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Sábado, 16 de janeiro de 2016 - 16:22:26

  
Tireóide: ...eliminaram os nódulos com a prática da auto-hemoterapia

  
Belo M C Anguelyto comentou no Grupo Hemotérapia, O sangue que cura. Eu faço: 

  
Sou da área da saúde a mais de 30 anos, faço o procedimento em mim a 10 anos e já atendi mais de 100 pessoas
sem nenhum problema a verdade é uma só, funciona. E se funciona, contra fatos não há argumentos eu estou
curado. um abraço a todos do grupo e a luta continua! 

 Descurtir · Responder · 1 · Ontem às 11:28 
  

Belo M C Anguelyto: 
 Bom dia Claisa Antonia, trabalho na área da saúde a mais de 30 anos, faço o procedimento em mim, hoje por

prevenção, pois não tenho mais as enfermidades que tive a 10 anos atrás, e presenciei diversos casos de pessoas
que tratam tireóide que eliminaram os nódulos com a prática da auto-hemoterapia. Funciona mesmo! Tenha um
bom dia. 

 Descurtir · Responder · 1 · Ontem às 11:19
  

 
 
 
 
 
Terça-feira, 26 de junho de 2012 - 20:02:00

  
Enfermidades selecionadas 

 Dor de cabeça crônica
 Enxaqueca

 Hipotireoidismo
  

muitas crises de dor
  

fço a auto hemoterapia ja fasem 3 anos, não sinto mais as dores que sentia no passado,acredito que essa pratica
só me traz beneficios para minha vida. recomendo para todas as pessoas que precisarem de mais vitalidade e
qualidade de vida. pois só a temos quando nossa saúde vai bem. 

 patricia constantino 
 35 anos - curitibanos
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 

http://www.hemoterapia.org/


 
 
AutoHemoterapia em Santa Catarina 

  
 Dra. Karla Salete Tratsk-Nitz 

  
 Sobre o vídeo: 

 AutoHemoterapia em Santa Catarina com 3 minutos de duração. 
  

 http://www.youtube.com/watch?v=-Bpx5U0RzKw
  

 (no youtube eu só tinha esta entrevista com 2 minutos de duração) 
  

 Esta reportagem tem o depoimento da: 
  

 Dra. Karla Salete Tratsk-Nitz 
 * Doutorado em Oftalmologia, Universidade de Münster, Alemanha 

 * Aperfeiçoamento em Acupuntura para Doenças Oculares, Hannover, Alemanha 
 http://www.tratsk-nitz.com/

 Dra. Karla – A Visão é a janela da saúde 
  

 Que narra o caso de uma paciente que teve um AVC, que ficou na UTI e hoje vai ao seu consultório
caminhando. E ela ainda diz que tem um livro Alemão sobre a AHT editado em 2001. 

  
 E a entrevista da enfermeira IDA está um pouco mais completa. 

  
 Também este testemunho da Empresária Deacy Teixeira que em 2004 foi curada na 6ª aplicação de AHT de um
desequilibrio de distúrbio de tireóide. 

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

  
 
 
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 24/10/2008 02:23

 De: Silvia Aparecida Maia
 IP: 189.74.3.179

 Assunto: Re: Puran T4 e auto-hemoterapia
 Tenho continuado a auto-hemo. Agora estou tomando a cada 15 dias, porque a minha taxa

 da tireóide abaixou somente com a auto-hemo, e como eu tomo o purant t-4 e não tenho
 médico que possa me orientar quanto a isto, continuo tomando a auto hemo só que não toda

 semana porque sei que uma vez eu parei o puran e fiquei muito ruim. Mas o importante é que
 estou me sentindo sempre melhor.

 No inicio eu me sentia animada no 3.ºdia depois da auto-hemo, ai passou para o 4 e assim
 por diante até que agora estou normal todos os dias e com disposição.

 Não é milagre, é ciencia, não é imaginação porque tenho feito exames de sangue
 constantemente e comprovado a eficácia. Pena que nao tem nenhum médico que queira de

 verdade pesquisar o assunto.

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autohemoterapia:
  

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

http://autohemoterapia.orgfree.com/
  

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