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Veja mais relatos na seção de depoimentos em:
http://www.hemoterapia.org/

Relatos - Auto-Hemoterapia e Cistos
Autohemoterapia (nodulos en el escroto) Dr Jaime Marquez Contreras
https://www.youtube.com/watch?v=VHivgvQulb8
Publicado em 20 de mai de 2016
tratamiento con autohemoterapia para problemas testiculares(nodulos en el escroto) Esto producia mucho dolor
al rozar e incomodidad en las relaciones de pareja(sexuales) hecho en santa marta en su tienda y farmacia
homeopatica la luz por el Dr Jaime Marquez Contreras
TRADUÇÃO VIA GOOGLE:
Autohemoterapia ( nódulos no escroto ) Dr Jaime Marquez Contreras
Em Publicado 20 mai 2016
tratamento de auto-hemoterapia para problemas testiculares ( nódulos no escroto ) Isto causou muita dor e
desconforto por fricção nas relações (sexual) feito em Santa Marta em sua loja e da luz farmácia homeopática
pelo Dr. Jaime Marquez Contreras

Quarta-feira, 27 de janeiro de 2016 - 17:42:40
Auto-Hemoterapia cura cisto nas costas
Rachelina Lacerda publicou no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura Eu Faço:
25 de janeiro às 01:41
Pratico a Hemoterapia há 2 anos. Em 6 meses de tratamento me curei de um cisto no meio das costas, próximo à
coluna, graças a Deus! Nunca mais deixei de fazer.

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

Quinta-feira, 24 de outubro de 2013 - 18:01:29
Enfermidades selecionadas
Cistos de ovário
Enxaqueca
Ovário policistico
Auto-hemoterapia e gravidez
Atualização de statusDe Walter Medeiros - Facebook
Auto-hemoterapia e gravidez
Relato divulgado no Grupo Auto-hemoterapia Geral
"Quero dividir com o grupo uma grande benção.
Há cinco anos venho lutando para engravidar, mas devido aos ovários poliscisticos isso era quase impossivel, ate
que conheci a AHT. Bom, tem 6 meses que estou fazendo e com ótimos resultados: melhorou minha disposição,
enxaqueca ja era e muitas outras coisinhas que antes eu tinha e não tenho mais, mas a melhor noticia recebi
ontem....
- estou gravidíssima de 5 semanas e sem tratamento, naturalmente gravida, graças a Deus primeiramente e a
AHT, que sem ela não seria possivel...
Obrigada, obrigada e obrigada...(K. C.)"

Rogerio Machado Calgaro Calgaro · Haverd
também faço uso direto, e me sinto ótimo, tinha alergia respiratória e sumiu, a minha esposa tinha dois kisto
carnal e menos de dois meses simplesmente desapareceu e não voltou mais, então é o seguinte: contra prova não
há argumentos, ok?
Curtir · Responder · 27 de junho de 2015 09:51

site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil

Terça-feira, 15 de maio de 2012 - 03:46:41
Enfermidades selecionadas
Cistos de ovário
Cisto no ovário e tratamento com auto-hemoterapia
SEGUNDA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2012
Cisto no ovário e tratamento com autohemoterapia
Vou contar a minha breve experiência. Tive um cisto de ovário e por duas vezes tive que operar o ovário
esquerdo para retirar o cisto, e na última vez tive que retirar todo o ovário como mostra a foto acima.
Após 6 meses re cirurgia apareceu um cisto no ovário direito, e fazendo exames periódicos de acompanhamento,
constatou que ele crescia e assustadoramente e tiv que marcar uma outra cirurgia e teria que fazer a retirada do
ovário direito. Incoformada procurei alternativas na medicina natural, não queria retirar meu último ovário.
Conheci um médico adepto a medicina natural, que me passou um tratamento alternativo, onde tive que mudar
minha alimentação, estilo de vida e muito mais. No começo foi sacrificado, mas hoje tenho a recompensa. Fiz
tudo o que 'médico mandou e ainda comecei um tratamento com autohemoterapia. No perído de dois anos o
cisto que já estava com volume de 300mlc, agora está com 10mlc. Não preciso mais operar, tenho apenas que
fazer exame de rotina. Fiz tudo com acompanhamento médico. Não me descuidei e procurei profissionais, não
fiz nada de irresponsável.
Estou deixando meu depoimento, porque sei que muitas mulheres estão passando pelo mesmo que já passei, e as
vezes precisam de uma plavra de estimulo. Acredite ,corra atrás dos seus sonhos, você pode alcança-los.
Postado por Rosana Belló às 16:30
Marcadores: Saúde
http://rosanabello.blogspot.com.br/2012/05/cisto-no-ovario-e-tratamento-com.html

