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Relatos - Auto-Hemoterapia e HIV
 
 
PORTADOR DE HIV CONFIRMA A EFICÁCIA DA AUTO-HEMOTERAPIA COM SUA PRÓPRIA
EXPERIENCIA: 

  
(leia no site o texto completo): 

  
.... Contrariando a vontade do meu médico, eu decidi arriscar e começar a fazer o uso da técnica, uma tia minha
que já faz há algum tempo, me indicou o nome da pessoa que fazia as aplicações nela, e é essa pessoa que vem
fazendo em mim até hoje. Faço a aplicação uma vez por semana, tiro 10 ml de sangue da minha veia e aplico no
músculo (nas nádegas no meu caso). Confesso que na primeira semana, não senti absolutamente nada, mas eu
“me dei” o prazo de um mês fazendo para depois ter um parecer. Na semana seguinte, também não senti
absolutamente nada de diferente, já estava começando a achar que essa técnica era besteira, somente na 3a
aplicação/semana é que comecei a sentir os resultados. Comecei a sentir uma energia e vontade de fazer as
coisas que há muito tempo eu não sentia, até o meu humor mudou drasticamente! Continuei a fazer e comecei a
ver resultados inclusive na minha fisioterapia que eu fazia 3 vezes por semana. Após alguns meses fazendo a
técnica, resolvi fazer exames de sangue para ver a quantas andava minha imunidade, e para a minha surpresa,
boa surpresa, o meu CD4 havia subido (bastante, como nunca havia subido antes) e a minha carga viral passou a
ser indetectável. 

  
Resumindo, para mim, a técnica funcionou, não sei se é efeito placebo ou coisa da minha cabeça, mas para mim
funcionou e continua funcionando até hoje, faço regularmente e continuo fazendo. E, mesmo contrariando o meu
médico, que diz que é besteira e perda de tempo, eu estou vendo resultados.... 

  
http://vivercomhiv.com.br/2015/03/11/auto-hemoterapia-verdade-ou-mito/

  
Abaixo alguns comentários do site, porém acessando-se o link acima, existem mais outros testemunhos:

  
violetapositiva disse: 

 3 de setembro de 2015 às 11:38 
 Opa… que interessante. Eu conheço duas pessoas que fazem auto hemoterapia – uma delas, um médico – com

ótimos resultados. E já tinha pensado se ela seria indicada ou não no caso de soropositivos. Vou pensar na
possibilidade. :) Obrigada! 

  
Fausto disse:

 27 de novembro de 2015 às 21:44
 Fui diagnosticado + em 2011 e logo iniciei a Hemoterapia, fiz por quase dois anos sem ter necessidade de

antirretrovirais. Claro que cada caso é um caso. Por isso estou aqui pra dizer que no meu caso me faz mto bem.
Hj minhas taxas estão mto boas, CD4 acima de 500 e carga viral indetectável.

 E conheço pessoas que não são soropositivas e fazem esse tratamento por diversos motivos.
 É um método de tratamento alternativo.

  
Suzie Cabral disse:

http://www.hemoterapia.org/
http://vivercomhiv.com.br/2015/03/11/auto-hemoterapia-verdade-ou-mito/


20 de dezembro de 2015 às 14:51
 A AH também é perfeita para vários tipos de problemas de pele. Minha filha, quando adolescente, teve acne

severa e após vários tratamentos caros e inúteis os dermatologistas só indicavam o uso do roacutam, um remédio
altamente tóxico, no meu ponto de vista. Depois de pesquisar muito sobre a auto-hemoterapia resolvi fazer as
aplicações nela. E para nossa surpresa, com apenas 5 aplicações ela já tinha uma pele de bebê, e nunca mais teve
problemas com acne! Mas a constatação feita nos comentários acima é mais que verdadeira: é cruel. O que não
gera lucro para a indústria farmacêutica, que manda no sistema médico, jamais será divulgado como algo
realmente bom e eficaz…

  
Maria Antonieta de Aquino Luna Furtado disse:

 20 de dezembro de 2015 às 21:22
 Faço hemo e toda minha família estamos muito bem . Meu esposo é diabético quase perdia o pé fez a hemo e

ficou bom.
  

Ricardo disse:
 21 de dezembro de 2015 às 13:24

 Gente não é placebo, basta entrar no youtube e digitar globo rural auto hemoterapia, em veterinária a auto
hemoterapia funciona a mais de cem anos, isto é se cura uma virose em bovinos não é placebo.

  
 
 
 
 
 
 
AHT: Método usado por espírita pode ser o caminho para a cura da Aids

  
segunda-feira, 23 de fevereiro de 2015 

  
Método usado por espírita pode ser o caminho para a cura da Aids 

  
Cicero Santana - repórter 

  
Infectologista deve ser pronunciar sobre o assunto 

  
Um jovem pedreiro, soro positivo, identificado apenas como Marcos, residente em Maceió –Al, pode ser o
primeiro caso da cura da aids no mundo. A informação foi prestada pelo espírita Antônio Ferreira, que em 1999,
injetou cinco miligramas de sangue de aidético na própria veia, para defender a teoria de que a CURA DA
AIDS, está no sangue de quem é imune ao HIV. Com exclusividade, ele afirmou para o b7-notícias.com, de que
passou a injetar o próprio sangue no pedreiro infectado com mais de mil carga viral e que hoje a carga viral
zerou e o pedreiro que estava infectado ganhou peso e voltou as suas atividades profissionais normalmente. 

  
"Se tivesse-me dado ouvidos, muitas mortes teriam sido evitadas e eu estou a disposição de qualquer cientista
que queira estudar o meu caso. Estou feliz pelo resultado que tive com esse rapaz, mas que infelizmente ele não
quer aparecer porque conseguiu a aposentadoria e se anunciar que está curado pode perder a aposentadoria esse
é o medo dele, que pediu para não ser identificado. Agora, está comprovado que a Auto-Hemoterapia, pode curar
a aids e evitar que milhões de pessoas continuem morrendo. Acredito que esse impasse está nas indústrias que
produzem esses medicamentos que são caros e poucas pessoas conseguem ter acesso", afirmou Antonio Ferreira.
 
O começo 

  
Tudo começou no dia 15 de setembro de 1999, quando encontrei na praia da Avenida um travesti identificado
como Marquesa e que é portador do vírus HIV. Depois de uma longa conversa, ele consentiu que eu injetasse em
minha veia cinco ml do sangue dele. Na época, muitas pessoas me consideraram louco, depois que leram a



matéria publicada no jornal Extra, feita pelos jornalistas Cícero Santana e Ricardo Rodrigues. 
  

“Hoje 16 anos depois, provei que estava certo em minha teoria, já que o paciente que eu atendi está
completamente curado dessa doença que vem matando milhões de pessoas em todo mundo”. O pedreiro Marcos,
estava sendo assistido por um médico infectologista, mas, os globos não paravam de aumentar, teve que deixar a
profissão e para não morrer de fome, solicitou e lhe foi concedida uma aposentadoria por invalidez. 

  
Quando comecei a fazer o tratamento com ele, o Marcos estava com uma carga viral a mais de mil e com o
passar das sessões de Auto-Hemoterapia, a carga viral teve uma redução assustadora e a carga viral chegou a 90,
Daí, sem que ele soubesse, passei a injetar o próprio sangue dela e passei a aumentar da dosagem de sangue.
Comecei com 5ml, 10, ml, 15 ml e 20 ml. Agora a carga viral dele zerou e não está mais com a doença, inclusive
ele tem documento do médico que comprova essa cura. “Só que é como eu disse: Ele tem medo de entrar na m
´midia para não perder a aposentadoria", concluiu o espírita Antonio Ferreira, conhecido como Tonho da Aids. 

  
Postado por Roberto Gonçalves às 2/23/2015 04:41:00 AM 

  
http://www.robertogonsalves.com.br/2015/02/metodo-usado-por-espirita-pode-ser-o.html

  
 
 
 
 
Domingo, 2 de março de 2014 - 10:07:35

  
Enfermidades selecionadas 

 AIDS (SIDA)
 CARGA VIRAL = ZERO

  
Adoeci de AIDS em 1999 e só tomava os retrovirais, quando em outubro/2010 comecei a fazer uso da
Hemoterapia e minha carga viral negativou. Hoje eu nem sei o que é AIDS. 

