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Relatos - Auto-Hemoterapia e Leucopenia
 
 
Segunda-feira, 12 de outubro de 2015 - 04:10:28

  
AHT Hemoterapia me salvou de uma queda de plaquetas

  
Publicado na foto do CFM: 

 Luzia Rosangela Pereira: Hemoterapia me salvou de uma queda de plaquetas, nada havia adiantado até então,
Tomava injeções de vitaminas, e o organismo não captava nada ,a auto-hemoterapia fez meu organismo captar
vitaminas dos alimentos de novo. Parou a queda de plaquetas, não estaria aqui para contar esta historia , visto
que esta doença já levou 5 pessoas de minha afamilia. 

 Curtir · Responder · 21 · 2 de março às 14:36 
  

FONTE AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Segunda-feira, 15 de dezembro de 2008 - 14:37:18 

 Sou totalmente a favor, já iniciei o tratamento. Sou leucopênica e fiz quimioterapia até agosto desse ano de 2008.
Estou muito esperançosa em me curar da leucopenia, pois precisei tomar 7 injeções de Granulokine cada vez de
fazer a quimio. Imagine se meu plano não cubrisse? Cada ampola custa 456,86! 

 Obrigada doutor!
 Marilena Chierighini de Camargo - 66 anos - Itu, SP: fórum Orientações Médicas

  
 
 
 
 
 
Postado por Lina

 profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
 ** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

  
"Estou fazendo auto-hemoterapia há 4 meses, tinha leucopenia e minhas taxas de leucócitos 

 normalizaram,não tive mais rinite,gripe, estou muito bem graças a AHT." 
 Postado por: Sabrina 

 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=15029036723130216480
  

 
 

http://www.hemoterapia.org/


 
 
 
Às 12:56 em 24 agosto 2010, Sandra Rodrigues Fernandes disse... 

 Aline.
 Por todos os benefícios desfrutados pela Bernadete comecei a fazer a hemo O fato é que a partir de 2006 a minha

contagem de leucócitos era abaixo das taxas tidas como normais, o exame acusava Leucopenia (Não é nada
grave)com um mês e meio que havia começado a hemoterapia refiz o hemograma, e para meu espanto a
contagem de leucócitos estava acima das taxas admitidas pelo laboratório. O negócio funciona mesmo.. Um
beijo

  
http://amigosdacura.ning.com/profiles/comment/list?
attachedToType=User&attachedTo=3md2djoqcz4cn&commentId=4269704%3AComment%3A9195

  
 
 
 
 
Maurecir e demais do site WWW.amigosdacura: Vou relatar abaixo o que minha amiga Marta Araújo Tecnica de
laboratório muito experiente que me aplica a Auto Hemoterapia há muito tempo (pago R$ 10,00) e…

 Postado por José Barreto em 9 janeiro 2013 às 12:46
  

Maurecir e demais do site WWW.amigosdacura:
  

Vou relatar abaixo o que minha amiga Marta Araújo Tecnica de laboratório muito experiente que me aplica a
Auto Hemoterapia há muito tempo (pago R$ 10,00) ela relatou-me que recentemente (fazia meses que não a via)
ela aplicou a AUTO HEMOTERAPIA em uma Senhora que estava com suspeita de Leucopenia:

  
“Os Exames de sangue acusaram que ela tinha 2.000 de Globulos Brancos (totalmente anormal parece-me que
tem que estar acima de 8.000). Após duas aplicações de 20 ml de sangue seguidas a pessoa passou a ter 3.500 de
Globulos Brancos e depois de seis aplicações seguidas (uma vez por semana) os seus novos exames de
laboratório acusou que ela tinha no sangue 10.000 de Globulos Brancos! Ou seja voltou a normalidade”.

  
Também informo que essa minha amiga aplica semanalmente a AUTO HEMOTERAPIA em uma Academia de
Artes Marciais, em quase todos os esportistas e Lutadores em Salvador e quase todos os esportistas tomam 20 ml
de sangue na veia (é sabido que os atletas de diversos esportes usam muito a AUTO HEMOTERAPIA para
adquirirem mais força e vigor, e recuperação das diversas pancadas (Beckenbauer o Grande Jogador Alemão que
o diga).

  
Acho que esses dados são ou não interessantes para o pessoal de AMIGOS DA CURA?

  
Qualquer duvida entre em contato com:

  
MARTA ARAÚJO – TECNICA EM LABORATÓRIO (trabalha em um Hospital em Salvador)

  
Fone 71.8729.4226

  
Av. Natal no. 01 Casa - frente a panificadora São Jorge

  
SÃO CAETANO – SALVADOR –BAHIA

  
Ah! em tempo Eu e mais alguns amigos da Coelba praticamos a AUTO HEMOTERAPIA como forma
preventiva e de estarmos mais imunes às varias doenças.