Vitória na Auto Hemoterapia em apenas um mês de tratamento!
Postado por Mirella Aires Alves em 18 junho 2012 às 12:25
Ola amados...
Ha um mês atrás, sai da ginecologista chorando por estar cheia de feridas no útero que aumentaram, mesmo com
o tratamento ( o problema estava em mim ha mais de dois anos)

NEste mesmo dia, a medica havia prescrito um medicamento para aumentar minha imunidade, pois minha
recuperação estava muito lerda e eu corria até risco de cancer no colo do útero.
Mas neste mesmo dia, chorando, fui a casa de um grande amigo que apresentou o tratamento de Auto
hemoterapia. Comecei.
O medicamento para a imunidade que a médica havia prescrito era um polivitaminico muito forte que nao
consegui tomar mais que 2 vezes pois me dava dores de estômago muito fortes.
Dois dias depois PAREI com o polivitaminico destruidor de estômago e mantive com a AHT por estes 30 dias.
Hoje, exatamente um mes depois, voltei na médica. Ela me examinou e disse que minha cicatrização foi muito
rápida, que estou praticamente curada, daqui 15 dias é para eu voltar la para os ultimos exames! Ela olhou pra
mim e perguntou se estou tomando direitinho o polivitamínico, eu disse que sim (ainda nao devo contar sobre a
AHT pois quero aguardar a recuperação total, 100% para que ela tenha essa prova clínica). MAs quando eu disse
que sim, que estava tomando o polivitamínico, ela disse: - Pois é, ele é excelente, e ajudou na sua recuperação.
Meu sorriso foi de canto a canto! Foi a AHT!!!
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/vit-ria-na-auto-hemoterapia-em-apenas-um-m-s-de-tratamen ...
RESPOSTAS:
Comentário de Izaura Marcia Lima Canella 9 minutos atrás
Mirella minha querida, estou super feliz por vc! Graças a Deus e a AHT, vc não terá mais nada c certeza minha
linda! Bjs enormes no seu coração sempre!!!
Comentário de Gumercindo Littig de Oliveira 13 minutos atrás
Parabéns, Mirella! Fiquei muito feliz com a sua vitória! Não pare de fazer a Auto Hemoterapia! Ela, além de
curar, evita doenças. Eu e minha esposa já fazemos há 4 anos e só temos maravilhas a contar. Já distribui vários
CDs da Auto-Hemoterapia
FONTES: AHT HEMOTERAPIA e AMIGOS DA CURA

Sábado, 24 de dezembro de 2011 - 02:34:11
Enfermidades selecionadas
Alopecia (queda de cabelo)
Cisto cebáceo
Dor de cabeça crônica
Estresse
Psoríase
Auto-Hemoterapia (Auto-hemotherapy) : Medicina alternativa

Enviado por JuniorHallak em 23/12/2011
http://www.youtube.com/watch?v=dOLf9ROIxuk
Auto-Hemoterapia (Auto-hemotherapy) : Medicina alternativa e para os céticos ou críticos, procurem pesquisar
sobre essa prática que existe há mais de 100 anos antes de fazerem comentários ridículos.
Sou adepto há 4 anos e somente obtive resultados satisfatórios e não estamos aqui falando sobre efeito placebo
mas sim, de ciência, comprovação laboratorial onde, fui curado de:
Cisto de 0,03cm no testículo esquerdo
Hidrocele
Prostatite
Queda de cabelos
Frequentes dores de cabeça (Cefaléia)
Estresse emocional (amenizado)
Psoríase (face)
Além de outros benefícios para a saúde.
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-auto-hemotherapy-medicina-alternativa.asp

Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2011 - 21:59:09
Enfermidades selecionadas
Ovário policistico
A efiacia do tratamento
Meu nome é Maria Helena, tenho 40 anos de idade e aos 25 anos fiz um Ultrassom e descobri que estava com
um
ovário comprometido por micropolicistos. Estava casada já há um ano e não conseguia engravidar. Meses depois
descobri que estava grávida. Tive o bebê de parto cesáreo. Anos depois soube através de exames, que o outro
ovário também estava comprometido. E ai começou minha jornada de tratamento médico, com consultas,
exames,
medicamentos à base de hormônio, nesse meio tempo tive dois abortos, sendo que um não havia feto. Só então
fiquei sabendo que meu problema impossibilitava a mulher de engravidar (além de desconforto mensal que eu
passava, com dores e inchaço), minha primeira gravidez só aconteceu porque o outro ovário estava são. Foram
sete (7) longos anos de tratamento sem êxito, já tinha desistido de engravidar, quando uma prima me falou da
AHT, assisti o DVD com Dr. Luiz Moura e em nenhum momento duvidei de sua veracidade, de pronto comecei
as
aplicações e em dois meses engravidei, e olhe meu médico me falou uma vez que minha primeira gravidez tinha
sido um milagre! Passei sete anos de tratamento convencional e em apenas dois meses engravidei, aos 38 anos!
Tenho recomendado o tratamento a muita gente e sempre dou meu testemunho. Por descanso passei um tempo
sem
fazer as aplicações, mas já estou retornando juntamente com minha filha. Tenho uma amiga que está fazendo, ela