  
JOSÉ FERNANDES 

 NATAL-RN
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 5 de setembro de 2012 - 13:13:19

  
Enfermidades selecionadas 

 HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana)
  

Melhoras
  

Ola! vou relatar aqui minha experiencia com auto-hemoterapia e seus beneficios , talvez voce esteja como eu
estive a um tempo atraz sem esperanca, fraco ,depremido e sem forcas... era assim que eu me encontrava quando
descorbi que tinha adquirido o virus do HIV, no final de 2010 , procurei por algum metodo que pudesse me
ajudar a viver sem precisar tomar os coquiteis.Entao minha queridissima mae , me apresentou um video do Dr
Luiz moura no youtube , falando sobre a Auto-hemo, e vi uma moca muito bonita fazendo tambem e aplicando

http://www.robertogonsalves.com.br/2015/02/metodo-usado-por-espirita-pode-ser-o.html


nas nadegas,resolvi tentar aplicar em mim mesmo mas sem exito pois eu ficava muito nervoso e era sangue pra
todo lado rsrs.ao passar do tempo vi que so eu mesmo poderia me fazer isso por mim.E ao aprender tecnicas de
aplicacao de injecao na Net finalmente criei coragem e fiz primeiro com 20 ml em uma so coxa o maior musculo
da perna , esse comporta bem os 20 ml, depois eu alternava em um perna e outra,Hoje diminuir o volume de
sangue para 15 ml .Minhas melhoras foram na segunda aplicacao ja sentia uma diferenca , onde nao tinha forcas
para trablhar me veio uma forca tremenda.Passou a sonolencia que eu sentia ,amidalite tambem passou nunca
mais eu tive uma crise,Gripe e muito dificil as vezes eu nem pareco que tenho esse maldito virus,pois tenho uma
vida normal.Faco aplicacao de 5 em 5 dias nunca parei de fazer.ja estou na 55 aplicacoes e estou super bem ,
junto com a oracoes ao TODO PODEROSO que creio eu pode curar qualquer doenca, creio que vou ser curado
em breve.Meu CD 4 ao descobrir o resultado do exame era de 380 caiu com uns meses para 286 ai comecei a
Auto-hemo e ele subiu para 389 espero ainda passar dos 1000 pois esse e meu foco.Portanto meu amigo , minha
amiga que esta nessa situacao nao temas Creia no Eterno Criador e nessa maravilhosa tecnica que o nosso
amado Dr Medico verdadeiro nao vendido a industria nos ajudou a conhecer Dr Luiz Moura obrigado, Obrigado
ao meu mestre Yeshua (Jesus). 

 Roberto Galvao 
 Recife

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 26 de abril de 2012 - 01:39:36

  
Cd4 subiu Carga Viral Caiu

  
Fui diagnosticado em dezembro 2010 com hiv em 07/02/2011 fiz exame cd4 = 326 cd8 = 1.133 cd45+ = 1.973 e
carga viral estava 35.223 resolvi esperar e adiei o uso do coquetel logo apos essa coleta de cd4 meu namorado
que era enfermeiro e soropositivo e fazia o uso da AHT o cd4 dele era de 1400 gente bem mais que o de uma
pessoa sem o hiv , ele passou a fazer em mim a AHT aceitei já que não tinha nada a perder, fiz nova coleta de
cd4 em 16/05/2011 mais de 3 meses depois e ao abrir o resultado estava exatamente 326 de cd4 o cd8= 1.174
cd45+ = 2.157 não fiz de carga viral. Bem aconteceu que acabei me separando dele e não fiz mais o uso da AHT
isso logo após eu ter coletado para esse segundo exame. 

 Em 26/09/2011 fiz novamente a contagem de cd4 estava a 4 meses sem fazer a AHT e o resultado não foi nada
bom cd4 =266 cd8= 1.022 cd45+ = 1.789 este resultado que vai direto para o medico eu só fui ver em dezembro
certamente ja estava com o cd4 mais baixo, saberia que na proxima visita ao medico teria que começar a fazer
uso dos ARV's , então eu resolvi que eu mesmo iria atras de informações de como tirar o sangue da veia e aplicar
no musculo para mim foi facil ja havia visto varias vezes vi alguns videos no youtube e com um pouco de
coragem passei a fazer novamente em mim a AHT em janeiro de 2012 10ml de 7 em 7 dias na nadega porem
aqui na minha cidade estava sem infectologista e minha consulta foi marcada para março fiz nova coleta no dia
06/03/2012 e para minha surpresa meu cd4 havia subido para 315 ! e minha carga viral caiu mais de 3 vezes para
11 mil isso após 1 ano de ter feito a ultima carga viral dessa vez a fiz pois iria começar ARV's resumindo peguei
os remedios estou tão melhor só com a AHT que nem gostaria de toma-los mas irei sim e não irei parar com a
AHT tenho quase certeza que a HT funciona mesmo senão acredito eu que esses numeros não seriam possiveis,
falei ao meu medico ele não me proibiu de fazer ele só diz que "não tem embasamento cientifico" era isso meu
depoimento espero que sirva para todos voces que estejam em duvidas quanto a essa magnifica tecnica. 

 Anderson 
 25 anos - RS

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/cd4-subiu-carga-viral-caiu.asp

  
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/cd4-subiu-carga-viral-caiu.asp


 
 
 
 
Qábado, 30 de junho de 2012 - 17:42:16

  
Enfermidades selecionadas 

 AIDS (SIDA)
  

Auto hemoterapia em portadores HIV-aids
  

Data: 30/06/2012 00:49 
 De: jose Carlos 

 IP: 186.212.206.53 
 Assunto: Auto hemoterapia em portadores HIV-aids 

 noventa dias atrás recebi meu exame de carga viral e CD4. 
 minha Carga viral estava altissima e meuCD4 baixo, quase perto déu entrar no coquetel anti-HIV. 

 bom me preucupou muito mas uma alma caridosa me indicou a A-hemoterapia. bom durante 90 dias uma x por
semana eu apliquei uma seringua de 20ml do meu próprio sangue no meu musculo,bum-bum e ombro... 

 refiz meu exame de Carga viral e CD4,me surpeendi, minha carga viral diminuiu muito e meu CD4 almentou
mais de 100%. 

 Bom está é minha dica... 
 http://inforum.insite.com.br/39550/12523387.html

  
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 30 de agosto de 2011 - 02:17:04

  
Enfermidades selecionadas 

 HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana)
 Mal estar digestivo

 Micose
 Recuperação da capacidade visual

  
MILAGROSO

  
BOA NOITE A TODOS, GOSTARIA DE AGRADECER AO DR. LUIZ POR NOS MOSTRAR ESSE
CAMINHO DA MEDICINA TÃO POUCO 

 EXPLORADO. EU NÃO TENHO COMO DIZER O QTO MELHOREI DEPOIS DE COMEÇAR COM A
AHT., SOROPOSITIVO HÁ POUQUÍSSIMO 

 TEMPO(CERCA DE 2MESES), AO DESCOBRIR NUM EXAME, FIQUEI COM MEDO... BUSCANDO
UMA SOLUÇÃO IMEDIATA PARA MELHORAR 

 MINHA SAÚDE, Q SEMPRE FOI EXCELENTE(NUNCA TIVE NADA GRAVE), EU COMEÇEI A
UTILIZAR O MÉTODO. APÓS A PRIMEIRA 

 AHT, NÃO SENTI DIFERENÇA NAS MICOSES E COÇEIRAS NA PELE.. PORÉM MINHA VISÃO QUE
ERA UM TANTO EMBAÇADA, OLHOS 

 RESSECADOS MELHORARAM DE UMA FORMA INACREDITAVEL. A VISÃO PIORAVA MUITO A
NOITE... POREM AO ASSISTIR UMA AULA 

 NA FACULDADE COMO DE COSTUME NO TURNO DA NOITE, NAO PRECISEI FORÇAR MINHA
VISTA PARA LER O QUE O PROFESSOR 



MOSTRAVA EM TRANSPARENCIAS. AGORA VOU PARA A SEGUNDA APLICAÇÃO E JÁ NAO
PRETENDO PARAR DE FAZER... SÓ GOSTARIA 

 DE ESCLARECER UMA ÚNICA DÚVIDA: É NECESSÁRIO SE DAR ALGUM INTERVALO APÓS A
UTILIZAÇÃO DESTE MÉTODO POR MUITO 

 TEMPO OU PODEREI PROCEDER DE SEMANA EM SEMANA POR TODA VIDA? 
 OBS: FUI ATLETA PROFISSIONAL DE LUTA DURANTE ANOS DR., ME ALIMENTO DE FORMA

REGRADÍSSIMA E EXTREMAMENTE 
 DISCIPLINADO COM EXERCICIOS FISICOS. DISPOSIÇÃO ANORMAL PARA UM HIV POSITIVO.

CONSEGUIRIA NEUTRALIZAR A 
 ATIVIDADE VIRAL? CONSEGUIRIA CONTROLAR O VÍRUS? FORTE ABRAÇO E OBRIGADO! 

 Lucas 
 24 anos - Belo Horizonte

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/milagroso.asp

  
-
  
COMENTARIOS:

  
 
Segunda-feira, 5 de setembro de 2011 - 17:00:18 

  
BOM PESSOAL GOSTARIA DE RELATAR QUE REALMENTE A DIFERENÇA NOTADA EM MEU
CORPO É PERCEPTÍVEL. 

 ESPINHAS, MANCHAS, COÇEIRA...TUDO MELHOROU MUITO...LOGO LOGO VOU PASSAR A
FAZER COM 20ML DE 5 EM 5 DIAS.... 

  
Lucas 

 24 anos - Belo Horizonte
  

-
  

Terça-feira, 15 de novembro de 2011 - 16:59:06 
  

SAUDAÇOES 
  

LUCAS NO TEU CASO USE JUNTO COM ASCARIDIL O QUAL O DR FALA NO DVD 
  

TBM TE ACONSELHO 
 USAR COM CONJUNTO 

 O MILAGROSO OLEO DE COCO ! ELE TBM É UM ANTI VIRAL PODEROSSISIMO ! 
  

TBM PRATICO ARTES MARCIAIS 
 E DEPOIS DE UM TENDINITE CRONICA NO CALCANHAR A 3 ANOS VEM E VOLTA FORTES DORES

MAS JA NAS 1 E 2 APLICAÇÃO AHT 
 AJ SENTI DIFERENÇAS 

  
ADD NO MSN SE QUIZER 

  
arcanjo2909@hotmail.com 

  
abraço e saude 

 miguel 
 ARACAJU

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/milagroso.asp


 
-
  

Sábado, 3 de setembro de 2011 - 23:42:23 
  

Pratico auto hemoterapia desde 24/06/2009 para tratar as possíveis consequências de uma diabetes do tipo 2 e 
 desde então não deixei fazer as aplicações semanais de 10 ml nas nádegas e nunca tive qualquer tipo de reação. 

