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Relatos - Auto-Hemoterapia e Herpes
Sexta-feira, 6 de novembro de 2015 - 06:42:37
Auto-hemoterapia promove vários Beneficios
(Herpes, infecção, inflamação, psoriase)
Ernesto Rodrigues publicou na foto do CFM sobre a auto-hemoterapia:
Eu faço uso desta técnica a mais de 8 anos , assim como minha esposa e familiares e continuo a recomendar. São
oito anos que não tenho gripe, não utilizo de vacinas e eu tinha irritações de pele (psoríase) e problemas de
garganta, nunca mais voltou, assim como sou testemunha de vários problemas resolvidos com amigos, por
exemplo um problema cronico de Herpes zoster, considerada incurável pelos médicos, dizendo poderia voltar
sempre, neste caso a pessoa além da dor já tinha feridas nas pernas que não curva. após dois meses de
tratamento, ficou totalmente curada. Outro exemplo foi minha mãe que tinha feridas nos braços devido a
fraquesa da pele que se rompia por qualquer contato físico, e apos dois meses que passou a fazer a AHT curouse por completo.
Curtir · Responder · 30 de outubro às 10:21
FONTE AHT HEMOTERAPIA

Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015 - 18:24:46
Enfermidades selecionadas
Acne juvenil
Herpes
Auto-hemoterapia cura acnase e herpes
Nayélle Rosa Rálio
22 de dezembro de 2014 às 21:13 · Editado
Meu pai Romildo Rosa, faz aplicação de auto-hemoterapia há bastante tempo, é farmacêutico e só tem coisas
boas pra falar desse maravilhoso tratamento, tem vários pacientes com relatos de grandes melhoras.
Eu sou um dos exemplos, quando mais nova sofria muito com acne, em apenas 7 aplicações já não tinha mais
nada de acne, e depois de um tempo, tive um crise de herpes, já estava fazendo tratamento com remédios e
pomadas, mas não vi grandes melhoras e quando fiz a ATM já no outro dia estava quase toda seca a herpes,

indico a todos, sem contar a melhora no bem estar físico, me sinto mais disposta.
https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/

Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014 - 23:58:07
Enfermidades selecionadas
Herpes
Minha experiencia com Auto-hemoterapia para herpes
Postado por Denise de Sá em 10 fevereiro 2014 às 9:19
.
Há certa de 5 anos, minha imunidade vinha caindo muito sem nenhuma causa aparente.
Tive diversos episódios de herpes, normalmente próximo do período menstrual que me causavam feridas nas
pernas. As feridas eram tão agressivas que causavam dor nos nervos das pernas e eu tinha dificuldade de
caminhar. Além disso, tinha apareciam feridas na boca recorrentes, aftas e uma descamação esbranquiçada que
me deixava preocupada.
Como não me sentia bem, fui procurar um medico que pediu exames e diagnosticou anemia severa. Para
complementar os exames, ele pediu uma colonoscopia porque acreditava que deveria haver perda de sangue que
justificasse o grau de anemia que o exame mostrava. Os exames diagnosticaram diverticulite que foi tratado com
remédios normais de farmácia.
Claro que tudo isso me deixava muito estresse, pois minha alimentação sempre foi saudável e nunca fiz uso de
drogas, bebidas ou cigarro e mesmo com todos os cuidados a oscilação da minha imunidade continuava. Até que
em setembro de 2012 conheci a auto-hemoterapia e comecei receber aplicações, a princípio por uma enfermeira,
depois aprendi a técnica e eu mesma faço as aplicações.
Fiquei 4 meses sem nenhuma manifestação do herpes, apenas esse mês de janeiro houve uma erupção de
algumas bolhinhas, sem evoluir para feridas e que desapareceram em 1 dia.
Não tenho resfriados, não sinto oscilação de temperatura por conta da menopausa (tenho 52 anos) o que me
deixa muito satisfeita com os resultados das aplicações que faço a cada 5 dias com 10mg de sangue.
Só tenho a recomendar a auto-hemoterapia para quem quer reconquistar a saúde, assim como eu estou
recuperando a minha.
Abraços a todos
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/minha-experiencia-com-auto-hemoterapia-para-herpes

