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Relatos - Auto-Hemoterapia e Colite
Domingo, 27 de maio de 2012 - 19:26:26
Enfermidades selecionadas
Colite
Após 2 anos de tratamento convencional sem nenhuma melhora, a Auto-hemoterapia curou reto-colite em 6
meses
Valdete Borges
Boa noite a todos, quero relatar que depois de anos fazendo tratamento para reto-colite, sem nenhuma melhora,
fiz por 6 meses auto hemoterapia e recentemento fiz uma colonoscopia que constatou que minha doença está
totalmente curada. O médico me deu alta e pediu que eu retornasse ao seu consultorio somente depois de 1 ano.
Eu tomava sulfasalazina e metotrexato e tb cortitizona. Tb sofro de artrite e hoje me sinto sem dores.
http://www.facebook.com/valdete.borges
Publicado no facebook no Grupo Auto-hemoterapia Geral em 22 de maio de 2012:
http://www.facebook.com/groups/407184969311403/

Quarta-feira, 1 de setembro de 2010 - 19:17:20
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrose, Azia, Colite, Dores articulares
Vantagens
percebi clara e rapidamente a melhora, e até remissão de alguns dos problemas que afetavam a minha saúde,após
trabalhar 32 anos, eu queria viajar,ver os parentes,os netos e só piorava,com a auto hemoterapia consegui
diminuir a ingestão de muitos medicamentos,como corticóides,mantendo apenas o controle ,retornando aos
consultórios mais para revisão e prevenção, em resumo hoje tenho qualidade de vida.
Experiência
A artrose,colite,gastrite estavam acabando comigo.Não tinha vontade nem de ir à padaria,era só
dor.medicamentos,medicamentos... melhorava um problema e surgiam muitos outros, as dores me deixavam
depressiva,não conseguia segurar minha neta de três anos no colo,agora sou outra pessoa.
Vera Lucia dos Santos

57 anos - MESQUITA - RJ - Brasil
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-artrose-azia-colite.asp

Inforum:
Data: 13/04/2007 10:00
De: Jose Carlos
IP: 189.13.120.70
Assunto: Auto-hemoterapia
Estou fazendo AH a dois meses e estou me sentindo muito bem. Ja
engordei tres kilos e ja me curei de uma colite que me encomodava
muito.

Orientações Médicas:
Sábado, 28 de novembro de 2009 - 21:29:18 200.203.115.69
Sou portador de uma doença inflamatória "retocolite ulcerativa" que segundo os médicos não tem cura, mas que
também não mata, porém a qualidade de vida é bastante afetada.
Faço uso da Autohemoterapia á um ano e meio, antes disso usei quase todas as medicações disponiveis para tal,
e sem sucesso.
Com dois meses de uso cemecei a melhorar e no quarto mês ja não usava mais nenhum medicamento, também
tinha muitas dores de cabeça devido a enchaqueca que quando atacava provocava até vômito de tanta dor,
também não tive mais essas crises graças a Autohemoterapia.
Hoje levo uma vida normal fazendo e comendo como uma pessoa normal, enfim voltei para a vida.
Carlos Alberto Mossi
46 anos - Farroupilha R.S.

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

