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Relatos - Auto-Hemoterapia e Síndromes
 
 
 
Caso de CURA: Dieta aliada a Auto-Hemoterapia 

  
https://hssuffer.wordpress.com/2012/02/13/caso-de-cura-dieta-aliada-a-auto-hemoterapia/

  
Esta é a história de Catarina, a esposa do Escobar. Ela teve a CURA do Lupus Eritematoso Sistêmico, cura da
Artrite Reumatoide e cura da Síndrome de Sjogren. Catarina foi acometida pelo que se conhece como a Doença
mista do Tecido Conjuntivo… Foram 3 doenças ao mesmo tempo e se curou com 2 tratamentos naturais: DIETA
ALIMENTAR E AUTO-HEMOTERAPIA! 

  
A história da Catarina na íntegra pode ser encontrada no seu próprio blog: 

  
http://www.curassecretas.blogspot.com

  
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 16 de maio de 2013 - 12:30:39 

  
Tenho sindrome do tunel de carpo e muitas inflamações nos braços e artrose no joelho, desde que comecei a
tomar um calice de cloreto de magnesio PA em jejum e aplicar a autohemoterapia, minha qualidade de vida
melhorou 90%, só sinto dores quando abuso trabalhando além da conta, mas nem se compara a vida de dores
que eu tinha, durmo muito melhor, não sinto dores nos joelhos, até andar de salto alto voltei. 

 Fico triste de indicar esses 2 tratamentos para tantas pessoas amigos e familiares e os mesmo nçao aceitarem e
preferem continuar com as dores, as constantes reclamações, a se tratar e ser mais feliz. 

 Hoje eu mesmo estou aplicando em mim mesma, é tão facil, só ter vontade. 
 Deyse   

 Curitiba
  

http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/comentarios/ver_opiniao/tenho-sindrome-do-tunel-de-carpo-
e-muitas-inflamacoes-nos.asp

  
 
 
 
 
Orientações Médicas - Terça-feira, 27 de janeiro de 2009 - 16:13:07 

 Olha, Claudiana, sobre o sucesso da AHT em casos de LER eu posso falar com propriedade, pois sou portadora
da Síndrome do Túnel do Carpo, LER, DORT, como queiram. Também fibromialgia! Tomava uma porção de
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medicamentos que nada resolveram (a não ser me deixarem quase dependente deles), fiz fisioterapia,
hidroginástica e nada foi totalmente eficaz quanto a auto-hemoterapia. Eu me sentia realmente muito mal, fiquei
afastada do emprego por quase um ano, não conseguia segurar peso algum nos braços... Enfim! Hoje estou na
sexta aplicação e já posso afirmar categoricamente que estou ótima! Sem falar na energia vital, nada mais me dói
no corpo. Não tomo nenhum medicamento a não ser o CLORETO DE MAGNÉSIO em jejum, apenas um cálice.
Voltei a ter qualidade de vida!

 Indico a AHT e que vc procure alguém com experiência para aplicar em você. Garanto que jamais se
arrependerá!

 Um abraço! 
 Marlene - 34 anos - Goiania 

  
 
Orientações Médicas - Domingo, 23 de novembro de 2008 - 20:09:15 

 Boa noite!!Sou totalmente a favor, tenho o video na integra. Já passei também para muitos amigos.
 Tenho amigos que fazem a auto hemoterapia, e nenhum possuem queixas, reações ou efeitos colaterais, e sim

grandes conquistas, um tem melhora nos sintomas de suas crises de panico e depressão, outro com ataxia
cerebelar consegue ter melhoras em seua movimentos e reflexos, outro controle de sua diabetes e dores
musculares, outros ganharam disposição, enfim, nenhum trouxe fatos ruins...e sim beneficios a saúde.

 Recomendo com certeza esta pratica. 
 Carla Moura - 23 anos - Itatiba- SP 
  

 
Scraps na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5228413218737004872
  

José Victor 
 minha experiencia com AHT!!! 

 bem pesosal.... tenho m19 anos... e estou fzendo ATH pois tenho sindrome da fadiga cronica e acne!!!!!!! 
 ja fiz 3 aplicações de 5 ml... minha pele melhorou muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito!!!!!!!! muito mesmo!!!

quase ñ nasce + espinhas... e as manchas ocasionadas pela mesma estão clareando!!!!! 
 porem... o cansaço ñ melhorou nada... nada! nada! nada! 

 estou pensando em começar a aplicar 10 ml... pra ver se tenho + resultados!!!!!!! 
 ABRAÇO!

  
 
 
Data: 09/10/2007 16:04

 De: Rosi Peres
 IP: 189.30.53.223

 Assunto: Sindrome de west, Esclerose tuberosa e epilepsia
 Meu filho de 4 anos tinha muitas crises convulsivas e dificuldade de falar e caminhar em

 função do diagnóstico acima. No primeiro mês de aplicações de autohemoterapia 5ml a cada
 7 dias, no primeiro mês piorou muito as crises porém notava melhoras de equilíbrio ao

 caminhar e tentando falar bastante ficou mais ativo e observava tudo, começou a fazer
 muitas coisas que antes não fazia. Ontem ele fez a 5ª aplicação e as crises convulsivas já

 diminuiram de quantidade e intensidade. Espero voltar em breve para relatar mais melhoras.
 Abraços a todos.