  



Saudações,
  

Barreto
  

71.8884.4283
  

http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/4269704:BlogPost:219503
  

 
 
 
 
 
OS TESTEMUNHOS ABAIXO FORAM COLHIDOS NO SITE AHT HEMOTERAPIA, em 04 de
fevereiro de 2015, em pesquisa por leucopenia:

  
 
 
 
 
AUTO-HEMOTERAPIA CURA LEUCOPENIA E BAIXA IMUNIDADE - 1:32 

  
https://www.youtube.com/watch?v=9ec7NTr6pgY

  
Vídeo com duração de 1:32 (1 minuto e 32 segundos) 

  
Meu marido sempre teve problemas de baixa imunidade e leucopenia comprovada, agora fizemos outro exame o
que constatou a cura graças a auto-hemoterapia. 

  
A postagem inclui laudos ANTES e DEPOIS: 

  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203215142717280&set=pcb.471899756272385&type=1&theater

  
Postado por Aline L Rocha no grupo Auto Hemoterapia-Adeptos e Usuários. 

  
http://www.hemoterapia.org/videos/auto-hemoterapia-cura-leucopenia-e-baixa-imunidade-132.asp

  
 
 
 
 
Sábado, 11 de maio de 2013 - 11:21:50 

 189.72.182.83 
  

muitos beneficios!!!
  

amigos bom dia pra todos, mas uma vez venho aqui deixar minhas reflexoões sobre o alcance da AHT, ela é
abrangente hj tou 13 aplicação e ja colhi varios beneficios desde a melhora quasi total das alergias q eram muitas
e inclusive percebi a queima de gordura localizada é incrivel oq tou vendo, porq ja tenho 45 anos e por questao
da falta de hormonio e até pelo fator idade devido a histerectomia na verdade faço uma reposição mas e na dose
minima de estrogenio então dificilmente vai suprir todas as nescesidadse do meu organismo mas no meu ponto
de vista AHT e tudo de bom muitos problemas tinha eu desd colesterol alto leucopenia inclusive varios
hemograma meu antigo q eu guardava q constava a minha baixa imunidade o ano pasado acabei fazendo uma
faxina e joguei fora deixando só um la de 2010 q contava meus leucositos em 2.700 e dizia la em baixo



leucopenia e nunca fiz tratamento nenhum com AHT melhorou tudo!!! estou admirada antes tinha medo de
desenvolver cancer por causa da reposição mas hj sei q com a AHT ñ vou ter efeitos colateral porq estou
protegida porq minha imunidade ta en alta agradeço a DEUS e ao DR LUIS MOURA pela difulgação desa
tercnica aonde vou fala da AHT e ja ja tenho uma amiga q começou e outra ja vai começar porq pasei pra elas
esa mensagem, porq quero q como a min foi bom q elas alcance tbm eu ñ tinha espectativa de vida porq alguem
q se submete a histerectomia a vida dela será reduzida com todas as doenças oportunistas q virão se elas ñ tomar
certos cuidados e com a ajuda d AHT poderá ter uma qualidade de vida muito boa bem proximo do normal porq
os medicos ñ da esas informçao para uma mulher ele nos deixa a nossa sorte assim foi comigo e com a maioria
mas com ajuda d DEUS e pesquisei muito discobri muitas coisas e apliquei a minha vida mas a AHT foi um
divisor de agua na minha vida pelo q ja senti na minha saúde hj tenho um bom sono a ansiedade foi embora sou
bem calma para min foi 13 aplicação 13 semana de esperança e muita alegria ñ penso parar nunca mais talves
daq um ano eu descanso um mes e ja retorno esa é a impressão q tive com ese tratamento eu recomendo a
todos!!!! 

  
maria rodrigues dos santos 

 vilhena rondonia
  

 
a AHT foi essencial na recuperação do meu sistema imunologico!!!! 