 Euripedes N. Torres 
 Salto/sp

  
-
  

Sexta-feira, 2 de setembro de 2011 - 21:53:39 
  

Vamos lá Lucas.Faço à 32 meses ininterruptos.Como escreveu suas veias são ótimas assim como as minhas,
então só 

 haverá uma picada a cada 20 dias em cada veia.No caso de aplicar 10 ml então também altere o lado das nádegas
pois assim somente será uma picada a cada 10 dias.Não fique preocupado, como é atleta, se alimenta bem, então
é 

 só fazer os exames indicados pelo seu infectologista.Para não ter que usar o coquetel continue com seu regime 
 alimentar.Sua guia é o CD4.Temos relatos de pessoas no FORUM cujo CD4 estava em 100, aí a coisa tá brava,

com 
 as aplicações de auto-hemoterapia o CD4 subiu pra mais de 500, assim está bom conforme indica os

médicos.Você 
 deve estar orientado, é só um soropositivo e não um portador de aids, assim como também sou um portador de 

 hepatite C descoberta em 1991 portanto à 20 anos, não tomo medicação, faço exames regulares de 6 em 6 meses,
pois os medicamentos trazem muitos efeitos colaterais e só consegue a cura 52% dos tratados, o resto é 

 enganação,abraços. 
 joel martini de campos 

 62 anos - São Paulo - SP
  

-
  

Sexta-feira, 2 de setembro de 2011 - 15:48:43 
  

Vou falar da minha experiência e na de meus 4 parentes que fazem a AH: nunca paramos. 
 Houve alguns lapsos, mais por descaso ou falta de oportunidade, que atrasou a Ah em alguns dias ou uma

semana 
 no máximo... Fazemos a AH pelos seguintes períodos: 1 pessoa, 5 anos; 2 pessoas a 4,5 anos; 1 pessoa a 3 anos; 

 e uma pessoa a 2,5 anos... 
 Neste grupo, foram mais de 1000 aplicações, sem interrupçoes maiores. Nenhum efeito colateral, nenhum

hematoma 
 maior que uma unha do dedo, que rapidademente se foi, nenhuma complicação. Nossos músculos estão normais,

nossas veias idem, então não percebemos motivos para dar pausas nas doses. 
 Minha mãe fez 10 ml. por semana sempre nos glúteos por mais de 4 anos, sem pausas. Há alguns meses está

fazendo 
 também nos deltóides. 5 ml, no caso. 

 Diversas doenças estão em remissão, portanto, para nós, a eficácia da Ah está mais que comprovada no nosso 
 caso. 

  
Sinto pela sua doença. Espero que alcance remissão. 

  
Se EU estivesse passando pela sua experiência, faria a AH, 20 ml de 5 em 5 dias por uns meses, e reduziria para 

 10 ml de 5 em 5 dias por mais alguns meses, sempre procedendo exames específicos para o caso. 



Assim seu médico faria uma avaliação de sua saúde. E vc se protegeria... 
 Exisem relatos pelos fóruns de pessoas que se dizem portadoras desta virose e que afirmam manter as taxas dela 

 baixas bem como altas as de CD4. Quero acreditar que sejam depoimentos verdadeiros... 
  

OLIVARES ROCHA 
 46 anos 

  
-
  

Terça-feira, 30 de agosto de 2011 - 15:05:47 
  

Caro Lucas 
  

Antes de iniciar o tratamento com A.H.T. pesquisei muito.....muito mesmo e não encontrei em nenhum parecer 
 medico , desde que seja favorável a essa técnica, que determine o tempo de duração das aplicações . 

  
Lí uma nota do próprio Dr. Luiz Moura onde relata ..." pode haver um intervalo nas aplicações , para que as 

 veias e musculos descansem , mas, isso depende de cada paciente, contudo, nada impede a aplicação contínua " 
 (sic). 

  
Eu, por exemplo, pretendo parar por trinta dias ao final de 3 meses e assim por diante. 

  
 
 
Siga em frente que muitos beneficios voce terá na sua saude. 

  
 
Fraternal abraço 

  
victor nahmir 

  
 
victor nahmir 

 53 anos - São Paulo / sp
  

-
  

Terça-feira, 30 de agosto de 2011 - 18:38:02 
  

http://amigosdacura.ning.com/group/autohemoterapia/forum/topics/nunca-pare-repentinamente
  

A metade ou uma boa parte dos "hemoterápicos" costumam parar para dar um tempo(aliviada) para as veias e 
 músculos, parem, mais parem devagar, alongando o espaçamento dos dias entre uma e outra hemoterapia, penso 

 assim de 7 para 10,15,20,25 dias e 30 se mais de um ano de uso contínuo. 
 A parada repentina de qualquer medicação pode gerar inúmeros problemas, por isso melhor ter cautela. 

 Já parei, lá no início e notei o declínio que acontece após a parada de uso continuado por alguns meses, na 
 época não havia lido notícias de que no sangue retirado para a hemoterapia tem células tronco, e elas corrigem 

 tudo, isto é fantástico, e também o p.r.p.(plasma rico em plaquetas) no nosso 5 mls. semanal, temos um milhão 
 de plaquetas, prp=? 

 Qualquer exposição, dúvida, entre com o seu comentário. 
 Obrigado pela atençao 

 Maurecir 
 Maurecir Mafra 

 Itajaí



 
-
  

 
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 17 de maio de 2011 - 03:29:20

  
Testemunho de um portador de HIV 

  
"Antes, mesmo com o coquetel, minhas taxas nunca passaram de 3900, mas em média 2200. Meu CD4 nunca
havia 

 passado de 350. Minha média qui era 180." 
 "02 meses depois que comecei a fazer Auto-Hemoterapia, há cerca de 6 meses, meus leucócitos foram para

6000, 
 meu CD4 para 500. O infecto ignorou, me desprezou por ter falado da Auto-Hemoterapia e me condenou

sumariamente 
 por tê-la aplicado por conta própria. Disse que eu era doido." 

 "No meu 2o controle semana passada, leucócitos 7000 e CD4 800. Dá para imaginar a cara do infecto! Disse que
nunca viu um CD4 aumentar tão rápido. Agora ele quer conhecer a AHT e está me acompanhando de perto. 

 Antes eu era +1. Parece que está preparando uma pesquisa. Pelo que é esperto e pelo nome que tem, logo deve 
 estar publicando artigo, falando disso em congressos por aí." 

 Publicada por Margarida em 02:46 
 http://www.autohemoterapiaportugal.com/2011/04/testemunho-de-um-portador-de-hiv.html

  
 
Sexta-feira, 20 de janeiro de 2012 - 01:37:00 

  
Ola Pessoal e miha primeira vez aqui particiando do forum , vou postar pois quando resolvi fazer auto-hemo 

 estava sem esperancas e com medo.Bom fui diagnosticado HIV positivo em Outubro de em Janeiro de 2011
estava 

 magro, sem forcas e com nodulos no pescoco virilia e.t.c.. ainda tenho mas sao imperceptiveis,fiz exames e meu 
 cd 4 estava chegou a 288 quando os medicos falaram para comecar o tratamento com reetrovirais ,Vou falar por 
 decisao minha nao aconselho ninguem a fazer oque eu fiz, nao incentivo ninguem a nada, mas primeiro porque 

 creio do Eterno que ele e poderoso pra me curar resolvi nao tomar a droga com medo dos efeitos colateirais 
 apesar que so seria um por dia.Comecei a fazer auto-hemo depois de ver o video na net , e vendo depoimentos 

 como esses aqui em cima.senti uma melhora na miha disposicao incrivel na terceira aplicacao com 10 ml hoje 
 estou em 13 aplicacoes meu peso voltou a 95 kilos quando eu fui diagnosticado estava com 87 kilos e abatido. 
 estou confiante e nao vou tomar a droga feita por eles , por na minha concepcao acho que tudo e a industria da 
 mafia que injetou esas doencas e virus no mundo.Creio tambem que se eu morrer sei pra onde vou pra junto de 
 Adonai e o morrer pra mim e lucro.Porem tenho me sentido otimo gracas a Auto-hemoterapia e a Dr Luiz Moura

que 
 foi um anjo que o Eterno mandou na hora da angustia ao ver seu video eu decidir arricar e deu certo ate agora , 

 meu cd 4 no ultimo exame subiu para 489 tambem tenho tomado oleo de coco puro que dizem e um combatente
ao 

 virus segundo pesquisas na net.Tamebm vi a um documentario e ralatos de cientistas que dizem que esse virus
nao 

 mata ,Se tivermos um bom sistema imunologico ele sai de nosso corpo com o tempo.Chama-se :Houses of
Numbers, 

 Casa dos numeros.Bom espero que possa ajudar com meu depoimento nao exitem em fazer auto -hemo facam



mesmo. 
 Roberto Galvao 

 Recife
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/testemunho-de-um-portador-de-hiv.asp
  

 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 15 de abril de 2011 - 8:54:52 AM

  
Enfermidades selecionadas 

  
AIDS (SIDA)

 HEMOTERAPIA E A AIDS
  

Consegui com a hemoterapia (aplicação de 5 ml de 7 em 7 dias) em 5 meses o que não consegui em 10 anos só
tomando os retrovirais: minha carga viral ficou indetectavel, além de ficar bom de outras doenças. 