eo marido! Não posso registrar aqui os meus exames, quero que acreditem em minhas palavras! O tratamento
não é
miraculoso é apenas seu sangue comprovando aquilo que a Bíblia já diz: "Sangue é vida!"
Maria Helena Damasceno da Costa
40 anos - Caxias - Maranhão
Terça-feira, 2 de abril de 2013 - 15:15:50
sou usuário e afirmo a auto-hemoterapia cura, sem essa de efeito placebo pois curei minha cadela e, isso exclui
essa tese de efeito placebo.
nivaldo cruz
cuiabá
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-efiacia-do-tratamento.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

Quarta-feira, 8 de dezembro de 2010 - 08:34:42
Auto-hemoterapia na gravidez cura doença do feto

"Data: 05/12/2010 15:10
De: ilidio
IP: 187.69.130.235
Assunto: Re: Re: Re: Auto Hemoterapia na gravidez
Prezada Roberta,
Aqui em Guarapari há uma senhora que estava no 6º mes de gravidez e, constatou que o feto estava com dois
cistos nos rins. Recomendei aos pais, que são muito pobres, a AHT com aplicações de apenas 5ml a cada cinco
dias, seguindo as recomendações do Dr. Luiz Moura, e, para espanto do médico, que, de nada sabia, após novos
exames, os cistos não mais existiam. A criança, uma linda menina, já está completando um ano de idade,
gozando de perfeita saúde.
Seja feliz
ilidio". Copiado de http://inforum.insite.com.br/39550/
Pela transcrição,
Ubervalter Coimbra
60 anos - Vitória - ES
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-na-gravidez-cura-doenca-do-feto-.asp

Sábado, 23 de outubro de 2010 - 18:05:36
Enfermidades selecionadas
Bronquite
Cisto cebáceo
Sinusite
Benefícios da AE
Tenho 55 anos minha esposa 50, começamos a fazer a AH á 3 meses, 5 ml cada 7 dias.Relato: Esposa - Dores
nas juntas e erticulações das mãos - caroço no tendão da mão esquerda que segundo consulta médica somente
com cirurgia_ Simplesmente desaparecu. Ela tem diabetes tipo 2 - conforme tivermos resultados segundo
exames informaresmos.
Eu - Sinusite e Bonquite crônica - todo ano pegava um resfriado e a situação complicava la vai 20 dias de
antibióticos. agora em julho de 2010 obtive apenas um leve sintoma de resfriado por alguns dias e foi só- nehum
medicamento tomado.
Tenho outros probelmas crônicos, assim que tiver resultados informarei
É uma pena nós termos conhecido a AH a tão pouco tempo.
Luiz Barbosa
Ribeirão Preto
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/beneficios-da-ae.asp

Sexta-feira, 15 de outubro de 2010 - 23:40:02

Data: 15/10/2010 11:53:44
De: REJANE
IP: 201.80.20.71
Assunto: Re: Re: Contra-indicações da AH.
EU FAÇO USO DA HT E ANTES TINHA CISTOS DE GORDURA NA MAMA DORES FORTES DE
ESTOMAGO INFECÇAO URINARIA IOIÔ AQUELA Q VAI E VOLTA DORES DE CABEÇA
CONSTANTES PELE SEM VIÇO ESPINHAS NO QUEIXO Q SAO PR CAUSA DE CISTOS NOS
OVARIOS E COM O USO FREQUNTE DA HT SIMPLISMENTE DESAPARECERAM. E MAIS SE TODO
MUNDO CONHECER E GOSTAR DA HT O Q SERA DA ECONOMIA FARMACEUTICA IRAO A
FALENCIA. FALAM Q PODE FAZER MAL A SAUDE, MAS ACHO Q SO DE SAIR DE CASA E
RESPIRAR O AR POLUIDO DE CIGARROS E OUTROS, ISTO SIM FAZ MUITO MAL A SAUDE QUER
PIOR DO Q TOMAR REMEDIOS DE FARMACIA PARA UMA INFECÇAO URINARIA ELA PODE ATE
MELHORAR MAS EM COMPENSSAÇAO VC FICA CM DORES NO ESTOMAGO PRISAO DE VENTRE
NAO PODE CURTIR UM FINAL DE SEMANA LEGAL GASTA MTO PQ SAO CAROS E SE VC NAO
FIZER O TRATAMENTO DIREITINHO CORRE O RISCO DE VOLTAR A TER A INFECÇAO CM
BACTERIAS SUPER RESISTENTE EU FAÇO E ACONSELHO AS PESSOAS SAUDAVEIS E AS
DOENTES A FAZEREM TMBEM É BARATO E EFICAZ PROCUREM MAIORES INFORMAÇOES
ABRAÇOS.
AHT HEMOTERAPIA