Segunda-feira, 15 de julho de 2013 - 18:58:16
Olá amigo, eu estou começando o tratamento com AHT e ja fiz duas aplicações onde desapareceram os sintomas
de Herpes genital e dores fortes que eu sentia a muito tempo no joelho devido à esforço demasiado. (sobrecarga).
Minha mãe foi portadora do vírus HIV por 17 anos e faleceu sem conhecer a auto-hemoterapia. Se ela estivesse
viva eu começaria a fazer nela pois eu tenho certeza que o vírus enfraqueceria.
Comece o seu tratamento meu amigo e tenha fé que tudo vai dar certo se Deus quizer.
AHT HEMOTERAPIA

Sexta-feira, 25 de novembro de 2011 - 19:04:14
Agradecimento eterno ao Dr. Luiz Moura e a AUto-Hemoterapia
Data: 25/11/2011 18:25
De: eduardo silva
IP: 187.126.251.199
Assunto: Agradecimento eterno ao Dr. Luiz Moura e a AUto-Hemoterapia
Meu nome é Eduardo Silva e quero agradecer ao Dr. Luiz Moura por tudo que está fazendo aqui na TERRA. O
Senhor é uma pessoa ILUMINADA. Creio que o Senhor já deva ter ouvido milhares de declarações de
agradecimentos por ter curado pessoas de tantos males, mas quero agradecer mais uma vez e relatar que MINHA
RINITE ALÉRGIA DE 30 ANOS, QUE APARECIA DE DOIS EM DOIS MESES, E ME DEIXAVA EM
CASA SEM VONTADE DE FAZER NADA POR TRÊS SEMANAS, TENDO COMO SINTOMAS, HERPES
NA REGIÃO DO NARIZ, CORISA, RESFRIADO, POUCA ENERGIA, MUITOS ESPIROS, AUTO-ESTIMA
MUITO BAIXA, ETC..., foi reduzida para 95% em três meses de tratamento. Hoje completo VINTE meses de
AUTO-HEMOTERAPIA INITERUPTOS. Minha melhora é excelente em todos os aspectos e vou continuar por
toda minha vida como tratamento preventivo, também.
Minha mulher está fazendo AUTO-HEMO tem dez meses, por causa de uma disfunção hormonal (prolactina).
Seus seios inchavam e doíam muito, seu colesterol e açúcar no sangue descontrolaram e três meses depois do
tratamento da AUTO-HEMO estava tudo normal nos exames, sem gastar dinheiro com remédios e efeito
colateral ZERO. Hoje ela me acompanha toda a semana para tomarmos nossas agulhadas.
Meu sogro, de 83 anos e minha mãe de 73 anos, começaram o tratamento da AUTO-HEMO e daqui a três meses
venho dar outro depoimento de duas pessoas que estarão muito melhor de saúde.
Dr. Luiz Moura nós TE AMAMOS. Vamos ser eternamente gratos por ter nos dado uma vida cheia de qualidade.
http://inforum.insite.com.br/39550/12106487.html
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/agradecimento-eterno-ao-dr-luiz-moura-e-a-auto-hemoterapia.asp