 José Fernandes 
 54 anos - Natal, RN

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
 
Inforum:

 Data: 15/04/2007 07:36
 De: sandra vasseur

 IP: 201.20.197.169
 Assunto: AHT

 TENHO FEITO A AUTO HEMOTERAPIA HA 3 MESES, GRAÇAS A ESTE TRATAMENTO
 ESTOU OTIMA! SOU SOROPOSITIVA PARA HIV E HCV, E MELHOREI MUITO DESDE

 ENTAO! ESTOU COM SINUSITE CRONICA { EFEITOS COLATERAIS DE ARVS TOMADOS
 HA DEZ ANOS} NEUROPATIA , E OUTRAS PATOLOGIAS QUE FORAM SURGINDO AO

 LONGO DESSA BATALHA PELA VIDA, SO TOMO OS ANTIVIRAIS , POIS HA 3 MESES
 A AHT E QUE ME DA RESPALDO PARA UM BEM ESTAR NUNCA SENTIDO POR MIM ...

  
 
Inforum:

 Data: 13/04/2007 16:40
 De: AUGUSTO

 IP: 201.42.189.14
 Assunto: Resposta para RONALDO

 ... sou hiv positivo há 4 anos.
 pneumonias, perdi aconta

 gripes uma atrás da outra
 anemia várias transfusões

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/testemunho-de-um-portador-de-hiv.asp


herpes labial também já tive.
 Meus Leucócitos e CD4 eram sempre abaixo da metade do mínimo.

 Faço auto-hemo há 4 meses. Desde então nem gripei.
 Não tenho mais anemia.

 Meus leucócitos estão 1,5 vezes maior que o mínimo.
 Meu CD4 voltou ao normal no último controle.

 Meu infectologista está boquiaberto. Meu caso era mais ou menos
 perdido. Nunca deixei de tomar o coquequel...

  
 
Orientações Médicas:

 http://www.orientacoesmedicas.com.br/ver_opiniao.htm
  

Terça-feira, 13 de janeiro de 2009 - 00:33:10 
 http://ahvhemoterapia.blogspot.com/ 

  
BOM MEU NOME É DUVIDA,EU NÃO TIVE UMA ORIEMTAÇAO SOBRE O SEXO FUI APREDENDO
SÓ SEM PAI SEM MÃE PARA ORIENTA E NA FALTA DE UM PAIS .... 

  
SERTO 

  
É MINHSA ESPERIENCIA FOI INICIADA DE UMA FORMA MEIO SEM GRAÇA EU PERSEBIA QUE
AS MULHERS ME OLHAVAR E OS HOMES TAMBEM COM OLHARES MALDOZOS E FAMINTOS POR
SEXO LIVRE FUI EMBORA DE CASA ESPOULSO POR MOTIVO QUE EU AINDA NÃO SEI ,EU
MORAVA NO INTERIO E FUI PARA CIDADE GRANDE LÁ ENCONTRI MUITAS PESSOAS BOAS E
MAS,E OUTRAS MAIS MALDOZAS AINDA UM DIA FUI A UM BANHEIRO E LÁ EU VI ALGUNS
HOMENS FAZENDO SEXO E AI VEIO O INTERSE .TIVE ALGUMAS TRANZA COM UM HOMEN
CASADO FIZ SEXO SEM PROTESÃO DEPOIS COM ELE PERSEBI QUE ELE TINHA OUTRAS
TRANZAS ELE E DISSE QUE SÓ TRANZAVA COMIGO SEM PROTESÃO .BOM APARTIR DA LI EU
PASSEI A USAR O PRESERVATIVO, PERSEBI QUE MINHA VIDA NÃO SERIA AMESMA 

  
É 5 ANOS SE PASSARÃO EU COMESSEI A VER E SENTIR EM EU CORPO ALGO ESTRANHO COMO
ESPIMHAS QUE NUMCA ACABAVO COMO TUMORES OU 

  
FOLIOCULITE . 

  
ME TRATEI COM .... 

 TRETACICLINA 24 CAPISULAS DE 500 MILIGRAMAS NUM PERILDO DE 6 MESES 
  

O REMEDIO FAZIA EFEITO MAS LOGO VOLTAVA FIZ EXAMES PARA HIV E OUTRO NADA 
  

ERA DOADOR DE SANGUE PARA CONTROLAR TAMBEM ALGUMA DOENÇA QUE APARECESE E
NADA EU PERSEBIA QUE EU ESTAVA FICANDO FADIGADO QUANDO CORRIA OU ME ESFORSAVA
POR DEMAIS .... 

  
COM MAIS 2 ANSO DE ALERTA NO TOTAL DE 7 ANO FUI FAZER DOAÇAO DE SANGUE AI VEIO A
RESPOSTA SORO POSITIVO,NOSSA FOI TERRIVEL..... 

  
TENHO HOJE 28 ANOS AOS 27 TIVE MINHA CONFIRMAÇAO EU TINHA 90 QUILOS QUANDO EU
TINHA 24 ANO AOS 27 ESTAVA COM 60 KG MAS EU PEQUI AQUELES PAPEL PEDIR A PARA FAZER
A SEGUNADA COLETA E CONFIRMOU MAS A CONFIRMAÇÃO .JA ESTAVA EM MIM POR QUE EU
SENTIA TUDO FRAGUEZAS CONTURA ANSIAS DE VOMITO SENTER NADA NA
BARRIGA,FALTAVA ME AS FORÇAS DESMAIVA OLHAVA PARA MINHA VEIAS ELAS AVIA
DEZAPARECIDO DE MEU CORPO. 



 
OLHEI PARA MINHA SITUACÃO FUI PARA INTERNETE PESQUISAR LITERALMENTE SOBRE
TUDO DE HIV E ENCONTRI ..... 

  
CHIMARRÃO ... 

  
CHA DE ALHO.... 

  
E HEMOTERAPIA....... 

  
TA O CHIMARRÃO TOMEI POR 2 MESES COMO AGUA AQUELA AGUA VERDE EU ESMAGRACI
UM 1KG MAS ME DEU FOME POR QUE O APETITE EU NÃO TINHA MAIS .TA VOLTOU MEU
APETITE COMESEIA COMER COMO UMA LIMA NOVO,MEU SANQUE PARESE QUE SE LINPOU DE
ALGUAMS IMPUREZAR MINHA PELE FICOU COMO PELE DE BEBE ANTES ESTAVA ESCURA ,,,,,, 

  
DEPOIS DE MAIS FORTIFICADO N0 3 HÁ 4 MES COMESEI A FAZER CHA DE ALHO POR CAUSA DA
GRIPE FORTE QUE ESTVA ME ATACANDO MUITO FORTE MESMO EU PENSEI MINHA MÃE ME
DAVA CHAR DE LIMÃO MEL GANDO EU ERA GAROTO COM MAS RESULTADO DE ESPERIENCIA
DE PESSOAS COM ALHO SOMETE OU MEL E OUTRA COISA FUI JUNTANDO TUDO BOM EM MIM
EU SABIA QUE O CHA DE MEL E LIMÃO FUNCIONAVA AGORA ERA MISTURA O TRES JUNTOS ... 

  
DEU EM MIM MUITAS PALPITAÇÃO FICOU EM MIM 10 DIAS E PASSOU . 

  
AI COMESEI TAMBEM A FAZER A HEMO TERAPIA JUNTO CHA DE ALHO LIMÁO E MEL ......AI
QUE EU VI E SENTI A VIDA EM RETORNOU NOVAMENTE ....... COMESEI A ENGORADA MINHA
DIAREI ACABARÃO E EU FIZ UM OUTRO TESTE PARA SABER SE REALMETE ERA VERDADE OU
COISA DE MINHA CABEÇA E FIQUE SEM TOMA O CHA POR UMA SEMANA E COMESIA A SENTI
TUDO NOVA METE BOM ... 

  
NÃO E FACIL MEI AMIGO OU AMIGA EU TROQUEI MINHA AGUA POR ESE CHA TENHO UMA
GARAFA DE 2 LITRO PARA TOMAS DE CHA DURANTE O DIA POR CALTELA AGORA EU POSSOA
ANDA JUNTO DAS PESSOAS VEIVENDO UMA VIDA NORMAL É VIDA NORMAL GRIPE NÃO TIVE
MAIS HOJE ESTOU COM 89 KILOS ..... 

  
BOM ATE CHORO .... MAS EU PUDE CHEGAR ATE AGUI ACREDITO QUE VC QUE ESTA LENDO
ESSE ARTIVO TAMBEM PODE .........EU AINDA NÃO FUI FAZER MESES HÁ EU ESTU FAZENDO
NATAÇÃO....... AGUANDO EU COMPLETAR 1 ANO DE TRATAMENTO VOU FAZER O EXAMES .....JA
ESTOU TENDO A SERTEZA PORTE QUE EU VI E SENTI A MORTE EM MIM HOJE EU DOU UM
SORRIZO PARA ELA ..... 

  
POR HOJE É SÓ ...... 