  
Postado por maria rodrigues dos santos em 31 agosto 2013 às 13:14 

  
bom dia a todos vcs do amigos da cura mais uma vez venho aqui deixar alguns relatos dos beneficios q alcancei
através da autohemoterapia, faz 13 anos atras pasei por uma esterectomia o qual me deixou com bastante
desvantagem na minha saude fisica e emocional por causa da minha pouca idade na epoca 32 anos ai começou
todo os dramas recorrente da cirurgia nos ultimos 8 anos eu tive um declinio total das minhas celulas de defesa e
como consequencias as alegias e outras doenças cronicas tbm por causa da baixa imunidade tinha insonia
ansiedade ao extremo reniti cronica da qual sofri por muitos anos tinha crisis alergicas até 2 a 4 vz ao dia todos
os dias meu intestino ñ funcionava era um caos todos meus hemogramas dava leucopenia linfocitose nos ultimos
5 anos todos meus hemogramas dava ese resultado era terrivel inclusive tenho um hemograma de 3 anos atras e
outro do anos passado e 2 dese ano com ese mesmo diaguinostico ate q um dia ouvi falar da autohemoterapia no
mes de feverero comecei minhas aplicação semanalmente 10 ml so sei q foi tão grande a melhora na minha
saude q é inesplicavél so sei q hj acabei de vir do laboratorio meu hemograma ta normal as celuas de defesas
recuperadas 100% sumiu a insonia e a ansiedade acabou todas as alergias e adeus a linfocitose sem falar na
disposição q melhorou 100% hj tenho 45 anos me sinto melhor do que qnd tinha 20 anos energia saude
disposição memoria perfeita e tinha tbm por muitos tempos dislipidemia colesterol elevado e o bom colesterol
baixo hj ta 100% tbm dou graças DEUS e ao dr LUIS MOURA pela divulgação desa tecnica barata e muito
eficaz hj ja ñ sou mais cliente da grande industria farmaceutica!!!! recomendo a tdos, q queiram adquirir saude
de graças ou como prevenção q faça autohemoterapia e em pouco meses vai ter agradavél surpresa assim como
eu!! 

  
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/a-aht-foi-essencial-na-recupera-o-do-meu-sistema-imunologico

  
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 28 de dezembro de 2005 - 00:30:54

  
Enfermidades selecionadas   

  Artrite reumatóide
  

Cura da Artrite Reumatóide e elevação da Taxa de Plaquetas



 
Há pelo menos 10 anos sofria de artrite reumatóide. 

 Os joelhos inchavam, ficavam bem vermelhos e com febre, dores na cabeça do fêmur, nas articulações das maos,
calcanhar, dedão do pé, enfim, na crise ficava 100 % incapácitado e acamado. 

  
 Meu reumatologista disséra-me que eu tinha que aprender a conviver com minhas dores, que a medicina não
tinha rewcursos para cura da artrite reumatóidde. 

  
 Iniciei AHT em abril de 2010, estamos em dezembro de 2010. 

 Desde a 2ª aplicação não teno mais sintomas algum da artrite reumatóide, simplesmente após 10 anos initerúptos
de dores por 24 horas/dia, hoje não sinto mais nada. 

  
 Minha meta é completar 1 ano e meio de terapia e repetir o exame de cintilografia e assim atestar a cura dessa
enfermidade .comparando com o exame antigo que acusava a enfermidade . 

  
 Outro fato é a elevação de minhas plaquetas que estavam no limite inferior á pelo menos 5 anos e agora está
dentro da normalidade . 

  
Julio Cesar Gomes Barreto   

 Guarapari
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/cura-da-artrite-reumatoide-e-elevacao-da-taxa-de-plaquetas.asp?p=1
  

 
Terça-feira, 1 de fevereiro de 2011 - 15:33:25 

  
As pessoas que querem iniciar o tratamento/cura da artritrite reumatóide informo como superei esta terrível
enfermidade que tanto me incapacitava para meu trabalho já que sou dono de uma pousada em Guarapari e
necessito estar em constante movimento; 

 sofria do mal há 10 anos. Em abril de 2010 iniciei aplicações de 20 ml de meu sangue em quatro pontos
(músculos dos braço e das coxas) de 5 em 5 dias ( minha esposa foi capacitada e ela mesmo que me aplica até o
momento). Hoje, fevereiro de 2011, não sinto sintoma algum da artrite. Em outubro de 2011 farei exame de
cintilografia para constar a total cura e assim provar ao meu reumatologista de que a AHT CURA, já que ele
afirmara que eu teria que conviverver com minhas dores pois a medicina não tem recursos para curar a artrite
reumatóide . 

 Saúde a todos e todas, Julio Barreto tel (27) 3272-1427  
 VIVA A PICADA DA VIDA ! ! ! 

 Julio Barreto 
 52 anos - Guarapari-ES / rua Juiz de Fora nº 121 - praia de Meaípe- cep 29.208-500

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/as-pessoas-que-querem-iniciar-o-tratamento-cura-da.asp

  
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 16 de junho de 2009 - 18:43:09 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Prevenção em geral
  

Vantagens 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/cura-da-artrite-reumatoide-e-elevacao-da-taxa-de-plaquetas.asp?p=1
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/as-pessoas-que-querem-iniciar-o-tratamento-cura-da.asp


 
Geralmente sou dificil gripar. Não sinto cansaço, desânimo, tonteira, etc. Sempre tive o número de leocócitos
muito baixo (leucopenia). Observo que após as aplicações o número de leocócitos aumentam, atingindo a faixa
necessária. Quando estava no exercito em 1959, tive conhecimento da hemoterapia atrávés do médico do
quartel, onde muito tempo fiz o tratamento para eliminar espinhas no rosto. Resultado positivo. 