Sábado, 13 de agosto de 2011 - 08:39:28
Enfermidades selecionadas
Herpes
Auto-hemoterapia cura Herpes
RELATANDO UM CASO DE CURA PELA AUTOHEMOTERAPIA:
Meu pai contraiu herpes zooster em Fev/2011. Já velho, com 89 anos, nada conseguia curá-lo... A Doença
espalhou-se pelo corpo, criando feridas no abdomen, nas costas etc...
Após 3 meses, começou a ficar cego, porque atacou os olhos... gastou uma fortuna com aplicações, com
remédios
caros de um médico de JAHU - sp Brasil.
Só depois de começar a fazer autohemoterapia, a doença regrediu, e , após 4 aplicações de 10 ml, ficou
totalmente curado.
{ } Robinson
OBS: O testemunho acima me foi enviado pelo Robinson
Abaixo email que ele recebeu sobre o testemunho:
----- Original Message ----From: Cleonice Alexandre Le Bourlegat
To: Robinson
Sent: Friday, August 12, 2011 8:58 PM
Subject: Re: HERPES CURA PELA AUTOHEMOTERAPIA
Robinson,
A experiência do André foi parecida com a da pessoa que apresentou herpes zoster em torno no olho esquerdo e
ele teve também diplopia. Graças a Deus, tivemos a chance de optar pela auto-hemoterapia antes da doença
atingir a parte interna do olho, mas em torno estava carregada de infecções secundárias (bacterianas). O médico
oftalmo me advertiu do risco que ele corria do vírus e a infeção atingir o olho. A melhora das infecções e da
dor veio em 24 horas, após uma única aplicação de auto-hemterapia (10 ml). A da diplopia desapareceu após
alguns meses.
Abraços
Cleonice
Profa Dra Cleonice Alexandre Le Bourlegat
Geógrafa CREA 2901 D
Docente do Mestrado em Desenvolvimento Local
Graduação em Geografia
Universidade Católica Dom Bosco
Em 12/08/2011 20:41, Robinson < > escreveu:
Relatos - Auto-Hemoterapia e Herpes

Herpes na córnea: http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1564&u=1507
Gente, sempre tem alguém me perguntando sobre a Autohemo, porque todos já sabem da minha peleja contra a
Herpes
que invadiu minha córnea e fez aquele estrago todo. Pois bem , vou explicar o que houve. Depois de peregrinar
por tudo que é tipo de consultório oftalmológico, consultar os melhores especialistas, finalmnete encontrei o
Dr Guilherme Kfouri que imediatamente detectou meu problema: herpes ocular, mas já era tarde, pois a córnea
já
tinha entrado no processo de "derretimento". Foi feito o primeiro transplante entramos com a medicação para
combater a herpes. Infelizmente a doença voltou com força total e afetou a córnea tranplantada, a esta altura
eu já estava usando um tubo de pomada Aciclovir por semana (uma bagatela de R$ 78,00 ) e mais 800mg de
Aciclovir oral e mesmo assim com pouquíssimo resultado, a herpes apenas melhorava um pouco. Foi aí que me
deram
um cd sobre Autohemoterapia, assisti atentamnete,pesquisei sobre o assunto, criei coragem e fiz a primeira
aplicação por conta própria, sem receita ou acompanhamento médico, fiz por absoluto desespero. Oito horas
depois da primeira aplicação eu já não sentia mais dores e no outro dia a herpes simplesmente sumiu. Foi a
primeira vez neste tempo todo que fiquei bem desta herpes. e a partir daí nunca mais tive a doença.Passei a
fazer as aplicações semanalmente e hoje faço mensalmente, volto a repetir que fiz por conta própria e não estou
aqui recomendando nada para nínguém. Resolvi passar o arquivo sobre a Autohemo, pois pode ser útil para
outras
pessoas como foi para mim.
Na Luz,
Vanêssa
fonte: http://salavioleta.blogspot.com/2007/05/autohemoterapia.html

Segunda-feira, 27 de dezembro de 2010 - 09:48:32
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Alergias, Herpes
Vantagens
100%
Experiência
Eu tinha herpes genital constantemente varias vezes precisei ficar internada, mas depois que comecei com auto
hemoterapia, nunca mais deu. Eu indico p/ todas as pessoas.
Rosiane Colombo
40 anos - Campo Grande - MS - Brasil
AHT HEMOTERAPIA