  
BOM MEU NOME É DUVIDA

 28 anos - FLORIPA 
  

 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 23/10/2008 10:46

 De: paschoal (paschoal42@hotmail.com)
 IP: 189.20.216.220

 Assunto: Preciso de indicações
 Sou soropositivo e faço a auto-hemoterapia há 6 meses. Os resultados são excelentes até o



momento. Comecei o tratamento assim que fui diagnosticado. Depois de alguns meses, fiz o
 exame carga viral e estava zerado. Não que não haja virus, é que o sistema imunológico está
 bem e o volume de virus é tão baixo que não pegou no exame. Não tenho outra explicação

 para isso, porque comecei a fazer a uto-hemoterapia logo no início do diagnóstico. Agora
 estou com um problema. O local onde fazia em São Paulo não faz mais. A farmácia foi

 vendida. Gostaria que as pessoas me mandassem e-mail indicando alguns locais em São
 Paulo. Por favor, me ajudem a identificar alguns locais para que eu continue a terapia. Grato

  
 
 
 
Data: 22/12/2007 19:54 

 De: Nina ( ) 
 IP: 201.90.43.181 

 Assunto: Agradecimento pelo livreto 
 ... 

 Acompanho pessolamente casos de AVC com melhora de mobilidade do lado paralizado, caso de quase
gangrena q está revertendo incrivelmente, feridas q não se fechavam e inclusive sangravam, com cura total,
rinite, depressão, todos com a pele rejuvenescida, eu msm, grávida e mais disposta, acnes sumiram e qdo
aparece alguma, não infecciona mais e ainda involui no dia seguinte ao aparecimento, uma amiga sarou a
infecção urinária já na 1ª aplicação, coisa q os remédios q tinha tomado não tinham feito até então! 

  
Hepatite C já na 1ª aplicação com melhora do sono, mais disposto e na 2ª, já observou melhora da barriga, e esse
caso ainda é acompanhado de HIV positivo... 

  
Efeito placebo???? impossível!!!! 

  
 
 
 
HIV 

  
Terça-feira, 13 de janeiro de 2009 - 00:33:10 

  
http://ahvhemoterapia.blogspot.com/ 

  
... COM MAIS 2 ANSO DE ALERTA NO TOTAL DE 7 ANO FUI FAZER DOAÇAO DE SANGUE AI VEIO
A RESPOSTA 

 SORO POSITIVO,NOSSA FOI TERRIVEL..... 
  

 
TENHO HOJE 28 ANOS AOS 27 TIVE MINHA CONFIRMAÇAO EU TINHA 90 QUILOS QUANDO EU
TINHA 24 ANO AOS 27 

 ESTAVA COM 60 KG MAS EU PEQUI AQUELES PAPEL PEDIR A PARA FAZER A SEGUNADA
COLETA E CONFIRMOU MAS 

 A CONFIRMAÇÃO .JA ESTAVA EM MIM POR QUE EU SENTIA TUDO FRAGUEZAS CONTURA
ANSIAS DE VOMITO SENTER 

 NADA NA BARRIGA,FALTAVA ME AS FORÇAS DESMAIVA OLHAVA PARA MINHA VEIAS ELAS
AVIA DEZAPARECIDO DE 

 MEU CORPO. 
  

OLHEI PARA MINHA SITUACÃO FUI PARA INTERNETE PESQUISAR LITERALMENTE SOBRE
TUDO DE HIV E ENCONTRI 

 ..... 



 
...AI COMESEI TAMBEM A FAZER A HEMO TERAPIA JUNTO CHA DE ALHO LIMÁO E MEL ......AI
QUE EU VI E 

 SENTI A VIDA EM RETORNOU NOVAMENTE ....... COMESEI A ENGORADA MINHA DIAREI
ACABARÃO E EU FIZ UM 

 OUTRO TESTE PARA SABER SE REALMETE ERA VERDADE OU COISA DE MINHA CABEÇA E
FIQUE SEM TOMA O CHA 

 POR UMA SEMANA E COMESIA A SENTI TUDO NOVA METE BOM ... 
  

NÃO E FACIL MEI AMIGO OU AMIGA EU TROQUEI MINHA AGUA POR ESE CHA TENHO UMA
GARAFA DE 2 LITRO PARA 

 TOMAS DE CHA DURANTE O DIA POR CALTELA AGORA EU POSSOA ANDA JUNTO DAS PESSOAS
VEIVENDO UMA VIDA 

 NORMAL É VIDA NORMAL GRIPE NÃO TIVE MAIS HOJE ESTOU COM 89 KILOS ..... 
  

BOM ATE CHORO .... MAS EU PUDE CHEGAR ATE AGUI ACREDITO QUE VC QUE ESTA LENDO
ESSE ARTIVO TAMBEM 

 PODE .........EU AINDA NÃO FUI FAZER MESES HÁ EU ESTU FAZENDO NATAÇÃO....... AGUANDO
EU COMPLETAR 

 1 ANO DE TRATAMENTO VOU FAZER O EXAMES .....JA ESTOU TENDO A SERTEZA PORTE QUE EU
VI E SENTI A 

 MORTE EM MIM HOJE EU DOU UM SORRIZO PARA ELA ..... 
  

POR HOJE É SÓ ...... 
  

BOM MEU NOME É DUVIDA 
 28 anos - FLORIPA 

  
 
 
HIV 

  
Data: 21/10/2008 12:25 

 De: Paschoal (paschoal42@hotmail.com) 
 IP: 189.20.216.220 

 Assunto: Locais que fazem a terapia 
  

Sou soropositivo e faço a auto-hemoterapia há 6 meses. Os resultados são excelentes até o 
 momento. Comecei o tratamento assim que fui diagnosticado. Depois de alguns meses, fiz o exame 

 carga viral e estava zerado. Não que não haja virus, é que o sistema imunológico está bem e o 
 volume de virus é tão baixo que não pegou no exame. Não tenho outra explicação para isso, porque 

 comecei a fazer a uto-hemoterapia logo no início do diagnóstico. Agora estou com um problema. O 
 local onde fazia em São Paulo não faz mais. A farmácia foi vendida. Gostaria que as pessoas me 

 mandassem e-mail indicando alguns locais em São Paulo. Por favor, me ajudem a identificar alguns 
 locais para que eu continue a terapia. Grato 

  
 
 
 
HIV 

  
Meu irmão e meu tio, ambos tem HIV e antes de fazerem a auto-hemoterapia estavam com CD4 

 baixíssimo, após a auto-hemoterapia, estão com o vírus indetectável e o CD4 normalizados. 
  



Andréa Silveira 
  

 
 
 
Terça-feira, 2 de setembro de 2008 - 12:30:24 Whellika. 

  
Como havia prometido a você, em depoimento anterior, logo que tivesse o resultado do meu exame de 

 sangue iria relatar o resultado aqui, pois bem, tive a grata satisfação ao verificar que apos 5 
 aplicações de AH, minha imunidade aumentou significativamente, ou seja + de 50%, além de outros 

 resultados que ficaram dentro dos paramêtros. Estou confiante na AH e vou continuar fazendo e 
 acompanhando o resultado atravez de exames de laboratório. 

  
Só tenho a agradecer a Deus por ter permitido que essa experiencia chegasse ao meu conhecimento. 

  
Ever 

 Brazil 
  

 
 
Terça-feira, 19 de agosto de 2008 Whéllika 

  
Não sei o que é esclerodermia, não posso nem tenho autoridade para lhe receitar a AH, mais fiquei 

 sensibilizado com seu problema e quero lhe dizer o seguinte. 
  

Sou portador de HIV-AIDS, faço o tratamento convencional a 2 anos, me sinto bem mais não consegui 
 ainda uma evolução em relação a minha imunidade, por esse motivo,resolvi fazer uma pesquisa entre 

 alguns medicos conhecidos para saber a opinião sobre o uso da AH. O que posso te dizer é que 
 nenhum foi claramente a favor, mais quando perguntava porque, a unica resposta que tive foi dos 

 riscos na aplicação, nada mais consegui acrescentar no meu levantamento. 
  

Por meu total livre arbitrio, resolvi iniciar o tratamento com AH e hoje estarei fazendo a minha 
 quarta aplicação, faço 5 ml de cada vez e estou fazendo em intervalos de 5 dias. É muito cedo 

 para fazer qualquer comentário sobre melhora, apesar de algumas evidências, afinal nesse meu caso 
 o que mostra o resultado mesmo são os exames de sangue, prefiro esperar, pois daqui a uma semana 
 estarei realizando-os e ai sim poderei comprovar se já houve algum avanço na minha imunidade. 

  
O que posso te prometer é que, tão logo eu tenha os resultados, com melhora ou não, pretendo 

 voltar aqui e relatar o acontecido. Não acredito em milagres, acho que o tempo do meu tratamento 
 é ainda muito curto, mais de qualquer maneira vou estendé-lo até o final do ano e ai sim concluir 

 o resultado de mais esta esperança. Abraços prá você e calma.
  

Ever Brazil 
  

 
 
 
30/09/2007 22h12 - Sophia Vitória 

 http://recantodasletras.uol.com.br/comentarios.php?ref=texto&cod=387723&id_autor=3052&pag=1
  

Também está nesse link. 
 http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2528568092520453421

  
Realmente deve haver algo extraordinário na Auto-Hemoterapia. Comecei a fazer o processo, por 



causa do HIV. Não tomo coquetel, apesar da carga viral está em 95.000, e meu médico recomendar a 
 medicação(coquetel). Passei um tempo relutando, pois não quero tomar esse vêneno. Neste período 

 descobrir a Auto-Hemoterapia. Nessa hora a pessoa fica aberto para inumeras possibilidades, as 
 quais não estejam relacionadas as drogas do coquetel. Realizei o procedimento,e incrivelmente, o 

 CD4 que era 284 foi para 360 e o CD8 que era 556 foi para 989. A carga viral, antes 95.000 foi 
 para 32.000. O Doutor ****** não acreditou. Para ele só o medicamento baixa a carga viral. 

