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Relatos - Auto-Hemoterapia e Insônia
 
 
Quinta-feira, 3 de setembro de 2015 - 06:01:27

  
Enfermidades selecionadas 

 Ciatalgia (dor no nervo ciático)
 Auto-hemoterapia: inúmeros benefícios

  
Tania Maria Amorim 

 Ontem às 22:55 
 Faço a AHT a 10 meses, e nunca mais vou parar de usar essa terapia maravilhosa. Meu nervo ciático nunca mais

me incomodou, sem contar o bem estar, a disposição de acordar bem todos os dias após ter uma boa noite de
sono. Antes da AHT eu tomava medicamento para dormir, hj estou limpa os benefícios inúmeros. Sou grata. 

  
Publicado em: https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos

 por: https://www.facebook.com/taniamariaadams
  

 
 
 
 
 
 
Domingo, 21 de dezembro de 2008 - 20:01:20 

 Eu tinha um problema de insônia há 20 anos e desde que comecei a fazer a auto - hemoterapia não sofro mais
deste problema, e conheço muitas pessoas que estão fazendo este tratamento e estão tendo excelentes resultados.

 Sandra 48 anos - Campinas/SP: fórum Orientações Médicas
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 9 de dezembro de 2008 - 15:28:53 
 faço hemoterapia e so senti medo o primeiro dia depois vi o resultado e é muito bom principalmente para dormir

feito um bebê e continuo fazendo hoje foi a quarta aplicaçao nossa voltei a ter uma disposiçao muito boa que
nem um tratamento conseguiu ate hoje gosto mesmo 

 eroni toledo 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Sábado, 4 de outubro de 2008 - 02:35:50

http://www.hemoterapia.org/


Agora mais que nunca posso participar desse fórum, com a opinião firme não só pelos
 textos que tinha e tenho lido a respeito da auto-hemoterapia, pois após 3 sessões posso
 declarar firmemente que sou a favor e a indico, sem titubear.

 Sinto uma maior disposição, a insônia de mais de uma década, já está contornada,
 durmo o "sono dos anjos", pois sempre invejei quem deita na cama e dorme sem

 acordar no meio da noite. Minha tensão pré_mestrual, que mais parece um "ritual para
 o parto" amenisou, juntamente com todo aquele inchaço (chego a aumentar de 3 a 4

 quilos, nesse período - sinto-me "leve".
 Meu pai já está expelindo catarro (por causa de uma tosse que não passava). E sua

 respiração está menos sofrida. Depois de umas duas A.V.Cs, sua perna era toda
 dolorida, cuja a dor não passava com .....

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver na íntegra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Sílvia David

 42 anos - Piracicaba
  

 
 
 
Relato de Isolde: 

 ..."EU ESTOU FAZENDO AH. E ESTOU NA 12 APLICAÇÃO, AKI EM CASA FAÇO EU MEU MARIDO E
MEU FILHO. MAIS PARA PREVENÇÃO. EU SEMPRE TINHA DORES, PARECIA A MARIA DAS
DORES. DOR NAS PERNAS, DOR DE CABEÇA, DOR NAS COSTA. ETC... AGORA ESTOU BEM
MELHOR AS DORES QUASE NÃO EXISTEM MAIS E O HUMOR E O SONO MUITO MELHOR. QUASE
SEM ANSIEDADE. MEU MARIDO MELHOROU DAS DORES NAS COSTA E MEU FILHO COM AS
ESPINHAS. FICO TÃO ENTUSIASMADA EM FALAR DA AH"... 

  
Perfil de Isolde: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2476950460326071068

  
este relato foi postado no orkut por: 

 Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
 profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

  
 
 
 
 
 
Data: 22/12/2007 19:54 

 De: Nina ( ) 
 IP: 201.90.43.181 

 Assunto: Agradecimento pelo livreto 
 ... 

 Acompanho pessolamente casos de AVC com melhora de mobilidade do lado paralizado, caso de quase
gangrena q está revertendo incrivelmente, feridas q não se fechavam e inclusive sangravam, com cura total,
rinite, depressão, todos com a pele rejuvenescida, eu msm, grávida e mais disposta, acnes sumiram e qdo
aparece alguma, não infecciona mais e ainda involui no dia seguinte ao aparecimento, uma amiga sarou a
infecção urinária já na 1ª aplicação, coisa q os remédios q tinha tomado não tinham feito até então! 

  
Hepatite C já na 1ª aplicação com melhora do sono, mais disposto e na 2ª, já observou melhora da barriga, e esse
caso ainda é acompanhado de HIV positivo... 

  
Efeito placebo???? impossível!!!! 

  
 



 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 4 de dezembro de 2009 - 16:17:26 201.11.154.114

  
Sou com a mais absoluta certeza a favor dessa pratica, comecei as aplicações a 3 semanas e estou me sentindo
com uma disposição incrivel, e dormindo bem a noite, coisa que eu não fazia a meses. Tenho doença de crhon,
uma infecção generelizada em estagio avançado, tive melhoras significantes sem tomar os corticoides e
sulfasalazina, pelo que venho notando minhas dores musculares e nos ossos que eu tinha em decorrencia dos
medicamentos passaram. me sinto ótimo e vou continuar com o tratamento... abraço

  
Anderson Andrei

 Juara
  

 
 
 
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/
  

 

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