Quinta-feira, 14 de outubro de 2010 - 13:23:51
A AH pode curar herpes

Data: 14/10/2010 14:01
De: jose marins filho (jmarinsfilho@uol.com.br)
IP: 189.71.148.14
Assunto: A AH pode curar herpes
Gostaria de informar que ja faço a auto-hemoterapia já há 02 anos e de lá pra cá nunca mais tive problema
principalmente de herpes que eu tinha no orgão genital.
http://inforum.insite.com.br/39550/11254101.html
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-ah-pode-curar-herpes.asp

Orientações Médicas:
Sábado, 1 de novembro de 2008 - 16:35:41
J Altern Complement Med. J Med Altern complementar. ;3 (2):155-8 9395705 ( P , S
, G , E , B ) ; 3 (2) :155-8 9395705 (P, S, G, E, B)
[My paper] JH Olwin , HV Ratajczak , RV House, JH Olwin, HV Ratajczak, RV
House
Rush Presbyterian St. Luke's Medical Center, Chicago, IL, USA. Rush Presbyterian
St. Luke's Medical Center, Chicago, IL, E.U.A..
Successful treatment of herpetic infections by autohemotherapy.
Sucesso no tratamento de infecções herpéticas por auto-hemoterapia.
Herpes zoster afeta um número significativo de indivíduos com mais de 50 anos. Até a presente data, não se tem
tratamentos satisfatórios disponíveis. O médico autor (JHO) assistiu a uma dramática resposta de um paciente
tratado de herpes com autohemoterapia:
a dor e a lesão desapareçam completamente dentro de 5 dias, sem
qualquer repetição de uma delas. Iniciou-se em seguida, com auto-hemoterapia, o tratamento de outros doentes
herpéticos . Em vinte e cinco pacientes com herpes foi feita uma transferência sanguínea autóloga de 10 mL da
veia ante-cubital para o glúteo e monitorados os sinais clínicos.
Uma resposta 100% favorável ocorreu em 20 pacientes que receberam autohemoterapia dentro de 7 semanas do
início
dos sinais clínicos e em 1 (um) outro que recebeu auto-hemoterapia em um intervalo de 9 semanas. Nenhum
inesperado sinal ou sintomas ocorreram por causa do tratamento. A auto-hemoterapia tem demonstrado ser
eficaz
na eliminação das sequelas clínicas nestes casos de infecções por herpes e estes resultados justificam ainda
mais rigorosas in vestigações clínicas.
Link da fonte: http://lib.bioinfo.pl/pmid:9395705
Garcia 60 anos - São Paulo

Orientações Médicas:
Quinta-feira, 16 de outubro de 2008 - 12:52:54
Não estava doente, mas comecei a observar e notei que depois que inicei as 10 aplicaçõs 5 mg de 7 em 7 dias e
com intervalo de 60 dias, mais resistencia a doenças brandas tipo gripe nunca mais tive herpes labial.
Vicente Alberto Passos Dornelas
48 anos - Belo Horizonte- MG

Sábado, 11 de outubro de 2008 - 13:59:01
Meu filho tinha herpes do tipo cobreiro na face, usou varios remedios mas sem bons resultados, um medico de
medicina alternativa, indicou para ele autohemoterapia sangue+ozonio, ja faz dois anos, e o herpes não voltou
mais
Odair Henriques Banhos
54 anos - Terra Boa - Pr
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-herpes-1.asp