 Recomendo a quem, momentaneamente, "possui" uma doença infectocontagiosa ou qualquer outra, 
 porque, se baixa carga viral, imaginem o resto. Ter fé na vida e acreditar que vai se curar é 

 fundamental. Vale a pena tentar! 
  

 
 
 
HIV 

  
Data: 18/07/2008 01:02 

 De: MEU NOME É JESUS 
 IP: 189.12.91.45 

 Assunto: Re: Deputado apoia a Auto Hemoterapia 
  

OLA GENTE,EU TENHO HIV HA 2 ANOS E A 1VEZ Q EU FAÇO O MEU CD4 ERA 532 ,AE EU FIZ A 
 AUTOHEMOTERAPIA, FIZ DURANTE 5 MESES COM 10 ML DE SANGUE EM CADA NADEGA , AE

FUI NO MEDICOEFIZ + 
 UMA VEZ O CD4 E ELE FOI PARA CD4 1062, NOSSA ATE A MEDICA FICOU ASSUSTADA, FOI BOM

D+,AGORA EU 
 CONTINUO E DIGO+, VOU SER CURADO PELA GLORIA DO SENHOR JESUS CRISTO,N SOU

EVANGELICO, MAS TENHO 
 DEUS 100% NO MEU CORAÇAÕ, SEMPRE TIVE ATE ANTES MESMO DA DOENÇA, P/ MIM ESSA

DOENÇA SÓ VEIO P/ EU 
 ALCANÇAR +UM DESAFIO EM MINHA VIDA,E É P/ MOSTRAR Q DEUS PODE TUDO, POIS O MEU

DEUS É O DEUS DO 
 MILAGRE, DO IMPOSSIVEL 

  
 
 
 
HIV / Depressão 

  
Terça-feira, 5 de agosto de 2008 

  
Boa tarde! 

  
Não tem um prazo específico de quanto tempo vc deva fazer uso da AH. Se vc me permitir gostaria 

 de deixar aqui meu depoimento em relação a AH. 
  

Comecei a fazer uso da técnica em abril, quando eu apresentava uma depressão severa, onde tomava 
 seis tipos diferentes de medicação, sofria de síndrome do pânico, não trabalhava mais e nem me 

 socializava. Minha vida não existia mais. Sou portadora de herpes genital, e apartir da aplicação 
 da AH, comecei a ver melhora em todos os aspectos. Hoje estou curada da depressão e da síndrome 

 do pânico e minha herpes muito controlada, em virtude da minha imunidade que hoje é muito 
 elevada. Sou uma nova pessoa e sei que só houve benefícios na minha vida depois que decidi 
 estudar, compreender, avaliar, entender e fazer uso da AH. 

  
E te digo meu amigo, não faço uso de nenhum outro tipo de medicação depois que comecei este 



tratamento. E pretendo não parar mais de fazer a AH. 
  

Obs: Na minha família tenho 2 casos de HIV que se tratam com AH e hoje estão com uma qualidade de 
 vida muito melhor, claro que fazendo uso dos coquetéis. Minha mãe tem Hepatite C e hoje em dia 

 com o uso da AH não toma medicação. Fora esses familiares, tenho mais 3 pessoas na família que se 
 beneficiam com este maravilhoso tratamento. 

  
Bjos e obrigada! 

  
Por favor me add no msn para que possamos trocar experiencias: rosecarlasevero@hotmail.com 

  
Rosecarla Severo 

 29 anos - Canoas/RS 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 13 de dezembro de 2009 - 01:54:15 189.33.66.24

  
Soropositivo há 2 anos, pratico a autohemoterapia semanalmente desde que foi comprovada a contaminação.
Minhas taxas e imunidade são iguais a de qualquer pessoa sadia. Não tomo nenhum tipo de medicamento e faço
acompanhamento a cada 3 meses em médico de minha confiança. Nem o médico sabe que faço isso, mas há dois
anos ele têm me dito que estou excelente! O aumento da imunidade pela AH não só impede a multiplicação da
quantidade de virus como reduz o número de virus gradualmente. Tenho comprovado isso em meus exames
regulares. Um amigo meu estava com CD4 próximo a 250, começou a tomar os retrovirais e ao mesmo tempo (
há 1,5 ano) começou a AH semanalmente por indicação minha. O último exame que fez não consegui pegar
nenhum volume de virus, apesar de ser portador ainda ( a carga é tão baixa que o exame não identifica). A
imunidade dele tem aumentando mês a mês. Obviamente ele não parou os retrovirais, mas acreditamos piamente
que a AH está melhorando a resistência e reduzindo os virus.

  
Carlos Andrade

 45 anos - São Paulo - SP
  

 
 
 
Inforum:

  
Data: 11/12/2009 16:12

 De: Edu
 IP: 189.73.195.43

 Assunto: Re: Aht no tratamento contra Aids
 que legal.. parabens, eu tb sou hiv+ e estudei muito sobre aht antes de comecar a utilizar, conversei com varios

medicos que me deram parecer contra ( obviamente ne ¬¬ ) mas meu pior pesadelo seria comecar a utilizar os
antiretrovirais, pois sem que alem dos efeitos colaterais mega fortes e incomodos, é sempre um inicio de um
novo cliclo da nossa vida, do virus e da doença, um cliclo em que as coisas ficam mais sérias e pra alguns ate
outro destino.. como sabemos que esse metodo é proibido em relação a permissão dos Conselhos de Medicina do
nosso país, so nos resta divulgar isso de maneira informal. Eu por exemplo, nao hesito em dizer para qualquer
pessoa que me pergunta o que faço pra ter a pele bonita, cabelos lisos e sedosos, vigor, apetite e alegria.. eu digo
mesmo, sou usuario assisduo da aht e nao me arrependo, nunca irei parar de usar é a cura mundial para todo tipo
de doenca, nao existiria ANVISA ou qualquer outro orgao economico regulador se essa tecnica fosse aprovada.
Mas infelizmente o mundo hoje gira em torno de dinheiro, nunca vao estudar afundo isso.. enfim. Eu faço minha



parte.Um abraço.. espero que muita gente leia isso. 
  

 
 
 
Sexta-feira, 24 de julho de 2009 - 21:24:03 

  
Meus Informes de exames 

  
antes da AHT 

 CD4 = 409 
 CD8 = 925 
 CV = 170.000 cp 

  
Depois da AHT 

 Resultados de Exames do dia 24/07/2009 via internet 
 CD4 = 506 

 CD8 = 1708 
 CV= 48.000 cp 

  
Muita diferença 

  
Apenas 3 aplicações

  
Anonimo

 Santos -SP
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 23 de julho de 2009 - 22:28:42 

  
Sexta-feira, 19 de junho de 2009 - 15:52:48 

  
06/16/2009 15:51:01 Dr. Eduardo Fortoul - Acne y demás enfermedades autoinmunes 

  
Hola Carlos. 

  
La vacuna de la autohemoterapia trata todo tipo de acne y las enfermedades autoinmunes. Nosotros, 

 tomamos la información directa de su propia sangre por lo que cualquier toxina o autoanticuerpo 
 circulante lo transformamos dentro de la vacuna en antigeno y con esto le damos la información 

 directa al aparato inmune asi cualquier enfermedad autoinmune como las que mencionamos en la 
 página incluyendo el sida(***), lo curamos con nuestra técnica. Asi que su problema ya puede 

 considerarlo curado. 
  

Dr. Eduardo Fortoul. 
  

http://www.autohemoterapia.net/libro.html
  

 
(***) SIDA = AIDS 

  
 



 
 
 
 
Quinta-feira, 23 de julho de 2009 - 22:28:23 

  
Dr Luiz Moura/Auto-Hemoterapia 

  
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=20840309

  
 
 
TOPICO> HIV-AUTO-HEMO MELHORANDO: 

  
 
Kris 

  
HIV e AUTO-HEMO MELHORANDO 

  
Em maio de 2007 meu CD 4 estava em 222 mc/l e carga viral de 60335 copias/ml. Vejam agora em 

 agosto, apos 3 meses com auto-hemoterapia CD4 está em 281 e carga viral 46878 copias/ml. Nao uso 
 ARV, apenas auto-hemo.Digam por favor o que acham? 

  
 
 
Cida 

  
excelente!!! Continue assim e saúde pra vc . 

  
 
 
 
 
Quinta-feira, 23 de julho de 2009 - 22:28:01 

  
AUTHEMOTERAPIA < RELATOS 

  
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=7739092

  
 
 
 
Sou HIV+ e faço Auto-Hemo 

  
 
 
Joaquim Marçal 

  
groups.yahoo.com/group/auto-hemoterapia/ 

  
RE: [auto-hemoterapia] HIV http://br.groups.yahoo.com/group/auto-hemoterapia/message/1938

  
 
 



 
 
PUBLICIDADE 

  
 
Boa noite pessoal !!! 