  
 
Data: 17/12/2007 15:58

 De: Rosi Peres
 IP: 201.66.171.222

 Assunto: Resposta para Sheila
 Sheila sou Rosi e estou interessada em saber mais sobre seu caso e sua reação ao



tratamento pois como ja contei anteriormente tenho um filho com quase cinco anos que está
 em tratamento com autohemoterapia pelos motivos que você já sabe por isto tentei enviar

 resposta por este forun e não consegui, então te adicionei ao MSN para que possamos
 conversar mais sobre o assunto. Aguardo contato seu. Um grande abraço tenha fé e nunca

 desista do tratamento.
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 18:10:32 

  
Comecei a fazer por pura curiosidade... em 3 aplicações me curei de uma LER que tinha face ao uso constante
do mouse... isso a 3 anos atras...fiz um ano direto, toda semana... hoje em dia faço em media 2 ou 3 vezes ao
mes... 

  
Só encontrei vantagens... conheço diversas pessoas que fazem e todas com ótimos resultados... 

  
A proibição da pratica deve-se unicamente a interesses financeiros... existem sim pesquisas a respeito...mas são
desconsideradas... estamos em uma sociedade onde o que fala mais alto é o dinheiro...pouco importando a saúde
e qualidade de vida da população... Em uma cidade de Santa Catarina fecharam farmácias porque o povo não
estava indo mais no posto de saúde e os médicos não tinham trabalho...ou seja estava curando... e isso não
pode...aonde iriam as industrias farmaceuticas? 

  
O VERDADEIRO CRIME É PROIBIR A AUTO-HEMOTERAPIA

  
Sérgio Olivetti Narduci

 49 anos - Curitiba/PR
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 19 de setembro de 2009 - 14:59:55 

  
Após um grande descaso de um médico ortopedista com quem fui me consultar, resolvi procurar uma outra
alternativa.Eu digo descaso porque, numa consulta que durou mais ou menos quatro minutos, ele atendeu o
celular duas vezes, me examinou em uns 40 segundos,ele disse :"é bursite" perguntou se eu tinha alergia a algum
medicamento, e eu disse :" sou alérgica a paracetamol.Ele receitou os medicamentos e eu fui direto para a
farmácia, pois eu sentia muitas dores, nos ombros, no pescoço, braços e não via a hora de aliviar as
dores.Quando vi um dos medicamentos que o "doutor" tinha receitado, tinha na composição o
PARACETAMOl!!! É isso mesmo, e por isso evito de ir ao médico pois o meu pai há muito tempo atrás já
escapou da morte por um medicamento, porque eu conhecia o remédio..Ele é hipertenso e o médico
(cardiologista) receitou um medicamento para aumentar a pressão arterial!! Pasmem !! Todo cuidado é pouco. 

  
Então conheci a auto hemoterapia através de um homeopata.Foi a minha salvação.Já fiz umas 20 aplicações e
estou muito bem, não tomo nenhum remédio. Além das dores aliviadas, as aftas me abandonaram, a rinite está
melhorando, as veinhas das pernas estão sumindo....enfim tudo de bom.Não tenho nenhuma queixa. 

  
Tenho um grande amiga que tem LER, passou uns dois anos tomando medicamentos muito fortes para aliviar as
dores e após as aplicações de auto hemoterapia não toma mais nada, pois as dores sumiram. E ela está fazendo
há uns quatro meses.



 
MARY SAITO

 50 anos - SÃO PAULO
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 15 de setembro de 2009 - 22:27:38 

  
Data: 15/09/2009 22:16 

 De: Késia Guilarde F. Ávila (kesiaguilarde@yahoo.com.br) 
 IP: 189.5.93.153 

 Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA 
  

Boa Noite! 
  

Eu acredito na HT. Sou imensamente grata ao Drº Luiz Moura. Depois que comeceia a fazer esse tratamento,
minha vida mudou. Sou mais forte e tenho mais resistente as viroses, como gripe. Tive grande melhora nos
problemas que tinha por causa da LER. Sei de outras pessoas que melhoraram até os sintomas da diabete. 

  
Quanto à ciencia, acredito imensamente no poder que ela tem. Mas,o que é ciência? Ela é mesmo puramente
neutra? 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 16 de agosto de 2009 - 06:13:08 

  
Data: 15/08/2009 19:55 

 De: Jovenir Mário Kuszkowski (JMK) 
 IP: 201.34.157.178 

 Assunto: Re: Cuidado Gente! 
  

Não pude simplesmente ler, e ficar inerte, pois acho que tudo o que acontece na vida da gente não 
 é acaso, e nem destino, é pura (e meramente) mãos divinas, e quanto a terem uma visão unica e 

 particular de se colocar contra, ou, a favor de algo, temos sim que dar a cara a bater, e esse 
 teste eu fiz, pois desde 08/12/2006 que faço auto-hemoterapia, pois sou cardiopata, sou portador 

 de sindrome do panico, e tenhos outros males advindos destes males, então formular frazes e 
 colocar com palavras escolhidas para impressionar, pois não consigo definir qual o motivo (se 

 puramente por discordar) então eu faço meus exames periódicamente e só tenho bons resultdados, e 
 como já descreveu a Sra. nathália em seu infeliz depoimento onde explana um conhecimento 

 ignorante do assunto (Senhores que divulgam essa prática. 
  

Quando o sangue é colocado no musculo ele pode simplesmente ser fagocitado pelos macrofagos 
 circunvizinhos e caso a quantidade de sangue seja muito grande esse produto será drenado por vias 

 normais de escoamento como vasos linfaticos, sanguineos ou cavidades adjacentes. 
  

Mas no entanto, como as pessoas que realizam esta pratica a fazem em um prazo de sete em sete 
 dias, devido a estimular tanto o organismo a não reconhecer o proprio sangue, a prática pode 

 levar a uma anemia hemolitica auto-imune. ), o que garanto a esta senhora que não tenho tipo 



algum de anemia..... quanta ignorancia.... 
  

 
 
 

 
 
 
 

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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