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Este documento contém apenas uma pequena parcela de testemunhos.

Veja mais relatos na seção de depoimentos em:

http://www.hemoterapia.org/

 

 

Relatos Auto-Hemoterapia separados por doenças

A inclusão repetida de alguns relatos, é porque eles citam mais de uma doença.

acnase, aftas, alergias, alzheimer, anemia, ansiedade, artrite, artrose, asma, autoimunohemoterapia, câncer, câncer de pele, cardiopatia, cistite, cistos, colesterol, colite,
coração, crohn, depressão, dermatite, derrames, diabetes, doença de chagas, dor de garganta, dores, dores na coluna, enfisema, enxaqueca, epilepsia, erisipela,
esclerodermia, esclerose, espondilite, esteatose, estresse, feridas, fibromialgia, fibroses, fungos, furunculose, gastrite, glaucoma, gota, gripe, hemorróidas, hepatite, hernia
de disco, herpes, hipertensão, histoplasmose, hiv, infecções, insônia, labirintite, leucemia, leucopenia, lupus, mal de parkinson, menopausa, menstruação, micoses, mioma,
na odontologia, neurofibrose, osteomielite, osteoporose, penfigo, prisão de ventre, problemas anestesia, problemas circulatórios, problemas de pele, problemas de vista,
problemas estomacais, problemas pulmonares, problemas renais, psoríase, púrpura, reumatismo, rinite, síndromes, sinusite, tiróide, toxoplasmose, trombose, tumores,
várias patologias (1 e 2) , varizes, verrugas, vírus hpv, AUTO-HEMOTERAPIA EM CASOS DE DENGUE, ZYKA VÍRUS, CHIKUNGUNYA E SÍNDROME DE
GUILLAIN-BARRÉ..

 

Os benefícios da auto-hemoterapia em várias enfermidades observados nos testemunhos abaixo, são a maior prova de que ela indubitavelmente estimula o sistema
imunológico, confirmando-se assim, como uma terapia de enorme valor.
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Relatos - Auto-Hemoterapia e Acnase
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aeAHwU9JsdU

  
 Acne.con autohemoterapia Dr Jaime Marquez Contreras 

  
 Publicado em 23 de mai de 2016 

 tratamiento para acne con autohemoterapia cada 6 dias y la evolucion ha sido maravillosa, cuando el paciente llego tenia la cara toda brotada y con pustulas. En su tienda
y farmacia homeopatica la luz 3008658044 Santa Marta PACIENTE NASSER LOPEZ 

  
TRADUÇÃO VIA GOOGLE:

  
Acne.con Dr Jaime Marquez Contreras auto-hemoterapia

  
 Em Publicado 23 mai 2016

 tratamento para acne com auto-hemoterapia cada 6 dias e evolução tem sido maravilhosa , quando o paciente ficou cara tinha tudo brotou e pústulas. Em sua loja e da luz
farmácia homeopática NASSER 3008658044 Santa Marta PACIENTE LOPEZ

  
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 2 de maio de 2016 - 17:24:31

  
Enfermidades selecionadas 
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Acne juvenil
 Bronquite

 Dor na coluna
 Gripe

 Inflamação
 Rinite

  
Auto-hemoterapia proporciona varios beneficios

  
Dickison Giacometti publicou no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço! 

 1 h 
 Pessoal Gostaria de compartilhar com vocês a minha historia 

 Eu sofria de imunidade baixa, pegava muitas renites, gripes, garganta inflamada, bronquites já não aguentava mais tantos medicamentos que eu tomava e nunca
melhorava, e quando melhorava era por pouco tempo 

 Atualmente comecei a auto hemoterapia a uns 5 ou 6 meses aproximadamente e nunca mais tive gripe, tinha também diversas espinhas nas minhas costas e também não
tenho mais.. 

