana,foi removido com 4 dias,a quantidade de secreção foi minima,nem uma pinta roxa apareceu por conta do
nariz ter sido quebrado para procedimento estético.
digo isto pois minha filha que não faz a auto-hemoterapia fez a mesma cirurgia no mês anterior.
também vejo atuação dela quanto a problemas circulatorios.
são muitas as areas de atuação,eu recomendo a todos.
marcia da silva
38 anos - nova iguaçu

Orientações Médicas:
Sábado, 17 de outubro de 2009 - 10:10:39
Eu e toda minha familia fazemos aht.a mais de 5 anos. Nunca tivemos qualquer problema,adverso,
somente beneficios eu mesma nunca mais fiiquei gripada e até o momento me sinto ótima.
Conheço um senhor com idade bem avançada que estava ja pra amputar a perna por falta de circulação,após as
primeiras aplicações de 10ml,ele ja começou a sentir a perna pois ela estava sem sensibilidade.Tudo mudou pra
ele, melhorou a pressão sanguinia. e seu estado geral.

Tenho muitos depoimentos de pessoas amigas principalmente que tinham problema de pele e gastavam uma
quantia de 600.00 por mes com tratamento e não tinham resultados.Com a aht em 4 aplicações
a pele melhorou.Eu falo muito da aht pra quem eu axo que vai dar um bom resultado e até agora nunca ficaram
descontentes ao contrario a corrente de pessoas esta cada vez maior.
Daisy Terezinha Philippi
São José dos Pinhais PR.

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 31 de agosto de 2009 - 13:23:01
As evidências me convenceram da eficácia da auto-hemoterapia.
Em mim regularizou a pressão arterial, libertando-me de medicamentos e dietas, mas faço principalmente em
caráter preventivo, considerando o fortalecimento do sistema imunológico contra todas as doenças.
Um amigo estava com uma ferida na perna, que a quatro meses piorava, apesar do tratamento. Com duas
aplicações a ferida sarou. Hoje ele também faz preventivamente.
Eu até respeito o fato de alguém ter medo de fazer (medo de injeção). Só não consigo entender como alguém
pode ser contra. Será que a auto-hemoterapia fere algum interesse?.
JOAO RICARDO
61 anos - BRSILIA/DF

Orientações Médicas:
Sábado, 22 de agosto de 2009 - 18:14:34
Eu tinha renite alergica, vivia tomando Coristina D todos os dias para controlar a respiração, depois dos 40 anos
descobri que sou ipertenço e tomava 2 comprimidos de propanolol por dia e não estava conseguindo controlar a
minha presão. Ouvi falar da auto-hemoterapia atraves de amigos, passei a fazer a hemoterapia
no dia 21 de maio deste ano e nestes 3 meses ja estou me sentindo otimo, controlei os meus problemas de
alergias, a minha pressão esta normal, sem tomar mais nenhum remedio.
Eu sou motorista de caminhão tenho uma vida muito agitada trabalho 18 horas por dia, mas depois que passei a
fazer a hemoterapia me sinto muito feliz com muita disposição e tranquilidade para o trabalho, sentir agora que
tenho saude e muito bom.
Inaldo Carlos Beserra
51 anos - Varzea Grande MT

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 19 de agosto de 2009 - 00:54:15
Data: 18/08/2009 17:41
De: ribeiro
IP: 201.81.89.213
Assunto: Auto hemoterapia
em 1995 aos 49 anos de idade,apresentou-me um quadro de leve hipertensão,fui ao Médico,e foi solicitado
eletro-cardiograma,posteriormente o eco-cardiograma,foi constatado prolapso na mitral,fui orientado a evitar
exercicios fortes,não fumar,evitar gorduras e fazer apenas caminhada.depois de 14 anos fiquei conhecendo a
auto-hemoterapia,a qual faço a aproximadamente 02 anos,e por surpresa,a pedido de um cardiologista, a questão
de 02 meses atrás,foi feito novo eco,e não constou mais o prolapso,e naquele exato momento, qdo.a
cardiologista falou que não havia mais a estenose,a reação tomou conta de meu coração,simplesmente
chorei,dizem que homem não chora,isso não e verdade.obrigado ao Médico luiz de Moura.Obs.não quero dar
endereço e nem e-mail,sou técnico de Farmácia e faço esse tratamento em diversas pessoas,só tem tido bons
resutados.

Orientações Médicas:
Sábado, 8 de agosto de 2009 - 22:34:00
Data: 08/08/2009 18:42
De: verapassaglia
IP: 189.30.254.246
Assunto: Aht
Já fazem tres anos que estamos fazendo AHT, meus pais e eu.O resultado realmente é fantástico.Meu pai que
está com 88 anos não quer parar de fazer.Ele é asmático,hipertenso,tem arritmia cardíaca e quando ele faz a
aplicação,sente-se muito melhor.Só que os exames médicos são efetuados sempre que agendados e a medicação
alopática é respeitada.Acredito que a AHT seja um complemento porque como nossa alimentação já não é
orgânica, a poluição está no ar e não caminhamos como antigamente(não permitindo que nosso organismo
processe toda a alimentação que ingerimos, gastando as energias), nosso organismo já não consegue se manter
sem disfunções.Agradeço ao dr.Moura pela coragem de nos colocar a par deste método tão antigo que muitos o
usavam para acne e "limpeza do sangue".Até hoje não vi nenhum senão para
aplicação:cancer,miomas,problemas respiratórios,picadas de cobras, alergias, problemas circulatórios.Tudo
funciona muito melhor.

Orientações Médicas:
Data: 07/08/2009 14:07

De: Miguel barbosa gomes
IP: 189.105.22.215
Assunto: Auto hemoterapia
ja estou fazendo aplicações ha alguns meses . tinha presão alta que não controlava com nada , e usava tres
medicamento diferente,agora só uso um medicamento e a presão está sempre baixa . Tinha acido urico alto ,
agora está baixo , tinha trigricerisdes alto agora esta baixo, a cada dia estou melhorando . e tenho certeza que
serei completamente curado da hipertensão .

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 27 de julho de 2009 - 08:58:49
sou hipertenso,após a terceira aplicação caio para 15/9
jorge luiz n.da rocha
55 anos - são paulo

Autohemoterapia:
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
http://autohemoterapia.orgfree.com/
AUTO-HEMOTERAPIA. MEU SANGUE ME CURA.
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia.htm
http://www.hemoterapia.org/
http://www.youtube.com/worldautohemotherapy
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/