Herpes na córnea: http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1564&u=1507
Gente, sempre tem alguém me perguntando sobre a Autohemo, porque todos já sabem da minha peleja contra a
Herpes que invadiu minha córnea e fez aquele estrago todo. Pois bem , vou explicar o que houve. Depois de
peregrinar por tudo que é tipo de consultório oftalmológico, consultar os melhores especialistas, finalmnete
encontrei o Dr Guilherme Kfouri que imediatamente detectou meu problema: herpes ocular, mas já era tarde,
pois a córnea já tinha entrado no processo de "derretimento". Foi feito o primeiro transplante entramos com a
medicação para combater a herpes. Infelizmente a doença voltou com força total e afetou a córnea tranplantada,
a esta altura eu já estava usando um tubo de pomada Aciclovir por semana (uma bagatela de R$ 78,00 ) e mais
800mg de Aciclovir oral e mesmo assim com pouquíssimo resultado, a herpes apenas melhorava um pouco. Foi
aí que me deram um cd sobre Autohemoterapia, assisti atentamnete,pesquisei sobre o assunto, criei coragem e
fiz a primeira aplicação por conta própria, sem receita ou acompanhamento médico, fiz por absoluto desespero.
Oito horas depois da primeira aplicação eu já não sentia mais dores e no outro dia a herpes simplesmente sumiu.
Foi a primeira vez neste tempo todo que fiquei bem desta herpes. e a partir daí nunca mais tive a doença.Passei a
fazer as aplicações semanalmente e hoje faço mensalmente, volto a repetir que fiz por conta própria e não estou
aqui recomendando nada para nínguém. Resolvi passar o arquivo sobre a Autohemo, pois pode ser útil para
outras pessoas como foi para mim.
Na Luz,
Vanêssa
fonte: http://salavioleta.blogspot.com/2007/05/autohemoterapia.html
Orientações Médicas:
Sábado, 1 de novembro de 2008 - 16:35:41
J Altern Complement Med. J Med Altern complementar. ;3 (2):155-8 9395705 ( P , S
, G , E , B ) ; 3 (2) :155-8 9395705 (P, S, G, E, B)
[My paper] JH Olwin , HV Ratajczak , RV House, JH Olwin, HV Ratajczak, RV
House
Rush Presbyterian St. Luke's Medical Center, Chicago, IL, USA. Rush Presbyterian
St. Luke's Medical Center, Chicago, IL, E.U.A..
Successful treatment of herpetic infections by autohemotherapy.

Sucesso no tratamento de infecções herpéticas por auto-hemoterapia.
Herpes zoster afeta um número significativo de indivíduos com mais de 50 anos. Até
a presente data, não se tem tratamentos satisfatórios disponíveis. O médico autor
(JHO) assistiu a uma dramática resposta de um paciente tratado de herpes com autohemoterapia:
a dor e a lesão desapareçam completamente dentro de 5 dias, sem
qualquer repetição de uma delas. Iniciou-se em seguida, com auto-hemoterapia, o
tratamento de outros doentes herpéticos . Em vinte e cinco pacientes com herpes foi
feita uma transferência sanguínea autóloga de 10 mL da veia ante-cubital para o
glúteo e monitorados os sinais clínicos.
Uma resposta 100% favorável ocorreu em 20 pacientes que receberam autohemoterapia
dentro de 7 semanas do início dos sinais clínicos e em 1 (um) outro que
recebeu auto-hemoterapia em um intervalo de 9 semanas. Nenhum inesperado sinal
ou sintomas ocorreram por causa do tratamento. A auto-hemoterapia tem
demonstrado ser eficaz na eliminação das seqüelas clínicas nestes casos de infecções
por herpes e estes resultados justificam ainda mais rigorosas investigações clínicas.
Link da fonte: http://lib.bioinfo.pl/pmid:9395705
Garcia 60 anos - São Paulo

Orientações Médicas:
Quinta-feira, 16 de outubro de 2008 - 12:52:54
Não estava doente, mas comecei a observar e notei que depois que inicei as 10
aplicaçõs 5 mg de 7 em 7 dias e com intervalo de 60 dias, mais resistencia a doenças
brandas tipo gripe nunca mais tive herpes labial.
Vicente Alberto Passos Dornelas
48 anos - Belo Horizonte- MG