  
Experiência 

  
Pela minha idade, (69 anos). Não sinto cansaço, não gripo, não tenho tonteiras. Tenho boa visão. Acredito que
seja devido a Hemoterapia. 

  
Anônimo 

 69 anos - Iguaba Grande - RJ - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-prevencao-em-geral-34.asp
  

 
 
 
 
Terça-feira, 22 de junho de 2010 - 12:05:13 

 201.67.40.226 
 HIV E AUTOHEMOTERAPI 

  
U uso 10ml a cada 7 dias 

 08/04/09 
 Alexandre, 

  
AO SEM 

 Eu, assim como o "Sem", sou portador do HIV e tive essa confirmação em 6 de março deste ano, pois
desenvolvi a síndrome e vi a morte de perto! Perdi 7 kg em um mês e eu já era magérrimo, fiquei esquelético,
meu intestino ficou sendo atacado por protozoários e eu fiquei até defecando na roupa, tamanha a dor, anemia,
leucopenia, baço aumentado e gânglios por todo corpo...um fim de mundo e pra piorar sífilis de segunda fase
que por um fio não me matou. Fui fazer a AH e isso me salvou até começar a tomar os anti-retrovirais. Meu CD-
4 ainda é 189 e tomo Bactrim F diariamente, pra prevenir das infecções oportunistas. Sei quanto o Sem sofreu
nas Bezetacil. Hoje, já estou em plena forma, recuperei o peso em tempo récorde, não sinto os gânglios inchados
e estou muito bem disposto, mas essa melhora toda começou já no início da AH, bem antes do antibiótico e dos
retrovirais. To bem esperançoso com relação ao futuro! Abraço a todos! 

  
Diva

  
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/comentarios/ver_opiniao/hiv-e-autohemoterapi-u-uso-10ml-
a-cada-7-dias-08-04-09.asp

  
 
 
 
 
Quinta-feira, 31 de julho de 2008 - 00:45:32 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Acne juvenil, Afta, Alcoolismo, Alergias, Alzheimer,
Amigdalite, Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Bronquite, Cálculos renais (pedra no rim), Câncer, Cisto
cebáceo, Colesterol, Depressão, Dermatose alérgica, Diabetes mellitus, Distrofia muscular progressiva, Doença



pulmonar obstrutiva crônica, Doenças virais, Dor de cabeça crônica, Dor na coluna, Dores articulares,
Enxaqueca, Estresse, Furúnculo, Glaucoma, Gripe, Herpes, Hipertensão arterial, Hipotireoidismo, Infecção,
Inflamação, Lupus, Menstruação, cólicas e controle da TPM, Nódulo na tireóide, carne no olho., Osteoporose,
Plaquetopenias, Pneumonia, Prevenção de infecções cirúrgicas, Prevenção em geral, Psoríase, Refluxo
gastroesofágico, Reumatismo, Rinite, Sinusite, Úlcera de estômago, Varizes, Verrugas, Vitiligo

  
Vantagens 

  
Aplicações também para falta de imunidade- leucopenia? 

  
Faço em toda minha familia com os problemas acima marcados e recebo a prática tbem e estou realmente
encantada com os efeitos benéficos que vem nos proporcionando em apenas 2 aplicações. Dores nas costas,(
devido a suposta metástase óssea ou processo degenerativo á exclarecer).Tbem já podemos comprovar melhora
visível nas alergias, artrose e outras doenças mais que antes por nada eram controlados... 

  
Experiência 

  
Depois de assistir o vídeo do Dr. Luis Moura, quero parabeniza-lo por ser este excelente pesquisador e um
profissional em extinção...é um dos médicos mais humanos que já pude avaliar...um médico exemplar e deve ser
levado a sério por ser essa pessoa maravilhosa que é!!! Ele deve ser valorizado e peço que o levem a sério ,pois,
acredito na prática e vou continuar a fazer o procedimento em mim e em toda minha familia. 

  
Rosangela Maria Ferreira Ribeiro 

 53 anos - Pará de Minas - MG - Brasil 
 http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-acne-adulta-acne-2.asp

  
 
 
 
 
 
Sábado, 16 de maio de 2009 - 18:20:12 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Anemia, Artrose, Estresse
  

Vantagens 
  

Melhora da anemia e leucopenia, disposição, sensação de muita energia. 
  

Experiência 
  

Não houve nenhum efeito indesejavel! 
  

Anônimo 
 52 anos - Porto Alegre - RS - Brasil 

  
FONTE AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 



Autohemoterapia:
  

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
  

http://autohemoterapia.orgfree.com/
  

http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/
  

 

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