RELATO NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
Miriam - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3539261274080975088
Eu faço
Aqui Araraquara é muito dificil
só tem uma farmacia que faz auto-hemo
faço há mais de 2 anos e não pretendo parar, nem resfriado tenho tido ,minhas alergias respiratorias ,nunca mais
voltaram
e meu cisto hemorragico nos ovarios sumiram e os medicos nao sabem explicar.
Quem tiver duvida faça pelo pelo menos um vez e veja os resultados,mal não faz pode ter certeza

Inforum:
Data: 13/04/2007 11:26
De: Clara Enir Robalo de Jesus
IP: 201.14.225.112
Assunto: Faço auto hemoterapia
... há um ano e meio... comecei a fazer as injeções, pois tenho artrite
reumatóide, onde tinha muitas dores, hoje estou muito feliz pois com a
auto hemoterapia, já não sinto dores e também tinha cistos nos ovários
e com o tratamento eles sumiram, a auto-hemoterapia mudou minha vida
para melhor...
Orientações Médicas:
Quarta-feira, 10 de setembro de 2008 - 13:16:10

EU ACREDITO NA AUTO HEMOTERAPIA POIS EU E MINHA FAMÍLIA ESTAMOS
FAZENDO E ESTAMOS TENDO SUCESSO NO TRATAMENTO! COMO QUE ALGO TÃO
NATURAL FARIA MAL PRA NOSSO CORPO? IMPOSSÍVEL!!! INCLUSIVE ESTOU
FAZENDO PORQUE TENHO OVÁRIO POLICÍSTICO E ACREDITO QUE EM POUCOS
MESES MEU OVÁRIO VAI ESTAR LIMPO E EU VOU PODER ENGRAVIDAR COM
FACILIDADE. RECOMENDO A TODOS ESSE TRATAMENTO!
Michelle Oliveira
25 anos - Eunápolis-Ba
Orientações Médicas:
Terça-feira, 2 de setembro de 2008 - 12:08:12
Pois eu fiz o tratamento e tive ótimos resultados. Me senti mais animada e meu problema de cisto
no´ovário desapareceu.
Cintia Bittencourt Ribeiro
26 anos - Vitória/ ES
Orientações Médicas:
Segunda-feira, 3 de novembro de 2008 - 14:36:51
MInha filha tnha um problema de ovário e após quatro meses de autohemo o ovario voltou ao tamanho normal.
mauricio guilherme gomes pedrosa 51 anos - Rio de janeiro
Orientações Médicas:
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :
acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de
pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
para o reconhecimento desta técnica.
Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT
Orientações Médicas:
Sexta-feira, 19 de setembro de 2008 - 13:50:01
por q ja fiz e melhorei da circulacao, e minha pele ficou bonita saiu todas as manchas q eu
tinha, e tambem curou ovario policistico.
debora 39 anos - santo antonio do sudoeste

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS:
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
Grazi Sá: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3365169810394266000
Cura alternativa:
Sou mais uma das enúmeras pessoas que se beneficiaram com este tratamento espetacular!!!!Tenho ou tinha ou
melhor, acho que não terei nunca mais, uma alérgia que me impossibilitava até de dormir, tratamentos diversos,
vacinas, alegra D (uma caixa toda semana)enfim, tudo que me dava um alívio momentâneo e acabava com meu
organismo aos poucos.Hoje tenho certeza q estou curada, não pretendo parar nunca mais...Minha mãe está
fazendo uso com objetivo de expelir cistos que estão alojados na sua glândula tireóide, tenho absoluta certeza

que obterá êxito. Volto p contar!