Sábado, 11 de outubro de 2008 - 13:59:01
Meu filho tinha herpes do tipo cobreiro na face, usou varios remedios mas sem bons
resultados, um medico de medicina alternativa, indicou para ele autohemoterapia
sangue+ozonio, ja faz dois anos, e o herpes não voltou mais
Odair Henriques Banhos
54 anos - Terra Boa - Pr

Data: 20/02/2009 22:43
De: EDICLEIDE DE OLIVEIRA (rafaela.costa22@hotmail.com)
IP: 201.65.16.131
Assunto: AUTO-HEMO
Ha 4 anos tinha herpes os medicos falavam que não tinha cura pois ouvi falar sobre a auto-hemo e ha 5 meses
comecei a fazer a A-H com 10 ml e graças a Deus e ao Dr. Moura estou bem, nunca mais tive problemas de
herpes em minha vida , não vou parar de fazer a A-H , que as pessoas que tiverem o mesma doença FAÇA.
20/02/09 EDICLEIDE,PB

Quinta-feira, 21 de julho de 2011 - 15:50:19
Enfermidades selecionadas
Alergias
Curou minha alergia / herpes
Meu nome é Conrado, sou de Avaré estado de São Paulo próximo à Bauru, desde que comecei com ah nunca
mais tive
gripe, faz 3 anos que não tomo nenhum remédio para tal, também tinha uma herpes na perna(parte de trás da
coxa)
que desde a primeira aplicação nunca mais apareceu (se manifestava quando ficava com baixa resistência) e
também eu tinha enxaqueca (as vezes tinha que ficar só no quarto) parece brincadeira mais nunca mais tive, se
eu tomasse uma cerveja gelada, o meu nariz trancava e o olho escorria, também nunca mais tive, para quem
quiser
confirmar isso meu telefone é 14 37329716, a unica coisa chata é a agulha mais depois dos resultados nem ligo
mais.Agradeço a todos e fiquem com Deus.
José Roberto Conrado
43 anos - Avaré sp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/curou-minha-alergia-herpes-.asp

Terça-feira, 20 de abril de 2010 - 19:34:58
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Colesterol, Dor na coluna, Dores articulares, Herpes, Labirintose,
Prevenção em geral
Vantagens
queda de cabelo, esta sendo maravilhoso, pois tinha uma queda fortissima e meu cabelo agora começou a crescer
bastante, meu colesterol ainda não baixou, dor nas costas melhorou muitissimo, tinha muita dor nos ombros a
ponto de não poder pegar peso nenhum, hoje consigo pegar as bolsa de compras que eram impossiveis pra
mim,quando comecei estava com labirintite e ela sumiu por completo, não sei o que houve mas ela sumiu sem
eu tomar nenhum remedio, tenho herpes labial mas desde que comecei a fazer autohemoterapia nunca mais se
manifestou, não quero parar, pois sei que me sinto muito bem e ja tem quase um ano que faço, parei algumas
vezes, e não fiquei com hematoma nenhum, como muitos falam, alem de fazer eu incentivo todas as pessoas que
eu conheço a fazer também, pois nosso corpo se sente muito bem, eu tinha um pigarro e eu sumiu também, são
tantas coisas que as vezes a gente esquece, nunca mais fiquei resfriada, a gripe parece que quer me pegar mas ela
da meia volta e sai fora, é impressionante, Assim que comecei a fazer eu queimei me dedo polegar fazendo
comida, ele cicatrizou em 4 dias so com a hemoterapia, pois eu não passei nada, minhas unhas quebravam muito
agora estão mais forte, é tanta coisa que acontece de bom com voce que não da pra parar.
Experiência
Graças a Deus, não deu e nem vai dar

monica de faria ribeiro
42 anos - Duque de Caxias - RJ - Brasil
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-colesterol-dor-na-2.asp