 Gostaria de informar ao grupo, fui na minha médica pegar os resultados dos 
 examos e para minha surpresa o meu CD4 subiu de 470 para 693 até a médica 

 ficou pasma com a subida tão rapida e perguntou o que eu estava fazendo e eu 
 disse ela pediu os cDs para dar uma olhada e só pediu para eu continuar com 

 os remedios e, tambem falei para ela que os meus pés pararam de inchar e 
 tambem não tenho mais problemas de gases. Acho que deveria de informar ao 

 grupo pois to super feliz com isso e queria compartilhar com vcs. 
 Um grande abraço

  
 
 
 
Quinta-feira, 23 de julho de 2009 - 22:27:42 

  
AUTHEMOTERAPIA < RELATOS 

  
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=7739092

  
 
 
 
 
Sou HIV+ e faço Auto-Hemo 

  
vida nova 

  
Soropositivo 

  
Olá pessoal. Sou soropositivo (acredito que a 3anos) e descobri tem 1 ano, agora dia 22 fev. 

  
--- 

  
Meses após saber ter o vírus, tive que começar com os medicamentos. Minha saúde melhorou muito 

 com o começo das Arvs, mas meu cd4 não subia muito... O Numero de virus sim caiu muito, mas a 
 medica me disse q em 2...3 meses de remédio eu poderia estar ja indetectvel, mas não ocorreu 

 isso. Foi então que eu conheci a Hemoterapia...Comecei tem 1 mes, e semana passada fiz novo 
 exame: resultado.... 

  
- 

  
- 

  
Estou indetectável, e cd4 em 504 (sendo q antes estava em 350) 

  
---- 

  
Fiz apenas 4 seçoes da hemoterapia e tive essa boa melhora. Claro que os remédios ajudam MUITO, 

 mas percebi como faz bem esse tratamento simples e barato com a Auto-Hemoterapia. 



 
--- 

  
Um abraço a todos

  
 
 
 
Quinta-feira, 23 de julho de 2009 - 22:27:25 

  
AUTHEMOTERAPIA < RELATOS 

  
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=7739092 

  
 
 
 
Sou HIV+ e faço Auto-Hemo 

  
 
 
SEM: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2373438941459584201

  
 
 
 
Minha imunidade. 

  
Hoje fui na minha médica...saber o resultado da minha segunda coleta de acompanhamento de Cd4 

 após contagio por HIV...meu primeiro exame de Hiv acusou Cd4 em 470, Nesse 2° teve aumento foi 
 para 570...lembrando que eu fiz 10 aplicações antes de coletar sangue para o 2° exame e fiz 

 outros recursos para aumentar minha imunidade como chás ,alimentação e afins. 
  

Em outubro faço outra coleta...e assim que tiver o resultado passo pra todos aqui,só lembrando 
 que eu ainda não tomo rémedios pra hiv/aids estou apenas nas terapias auternativas. Abraço a 

 todos e até lá!
  

 
 
 
Quinta-feira, 23 de julho de 2009 - 22:27:06 

  
AUTHEMOTERAPIA < RELATOS 

  
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=7739092

  
 
 
 
SOu HIV+ e faço Auto-Hemo 

  
 
 
Sxiing 



 
Sou HIV+ e faço Auto-Hemo 

  
Faço Auto-Hemoterapia a + 2 meses. 

  
No último controle meus leucócitos saíram da faixa de 2000 para 6000. Meu CD4 de 250 para mais de 

 600. 
  

Nunca parei de tomar o coquetel. 
  

Minha qualidade de vida melhorou muito desde então. 
  

Recomendo a todos que vivem a mesma angústia e sofrimento
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 23 de julho de 2009 - 22:26:48 

  
HÁ MAIS RELATOS NA COMUNIDADE 

  
HIV - BR (5.591 membros): 

  
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=95537

  
 
 
 
Quinta-feira, 23 de julho de 2009 - 22:25:56 

  
Kris 

  
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4871648468857965490

  
 
 
 
Membro = SXIING 

  
Estou vivo e passando bem. Muito bem. 

  
Passe aqui para dar notícias e dar um alô. 

  
Não esperava que meu caso rendesse tanto. 

  
Tomara que seja bom. Bom para outras pessoas também. 

  
 
Estou muito bem. Minhas taxas de Leucócitos e CD4 estão estabilizadas em valores maiores do que a 

 maioria das pessoas que não são HIV+ (disse meu infecto). 
  

Queria ressaltar para o Dr. Luiz Fernando que disse não ser possível afirmar isto ser graças a 
 Auto-Hemoterapia, porque não parei de tomar os coqueteis. 



 
Falarei brevemente de 03 etapas de minha vida. 

  
1) Antes do HIV 

  
Minhas taxas de leocócitos e plaquetas sempre estiveram ligeiramente abaixo da referência. Não 

 fazia CD4 e não sabia o que era isso. 
  

2)depois do HIV, antes da Auto-HemoTerapia 
  

Meus Leucótos raramente ultrapassaram 1500. 
  

Meus CD4 pra baixo (o normal é 500 pra cima). 
  

Plaquetas lá embaixo. 
  

Tive 3 infecções oportunísticas sérias. 
  

No último ano antes da Auto-Hemoterapia tinha 1 pneumonia a cada 2 meses. 
  

3) depois do HIV, depois da Auto-Hemoterapia 
  

Pouco depois, minhas taxas de Leucócitos, CD4, plaquetas estão em média de 20% do valor de 
 referência. 

  
Estou muito bem, não tive mais infecções oportunistas, não tiva mais pneumonia, nem gripei 

 mais... nem febre tive. 
  

Estou retomando minha vida como era antes... desculpem, muito melhor do que antes!!!!!!!!! 
  

Nunca gostei tando de viver! 
  

Agradeço a todos que nunca desistiram de mim. 
  

 
Meu infecto estendeu o tratamento para outros pacientes seus voluntários. Está muito animado com 

 os resultados, embora acho que ele está tendo resistência lá no hospital de outros médicos. 
  

Mas ele me deixa bem claro, e estou consciente de não deixar de tomar o coquetel. Ele (e eu) 
 acredita na possibilidade de algo associando o coquetel com Auto-Hemoterapia para HIV+. 

  
Vi o video do Dr. Luiz Moura, e ele fala algo em radioterapia enfraquecer o câncer e os 

 macrógagos acabarem com ele. 
  

Pessoalmente tenho esperança que o HIV se enfraquecer tanto que meu organismo com a 
 Auto-Hemoterapia vão detoná-lo. 

  
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=2195

  
 
 
 
 
Fernando 



 
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=17518347212937432444

  
 
 
A primeira vez que ouvi falar da auto-hemo foi por um professor de imunologia na faculdade. Nesse 

 período foi muito discutido os efeitos e possíveis danos à saúde, mas a conclusão foi que os 
 riscos são os mesmos de qualquer outra aplicação por via parenteral. Decidi iniciar a 

 auto-hemoterapia e posso dizer, que no meu caso observei uma melhora significativa das minhas 
 crises de rinite que eram semanais ou seja, efeito placebo ou não os resultados existem. Quanto a 
 melhora do CD4 ainda não posso tirar nenhuma conclusão, de qualquer forma pretendo continuar com 

 a auto-hemo lembrando os cuidados necesários em assepsia e quero pedir aos amigos que vejam 
 matérias da imprensa com o cuidado de analisar o que é dito. Essa, como várias outras técnicas de 

 terapia alternativa está sendo reprovada, mas a fúria com que têm acontecido as reportagens 
 indica que algo importante tem incomodado interesses industriais. 

  
 
 
 
Joaquim Marçal 

  
[Mendsagem removida do inforum] 

  
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?
cmm=7739092&tid=2571225752805482129&kw=aids&na=3&nid=7739092-2571225752805482129-
2571906369822136478&nst=9

  
 
 
Data: 04/12/2007 22:50 

 De: Carlos 
 IP: 201.87.140.143 

 Assunto: Aht no tratamento contra Aids 
  

Eu ainda utilizo a AHT como único tratamento no combate a Aids. Na verdade, eu nunca tive a 
 doença totalmente desenvolvida, Graças a Deus, mas tive simtomas horriveis de fraqueza, nauseas, 

 dores de cabeça, tonturas, enfim ... Desde quando comessei com a AHT tudo cessou, as vezes quando 
 exagero nas baladas, excesso de alcohol, refeiçoes fora de hora, deitar tarde, sinto fraquezas o 

 que é muito natural. Semanalmente, eu aplico 10 ml em apenas uma nadega, pois é muito dificil 
 para mim aplicar na nádega direita uma vez qaue eu mesmo faço as aplicaçoes. Ainda não tive tempo 

 para ir ao médico para medir meu CD4 e CD8, que são exames especificos que medem a imunidade e 
 desde agosto que não faço um. Meu imunologista ficou apavorado com meu ultimo exame que estava em 

 200 - o nivel de uma pessoa normal é 500! Medsmo assim, eu me recusei em iniciar o tratamento com 
 os Anti Retro Virais preferindo um tratamento alternativo. Na epoca tinha apenas duas opções, um 

 xá chinês um tanto complicado e os Anti Retro Virais, contudo quando estava pronto para solicitar 
 o tal chá, encontrei um certo relato na internet de uma pessoa que havia feito uso da AHT e tinha 

 tido muito sucesso tendo tido seu HIV invertido. Fiquei impressionado com isso acreditando e 
 tomando providencias imediatas para iniciar o tal tratamento. 

  
Nesta epoca, meu estado geral de saude já estava se agravando e os médicos me advertiam que eu 

 iria piorar em um futuro imediato como havia ocorrido com minha esposa. Contudo acreditei na AHT 
 tendo melhoras obvias e imediatas. Ainda continuo com o tratamengto sem prazo de suspensão. 