Scraps na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS:
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5228413218737004872
Eduardo Dantas
Auto-Hemoterapia
Eu tive muitos problemas com acne e formação de cistos sebáceos, pelo menos uma vez por ano
alguma cirurgia para a remoção era efetuada, além de fazer uso do roacutan., esse medicamento é o
primeiro da lista recomendado pelos dermatologistas, como se fosse aspirina. Os efeitos do
roacutan a longo prazo já começam a aparecer nos pacientes que o utilizaram durante alguns anos,
câncer no fígado e outros mais que irão aparecer ainda. Eu descobri a auto-hemoterapia e faço
aplicações semanais de 10cc, já completando cinco meses., as infecções, as formações de cistos e
a acne não me incomodam mais, além da disposição física ter melhorado muito. Eu recomendo a todos
que tem problemas desse tipo, que a utilizem também, assim como faz toda a minha família, somos
em 06 pessoas em casa e há uma profissional de enfermagem que nos atende todas as semanas.,
fácil, indolor e eficaz, barato,além de ser algo do seu próprio organismo. Também no processo
depressivo ela é muito eficaz, melhorando a energia do organismo, atribuindo mais disposição
física é muito mais fácil elaborar os pensamentos e debelar a depressão.
Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades:
"Estou melhorando das alergias,sentia também muitas dores no ovário, (por ser policístico) e não tenho sentido
mais dores, fora que o meu ciclo menstrual foi regulado."
Postado por: Eliane
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=8630129147410907122

Orientações Médicas:
Terça-feira, 3 de novembro de 2009 - 13:35:15 200.20.24.78
COMPROVAÇÃO SOBRE OS EFEITOS DA AUTO-HEMOTERAPIA
domingo, 25 de outubro de 2009
COMPROVAÇÃO SOBRE OS EFEITOS DA AUTO-HEMOTERAPIA
(Genaura Tormin)
Como Delegado de Polícia, reputo a prova material a melhor delas, pois a testemunhal é, vulgarmente,
conhecida como a "prostituda das provas".
É aquele ditado: mata-se a cobra e mostra-se pau. Assim, veja a comprovação de que a Auto-Hemoterapia é uma

prática benfazeja à humanidade.
Eis aí os laudos comprobatórios da presença de enorme cisto ovariano e, em seguida, o laudo do seu
desaparecimento. Digo e comprovo porque a protagonista SOU EU!
( e aparecem as cópias dos laudos..)
Postado por Genaura Tormin às 13:15
Marcadores: Auto-hemoterapia
em:
http://genaura.blogspot.com/2009/10/comprovacao-sobre-os-efeitos-da-auto.html
Olivares rocha
44 anos - RJ

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 2 de setembro de 2009 - 00:14:20
Data: 01/09/2009 17:38
De: Walter Batista Falcone (walterfalcone@yahoo.com.br)
IP: 201.11.75.90
Assunto: Re: Professor Jesse Teixeira foi quem idealizou a Auto-Hemoterapia,
Assisti o dvd do Dr. Luiz Moura que muito me entusiamou, visto ser eu contrário ao mercantilismo da medicina,
tanto pelo colegas médicos como e principalmente pelos laboratorios e produtores de materiais médicos.
Estou investigando e já encontrei dois cosos: um deles doença de Cronh em uso há três anos da Auto
Hemoterapia (AH) com resultados excelentes, me disse a funcionaria de um dos hospitais de minha cidade "
doutor antes eu só vivia internada e agora nunca mais e me sinto muito bem". Perguntei-a qto tempo levou para
fazer efeito; seis meses disse, sempre com 5ml de sangue e tem mais disse ela o cisto de ovário que eu tinha e o
mioma sumiram e eu falei para a minha ginegologista que disse, ora então continue. Já para o proctologista que a
tratava, após uma colonoscopia ele disse: tenho uma boa notícia se eu não soubesse que V. tem a doença de
Crohn eu não acreditaria, pois desapareceu. Me disse ela que para este doutor ela não contou da AH.
O outro caso de uma senhora que me alegou que o marido usou durante alguns meses e melhorou bastante, mas
que depois parou, mas que tem vontade de recomeçar a AH.
Senhores como vocês podem vê a coisa parece boa e se tem o trabalho de Jesse Texeira e do Ricardo Veronessi
endoçando, como podemos sustar uma terapia que nos parece excelente e com custo baixissimo, o valor da
seringa.
Vamos tratar a medicina como um sacerdócio, como deve ser, para recebermos os dividendos de graças nesta e
na vida eterna. Que Deus ilumine a todos. Falcone médico há 33 anos.

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/

