
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 Prisão de ventre
 
 
Lucris Gonçalves publicou em auto-hemoterapia testemunhos: 

 31 de maio às 18:36 
  

 Eu conheci a hemoterapia através da Internet estou na segunda aplicação ...ja estou sentindo os efeitos na prisão
de ventre , melhora de garganta inflamada e mais disposta fisicamente! ! 

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

  
 Lucris Gonçalves: Trabalha na empresa Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz): 

 https://www.facebook.com/lucianacristina.goncalves.75
  

 
 
 
 
 
Carlos Leles 14, outubro, 2007 em 15:24 - http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all

 Apesar do Fantástico, do CFM, e de muitas opiniões acima, que certamente não me ajudariam a curar nada, fiz
até agora 11 seções de apenas 5ml de AH e percebi claramente o seguinte: 

 1) A qualidade de minha pele melhorou sensivelmente, clariando e se livrando de manchas. 
 2) Um grave ressecamento da pele do pés, crônico há mais de 10 anos, desapareceu. 

 3) Sintomas frequentes de gastrite desapareceram. 
 4) Meu intestino, sempre preso, passou a funcionar. 

 Podem até chamar isso coincidência, mas á verdade é que é fato.
  

 
 
 
Terça-feira, 17 de fevereiro de 2009 - 22:16:37 

 Eu faço auto-hemoterapia. Os benefícios são surpreendentes!!!!! Meus cabelos estavam caindo em demasia e
agora só caem alguns fios, dentro da normalidade. Eu não dormia, e quando conseguia era um sono parcelado e
eu ficava ouvindo tudo que se passava ao redor (era um sono, posso dizer, artificial). Vivia irritada, mal
humorada e impaciente, uma situação normal para quem não dorme. Agora durmo profundamente em torno de
cinco/seis horas ininterruptas. Meu intestino às vezes passava quatro/cinco dias sem funcionar e às vezes mais.
Agora está funcionando diariamente. Sentia dores em todo o corpo, principalmente na coluna, pernas e braços.
Não sinto mais nenhuma dor. Nunca mais gripei. E por aí vai..... A auto-hemoterapia é uma benção de Deus.
Aconselho as pessoas a fazerem pois não tem nenhuma contraindicação. A auto-hemoterapia só faz mal ao caixa
das indústrias farmacêuticas e ao bolso de quem proíbe. 

 Miriam Carvalho de Souza - 67 anos - Brasília - Distrito Federal
  

 

http://www.hemoterapia.org/


 
 

Autohemoterapia:
  

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
  

http://autohemoterapia.orgfree.com/
  

http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/
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