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 Esteatose
Orientações Médicas:
Domingo, 5 de outubro de 2008 - 22:26:00
Amigos
Sr. luiz, meu amigo, 70 anos, teve derrame, PSA 24,2, pedras na visícula, etc. Está
fazendo hemoterapia e verifiquei que está bem. Tenho 59 anos e irei também começar
a fazer pois tenho esteatose hepática - leve. Daqui 6 meses informarei o resultado,
pois quero ver se os macrófagos conseguem comer as gorduras das células do fígado e
desaparecer êsse problema. Sou totalmente a favor pois também na RÚSSIA é
liberada a auto-hemoterapia.
Muito obrigado
Joel Martini de Campos - São Paulo
Orientações Médicas:
Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 - 17:54:59
por que acredito .e estou fazendo.
e me sentindo otima,
tenho pressao alta,hesteatose hepatica,diabete,depressao.
e acredito que este e o caminho.
so burro nao acredita,sempre que se e barato custo nao tem valor e para o comercio e viavel nao deixar que
liberem.
tudo e a favor do alto custo.
ademas vc paga caro para os planos de saude, e hospitais exames etc..
sou a favor e defendo.
nos mandamos nas nossas vida e sabemos o que e melhor para nos mesmos.
divulguem,pois eu ja estou fazendo isto.
luci 51 anos - rj

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 21 de dezembro de 2009 - 11:06:41 201.67.40.226
Há 5 meses faço auto hemoterapia , Mas eu tinha sintomas que só agora me dei conta que estou livre deles.Tinha
arritimia cardiaca e tambem doia e muitas x irradiava p/ o braço equerdo . Tinha manchas roxas no antebraço e
coxas , nunca mais tive Sem contar com as curas e melhoras de va´rias doenças que são:
1- cura de bacteria h. pylori
2-pangastrite
3- esteatose hepatica

4-prob. de urina
5- melhora sig/ da artrose suspençao de remedio
6- sinusite grande melhora
Diva

Orientações Médicas:
Domingo, 16 de agosto de 2009 - 06:14:19
Data: 15/08/2009 10:14
De: amelia teresa (ame_te@hotmail.com)
IP: 200.216.101.13
Assunto: Re: Livro sobre auto hemoterapia
estudei naturopatia, e conheço um pouco de cada coisa... aplicdas a pacientes agindo como terapeuta corporal.
tambem medicina ayurveda, mas.... quando soube que tinha esteatoses hepatica.... fiquei sorprendida y apliquei
meus conhecimentos....Os cataplasmas... acuypuntura, etc, poderiam ter feito efeito e facem em muitas coisas(ja
retirei miomas do meu ovario e muitas coisas mais em diverss pessoas)... mais neste periodo da manha vida , o
tempo num espaço de tranquilidade e coisa que naõ tenho.
Uma miga me empresto a video de AH e... sim espera comencei.
Em dois meses, comprovado x ultrasom, aquilo que os medicos e inclusive em pezquizas do k a propia net
publica; ESTEATOSES, NÃO TEM CURA ... poi sé!!! em dois meses aquelas gorduras acumuladas no meu
figado... SUMIRAM!!!!!
Fiz tambem a dieta do limão e consumi alguns florais para ajudar o animico....
quero saber de este libro!!!!
Por favor me comuniquem...
tenho os ultrasons a disponibilidade....
Serei grata x publicar isto..
AH!!! e perdon pelo portunhol!!!!!
abraços a tds os que ajudam aõs outros .... e minha gratidão para este medico que nos deixa isto como legado
para a humanidade futura e k muito necesita x que a raça humana esta cada vez mas enfraquecida com tanto
consumismo de propagandas!!! e aqui vai alimentos de lata etc!!!
falei demais??? esse e um dos meus problemas
abraços !!!!!!

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