 Sou testemunha da eficacia da auto hemoterapia. 
 Minha mãe Elenir a anos atrás sofria de serias dores na coluna, 

 a ponto de não suportar mais, fazendo uso de vários medicamentos fortíssimos,e por isso ela adquiriu problemas cardíacos,tanto que se ela continuasse tomando não
estaria viva hoje, então ela começou também a fazer a AHT, e hoje não sente mais dores, e nao toma mais nenhum dos medicamentos que estavam levando ela a morte, 

 Tenho também um Amigo chamado Carlos quando ele viu a minha melhora começou a fazer também, e ele sofria de fortes tonturas, sinusite e outros males, ele esta
fazendo a AHT uns 2 meses aproximadamente e esta bem, nunca mais tomou os medicamentos que ele tomava e olha que não era poucos... 

 Minha tia chamada nilza sofria de disidroses em seu rosto, estava em tratamento químico a mais de um ano e não resolvia, ela apenas tinha aquelas melhoras passageiras,
entao começou a fazer AHT e nunca mais teve aquelas disidroses, ela começou a fazer a aproximadamente uns 5 meses e esta curada, nao foi mais ao medico e nao
recorreu aos medicamentos que estava a usar, quando a visitei fiquei muito feliz em ver ela super bem, o esposo dela tinha dores fortes na coluna devido a grande esforço
fisico no trabalho ao qual exercia, e muitas vezes ficava impossibilitado de andar, Hoje com a pratica da AHT nao sente mais dores. 

 Meu irmao Eduardo tambem sofria de dores e renite alérgica muito forte, a 6 meses ele se tornou praticante da AHT e esta muito bem... 
 também tem mais 7 pessoas que começaram a fazer a alguns dias, logo conto pra vcs a historia desses amigos 

 Glorificado seja Deus 
 Viva a auto hemoterapia 

 E lembrando Auto hemoterapia Sangue que Cura!! 
  

https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
  

 
 
 
 
 
 
 
Ma Graças Santos Sousa: Eu fiz esse tratamento há mais ou menos 50 anos quando vivia cheia de espinhas por quase todo corpo, acnes etc, e foi um sucesso...

 Descurtir · Responder · 1 · 1 minuto
  

Publicado agora no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!
 25/dez/2015

  
 
 
 
 
 
Suzie Cabral disse:

 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…

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

 
 
 
 
 
Quinta-feira, 3 de setembro de 2015 - 12:15:19 

  
Olá, me chamo Augusto, tenho 30 anos, e há alguns meses voltei a sofrer com sério problema de acne. 

  
Uso antibiótico há 2 meses, sem resultado. Foi aí que lendo na internet, despontou a auto-hemoterapia como tratamento eficaz para a acne severa. 

  
Fiz tratamento com um amigo de minha mãe, em 2007-2008, e senti os benefícios. Na época, minha pele melhorou bastante, fiquei muito tempo sem gripar, e me senti
muito mais disposto no dia-a-dia. Depois, me mudei e parei o tratamento. 

  
Hoje moro em Olinda, Pernambuco. Não conheço ninguém aqui na região que faça auto-hemoterapia. 

  
Alguém poderia me ajudar a encontrar pessoas que façam auto-hemoterapia em Olinda?? Muito obrigado! 

 Augusto 
 Olinda, Pernambuco

  

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


http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/ola-me-chamo-augusto-tenho-30-anos-e-ha-alguns-meses-voltei.asp
  

 
 
 
 
 
Quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 - 09:50:22

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne adulta
 Acne juvenil
  

Auto-hemoterapia em caso de acnase
  

Publicado no Grupo Auto-hemoterapia. Meu sangue me cura por 
  

Branca Boni 
  

9 de fevereiro às 12:33. 
  

OLa, 
  

Faz um tempo que entrei no grupo mas não tive tempo de escrever o meu relato sobre a Hemoterapia . 
 Tenho 30 anos e desde os 27 anos sofro com problemas de acne , mas muito severa mesmo , essa acne é diferente ela da na mulher adulta e pega a região do queixo e

pescoço. 
  

 
Depois de gastar rios de dinheiro com produtos, e dermatologistas que mais pareciam sair daquele livro " o medico e o louco" conheci um Anjo de Farmacêutico que
quando fui na farmácia dele perguntar sobre o medicamento chamado Rocutan que o dermato tinha me passado ele delicadamente me perguntou se eu conhecia a
hemoterapia . 

  
Pra quem não sabe esse remédio pra acne é mega forte e pode dar varias complicações durante o tratamento principalmente nas mulheres. 