Quinta-feira, 10 de março de 2011 - 12:32:07
Enfermidades selecionadas
Herpes
Auto-hemoterapia cura Herpes
EU TENHO HERPES, FIZ AUTOHEMO 2 ANOS E SABE QUE A HERPES NÃO SE MANIFESTOU NEM
UMA VEZ NESSE PERIODO, ESTOU
PARADO DA HEMO DESDE JUN 2010 E MESMO ASSIM A HERPES ATÉ AGORA NADA. MAS É
SIMPELES, NÃO HÁ NEMHUM PERIGO,
BASTA UMA PESSOA QUE SAIBA PEGAR UMA VEIA E APLICAR NO MÚSCULO, EU SEMPRE FIZ
COM 5 ML, CLAR USE TUDO
DESCARTÁVEL.
por: edalfia
edalfia = Membro (Yahoo) desde: 19 de julho de 2006
Segunda-feira, 4 de abril de 2011 - 21:30:59
Eu faço hemoterapia porque tenho herpes genital e cada aplicaçao me sinto melhor,e a melhora é incrivel.
carlos
40 anos - são paulo / capital
Auto-hemotherapy in Herpes Cases - THE STORY OF A DOCTOR IN FERME-NEUVE - CBC NEWS
* Tradução via Google:
AUTO-hemoterapia em CASOS de herpes
AIDS trouxe de volta à nossa consciência o sistema imunológico, que foi um pouco relegado para a escuridão.
Desde seu surgimento, agora freqüentemente falam sobre o nosso sistema auto-imune, vírus, antígenos e
anticorpos.
Tipo 1 herpes labial, comumente chamado de fogo selvagem, é um problema tão antigo como a terra. É muito
estreitamente relacionados por suas raízes de tipo II, herpes genital.

Alguns anos antes da descoberta do zovirax drogas antivirais (aciclovir) em 1973 ou em 1974, pela qual um
subsídio de US $ 17 milhões foram pagos, eu por mim desenvolvido um tratamento para herpes labial que não
custa
nada e que não tem absolutamente nenhum efeito colateral nem contra-indicação.
Uma senhora de trinta foi me consultar para os últimos 12 anos para o herpes labial. Três dermatologistas e um
alergista não tinha encontrado nenhuma solução para seu problema.
Ansioso para ajudar este paciente, eu ponderei sobre ela durante muito tempo, quando a ideia surgiu-me que o
sangue contido antígenos contra os quais era necessário encontrar uma maneira de agir . Ao injetar antígenos, o
sistema provavelmente iria produzir anticorpos.
Lembrei-me de ter ouvido cerca de hemoterapia, que consiste em tratar alguém com seu próprio sangue, mas eu
estava completamente familiarizado com a técnica. Eu, então, começou com 1cc, depois 2, depois 4 cc, e eu
finalmente aprovou a dose de 10 cc em minha prática com resultados espetaculares. Eu estava puxando 10 cc de
sangue de uma veia no braço e injetá-lo de volta por via intramuscular no músculo glúteo (nádegas), nada mais.
As lesões secas no prazo de 2 ou 3 dias e a dor desapareceu geralmente no mesmo dia. Eu tenho tratado mais de
uma centena de casos.
Quanto à aciclovir, uma droga cara com previsões tão extraordinário, não resolveu o problema, como previsto.
Ele não faz nada, mas diminuí-la, sem nunca resolvê-lo. A prescrição deve ser repetida mensalmente e que será
necessário para levá-lo para a vida.
Às vezes, eu me encontro com ex-pacientes que tratei de vinte ou mais anos atrás. Eles são muito orgulhosos de
dizer-me que nunca tiveram qualquer recidivas.
Essa é a forma como as descobertas são feitas. Eu não tenho experiência suficiente em um número suficiente de
casos de herpes genital para afirmar ou não auto-hemoterapia (auto-hemoterapia) é eficaz, mas tenho a sensação
que sim.
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-herpes.asp
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Autohemoterapia:
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
http://autohemoterapia.orgfree.com/
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/

