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 Leucemia
veja também cancer
Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades:
"Tenho Leucemia, estou na décima sexta aplicação, minhas taxas cairam muito, estou feliz da vida,
vou continuar fazendo. Gostaria de gritar aos quatro cantos que estou MARAVILHOSAMENTE BEM!!!"
Postado por: Zélia Zelina
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=16769890885069914694
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 27/10/2008 07:55
De: AHT
IP: 201.78.37.139
Assunto: Re: Re: Re: Pedido de esclarecimento
Mônica,
há relatos de pessoas que curaram leucemia com auto-hemoterapia.
Veja algumas dezenas de relatos sobre auto-hemoterapia e câncer no endereço
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
Não esqueça de mostrar publicamente os resultados do caso a que você se refere, na
hipótese de tratar a pessoa com auto-hemoterapia. E não nos esqueçamos que o que
sabemos sobre auto-hemoterapia no Brasil devemos ao dr. Luiz Moura, cuja entrevista lhe
custou o diploma, até onde sabemos.
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS
RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
Sexta-feira, 24 de outubro de 2008 - 10:11:27
Caro sr.,
os depoimentos abaixo foram transcritos de fóruns de discussão, como este. Alguns podem
estar repetidos.
Proveito,
Valter.

Data: 16/10/2007 22:48
De: Marçal
IP: 201.29.190.15
Assunto: Re: Leucemia
São relatos, qualquer informação entrar em contato com a pessoa.
http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=7739092&q=leucemia
Zélia Zelina
Sou portadora de leucemia, fiz 13 aplicações, hoje recebi o resultado dos meus exames,
minha taxas "todas" cairam.Meus leucócitos estavam em 23000 cairam para 19000.Estou
encantada com AH e muito feliz.
Assunto: SOS - LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA
Cara Regina, talvez estes esclarecimentos e relato possa te ajudar !!!!
DIAGNÓSTICO - R.C.D., hoje com 41 anos, descobriu aos 29 que tinha Leucemia Mielóide
Crônica. Tinha uma vida normal e conta que adorava passear no Parque o Ibirapuera, na
capital paulista, pelo menos três vezes por semana. Numa das caminhadas sentiu muito
cansaço, depois tontura. O mesmo ocorreu no fim de semana seguinte, após uma semana
inteira de muita vontade de dormir. Pensou que fosse a rotina de trabalho associada aos
estudos e às "saídas noturnas com o pessoal da faculdade".
Ele cortou as noitadas, mas não adiantou. A insistência da sonolência inexplicada, as
vertigens e uma dor do lado esquerdo fizeram com que procurasse um médico e tivesse o
diagnóstico. Um dos irmãos era compatível e ele fez o Transplante de Medula Óssea (TMO).
Já se sentia curado. Seis anos depois os sintomas voltaram. Uma recidiva da doença. Por
indicação de amigos passou a fazer AH semanal pois o transplante convencional é muito
sofrida. Apesar de ter confiança que desta vez não precisar fazer a TMO, ficou feliz pelo
resultado até o momento, pois se passaram 6 meses e os sintomas melhoraram e consegue
levar a vida particular e profissional dentro da normalidade.

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