 Pretendo considerar uma parada quando meu CD4 (exame que mede a imunidade) tiver superado o 
 numero de 800. Quando do meu ultimo exame estava em 200, mas agora acredito que já tenha superado 



os 500 - isso 
  

 
 
 
Quinta-feira, 23 de julho de 2009 - 22:22:17 

 Data: 03/12/2007 18:15 
 De: Carlos (vicchar@ig.com.br) 

 IP: 201.87.140.143 
 Assunto: Aht no tratamento contra Aids 

  
Dia 07 de julho ultimo, fiz o primeiro contato neste forum sobre a condição da minha saude que se 

 encontrava bastante precaria e quando estava iniciando as aplicações de AHT. O que tenho a dizer 
 é que tenho estado cada vez melhor e com uma disposição triplicada. O motivo de não ter voltado a 

 este forum conforme inicialmente prometido foi que fiz uma longa viagem ao redor do mundo, não 
 deixando a AHT de lado. Eu tenho que voltar ao médico para verificar meu estado apenas para me 

 certificar. Sinto como se estivesse totalmente curado, por isso não poderia deixar de relatar 
 minha experiencia. Em breve estarei refazendo meus exames e relatarei aqui neste forum. Fiquem 

 com Deus e muito boa sorte com este tratamento milagroso! 
  

 
 
 
Quinta-feira, 23 de julho de 2009 - 22:21:30 

 Data: 22/05/2007 08:36:12 
 De: Henrique 

 IP: 200.198.144.34 
 Assunto: Re: Auto-hemoterapia em paciente com aids e manifestação de encefalopatia 

  
Olá, Ines Russo, 

  
para te ajudar aconselho a fazer sim, e rápido a AHT, tenho parente com HIV e que teve 

 histoplasmose, fez o tratamento convencional e há dois meses começou com AHT, teve uma melhora 
 significativa, ou melhor, está com vida normal. É claro que teu irmão deve continuar com as 

 medicações convencionais e do coquetel. Se não for possível dar alta pra ele, leva alguém que 
 saiba coletar sangue até o hospital e, sem que percebam, pede pra retirar 20ml da veia e injeta 
 10 ml em cada nádega, verás a diferença em 48h. É a vida dele que está em jogo, é um direito de 

 vocês lutar por ele, não faz polêmica com ninguém, não tem contra-indicação nenhuma, só pode 
 melhorar. 

  
 
 
Quarta-feira, 22 de julho de 2009 - 20:14:32 

  
Ever, boa noite !!! 

 Se o seu CD4 está estável 400/600 e sua carga viral está indetectável, provavelmente ainda não 
 está usando 

 o coquetel, portanto ainda é HIV, soro positivo. Mantenha seu regime alimentar, não faça 
 estravagâncias e - 

 poderá ainda por muitos anos ficar sem o uso do coquetel. Assim é feito por uma amiga minha 
 também soro- 

 positiva à uns 6 anos. Não houve ainda necessidade do uso do coquetel. Abraços, Joel
  

Joel Martini de Campos



60 anos - São Paulo - SP
  

 
 
 
 
Data: 18/04/2010 21:49

 De: Ailton (ficticio)
 IP: 200.207.57.69

 Assunto: Re: Re: Esclarecimentos sobre o Dr. Luiz Moura
 Ilidio,

  
Tenho hiv e hpv, ja estou na 7. aplicação da hemo, mas ainda nao fiz outro exame de carga 

 viral, estou fazendo 10ml 5 em 5 dias, mas faço 5ml no deltoide e 5ml no gluteo (alternando-os) a 
 cada aplicação. Tenho me sentindo super bem com muita disposição e vigor, pele tambem mudou, , 

 veias mais dilatadas entre outras que estavam um pouco escuras..hoje estao verdinhas super 
 nutridas rsrsr !!!! durmo muito bem...detalhe importante tambem....nao tenho mais gripes nem 

 irritaçoes na garganta !!! estou impressionado com isso ja que tinha varias vezes amigdalite !!!
  

*HPV...bom eu esperei até a 6. aplicação para ver se as verrugas sumiriam, mas elas nao 
 sumiam, ficavam por la, pode ser que depois de meses elas sumiriam, mas resolvi nao esperar e 

 comprei a pomada recomendada por meu infecto WARTEC 1,5mg que por sinal eu recomendo MUITO 
 (Melhor que a IXIUM Até) !!! passei em 3 dias e ja sumiu diria que 80%....entao eu acredito que a 

 AHT apenas mata o virus para nao voltar a nascer (como ja li varios depoimentos) mas nao sei 
 exatamente se fara sumi-las....Lembrando que esse é meu caso...somos individuais !!!

  
Bom só lembrar que ja li e falei (mesmo por msn) com pessoas que tem hiv mas fazem seus 

 exames de carga e estao zerados com virus indetectavel (só fazendo AHT sem medicação), tudo bem 
 que o virus possa estar la incubado e os macrofagos lutando por isso !!! mas prefiro mesmo assim 

 do que ficar sofrendo os malditos efeitos colaterais que todos nos sabemos que os "retrovirais" 
 (nao sei se escreve assim) podem causam !!!!

  
*Mas vale lembrar tambem que nao estou aqui afirmando que AHT substitui os AZT's da 

 vida.....mas um dia poderei confirmar e assinar em baixo, afinal de contas se um dia pegar um 
 exame meu e ver que os exames nao detectam mais o virus ja estarei feliz!! :D

  
AUTO-HEMO ---- EU RECOMENDO !!!!!!!!!!!!!!!

  
* Gostaria que mais pessoas que tem o virus e estao fazendo a AHT publicassem aqui seus 

 comentarios ja que voce vai andando pela internet e acaba encontrando os mesmo comentarios, nem 
 sempre mas a maioria sim sao os mesmos !!!! Obrigado

  
 
 
 
 
Domingo, 24 de outubro de 2010 - 23:19:52

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: AIDS (SIDA)

  
Vantagens 

  
Aumento dos linfócitos geral e CD4/cd8 

  



BRUNNO ARANTES 
 41 anos - Brasília - DF - Brasil

  
 
Quinta-feira, 16 de dezembro de 2010 - 13:18:11 

  
Façam Hemoterapia 

 Em Junho de 2010 descobri que estava com HIV, entrei em desespero, chorei demais e tomei uma decição.. vou
lutar ... Fiz o exame da carga viral no mês 07/2010 acusou 15.000. Decidi iniciar o tratamento com Hemoterapia
em Agosto, 10ml a cada 7 dias. Novamente fiz o exame de carga viral por solicitaçao da médica Infectologista
em Dezembro. Para minha surpresa a carga viral esta em 3.900 ...Estou muito feliz ...E quero dividir esta minha
alegria com os portadores de HIV ... Façam Hemoterapia, tenham fé em Deus, viva bem...  

  
 Abraços ...  

  
 Dúvidas, estou a disposição.  

  
 Feliz 

 37 anos - Florianopolis
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-aids-sida-1.asp
  

 
 
 
 
 
Quarta-feira, 5 de agosto de 2009 - 17:42:32 

  
A quem interessar. Depois de várias consultas nesse site, decidi voltar com a AH. Para encurtar conversa, ao
proucurar alguem para aplicar, me deparei com um farmacêutico, cujo pai já falecido ( também farmacêutico)
,ele me disse o seguite: "Meu pai já fazia aplicações de AH desde os anos 40 e em nossa farmácia formava-se
filas enormes, com pessoas com enfermidades de varios tipos, inclusive com câncer" Segundo ainda seu relato,
hoje devido a proibição dos orgãos que se dizem competentes, não faz mais as aplicações e terminou afirmando
que em todo esse tempo mais de 50 anos de experiência com a AH, ele e seu pai só podem dizer do bem da
Autohemoterapia. 

  
Quanto a matéria do Mequinho, achei muito válida e serviu para fotalecer minha convicçao de que Deus esta
colocando esta técnica que CURA em minha vida e na vida de muitas pessoas. OBRIGADO SENHOR!

  
Ever

  
 
 
 
A IMPORTÂNCIA DA REGULARIDADE NAS APLICAÇÕES DE AUTO-HEMOTERAPIA.

  
Muitas pessoas procuram fazer a AHT, somente quando estão com seus quadros de doenças muito avançados. E
querem "milagres" em pouco tempo.

  
Nós sabemos que nas aplicações de Auto-hemoterapia, o ciclo de seus efeitos benéficos dura até uma semana.
Por isso as aplicações devem ser repetidas semanalmente, a fim de manter a imunidade elevada.

  
Como a AHT é uma terapia, assim como o hipertenso que depende de medicação para manter controlada a sua

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-aids-sida-1.asp


pressão arterial, bem como quem faz uso de medicamentos para emagrecer, é IMPORTANTE ressaltar que os
medicamentos agem enquanto o paciente fizer uso deles. Em outras palavras, o remédio faz efeito durante
período que você tomar. Pois se suspender a medicação, parando de tomar remédios, fatalmente a pressão
arterial vai subir, e ou você irá engordar. O MESMO se dá com a Auto-hemoterapia, se você parar de fazer as
aplicações, os beneficios que ela proporciona também vão parar de acontecer.

  
Então quem for portador de patologias deverá manter as aplicações regularmente. Assim antes de ACHAR que a
AHT não funciona, lembre-se desta observação. O remédio só faz efeito enquanto você fizer uso dele, pois se
parar de toma-lo, é óbvio que os efeitos deixarão de ser observados. O mesmo é válido para a AHT.

  
 
 
 
Até aqui postado também em:

 http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=3912&u=15
 

 
 
 
 

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/
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