  
Já tinha experimentado de tudo, não custava nada tentar mais essa. 

  
Começamos aplicando de 1ml á 5 ml gradualmente uma vez por semana e depois de 5ml á 1 ml . 

  
Incrivelmente minha pele já na penúltima aplicação estava muito melhor quase sem nada . Após o tratamento melhorou muito , claro saiam uma ou outra mas mega
normal. 

  
Agora depois de 3 anos estou aplicando novamente pois elas voltaram com muito fervor...rsrsrsrs.... só que estamos fazendo diferente já estamos aplicando 5ml uma vez
por semana , estou na segunda aplicação e aquelas espinhas que estavam em carne viva e mega inflamadas já cicatrizaram e desinflamaram quase todas. 

  
A Hemoterapia me salvou uma vez e agora de novo. 

  
Bom é isso se alguém tiver alguma duvida comenta ai se eu puder ajudar. 

  
Beijos 

  
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/?fref=ts

  
https://www.facebook.com/angelathecla.boni?fref=nf

  
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 30 de janeiro de 2015 - 22:40:36

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne adulta
 Diabetes mellitus

 Esofagite
 Infecção

 Micose
 Refluxo gastroesofágico

 Rinite
  

Auto-hemoterapia cura varias enfermidades
  

Publicado agora por https://www.facebook.com/profile.php?id=100008214337063&fref=ufi
  

Chênia Lago Barros 
  

Bom gente, o que me levou a decidir fazer a autohemoterapia foi o fato de eu ter a imunidade baixa devido a diabetes.Eu estava procurando a cura para a candidíase, já
que nenhum remédio funcionava em mim mais, e acabei encontrando num site de produtos naturais a indicação de autohemoterapia e tal.Depois de um mês de pesquisas
decidi que queria fazer, e procurei alguém que fizesse por aqui e encontrei rápido.O primeiro efeito positivo foi o sumiço das espinhas horríveis que tinha no rosto após
três meses de aplicação. Depois os fungos que eu tinha nas unhas do pés que sumiram também.A candidíase desapareceu com 8 meses de aplicação.A tal rinite alérgica

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/ola-me-chamo-augusto-tenho-30-anos-e-ha-alguns-meses-voltei.asp


que me fazia gastar com antialérgicos todo o mês se resume num intranasal muiiito de vez em quando.Pantoprazol e outros remédios para gastrite, esofagite, hérnia de
hiato e refluxo é muito difícil eu tomar hoje em dia, o que antes eram diários.Já tem quase cinco anos que estou fazendo, sem intervalos e tomo 10 ml.Estou muito
satisfeita e pretendo parar somente quando morrer.Acho que todos deveriam fazer a autohemoterapia, pois faz muito bem. 

  
 
 
 
 
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/

  
 
 
 
 
 
Igor que em 4 semanas curou acnes com a AH, o relato dele tem foto, antes e depois: 

 autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 2 de março de 2013 - 03:31:05

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne adulta
 Hepatite

  
Publicado em Auto-hemoterapia Brasil -facebook

  
Gabi Hayashida publicou em Autohemoterapia Brasil 

 há 4 minutos 
  

Não sei se há aqui espaço para dar depoimentos, e nem sei se o meu é tão importante assim, mas mesmo assim, gostaria de compartilhar, pq não vejo outro espaço que
seja aberto a isso, todos me consideram "maluca" por ter me submetido a tal prática... Bom, quando eu era adolescente sempre tive MUITOS problemas de acne, fui a
diversos dermatologistas, usei muitos remédios caríssimos que pouco ou em nada faziam efeito. A minha última opção seria o Roacutan, um remédio tarja preta que
apresenta várias contra-indicações e perigos para a saúde do paciente. Minha mãe não aceitou de jeito nenhum. Poucos dias depois ficamos sabendo da autohemoterapia, e
arriscamos. Minha mãe foi fazer também, pra sentir também caso ocorresse qualquer "sintoma" indesejável. Acontece que com 5 aplicações de 5ml já tive uma melhora
significativa, e minha mãe, que antes estava com medo e só fez para me acompanhar, passou a não mais sentir as dores nas costas (que ela tinha sempre por carregar
minha irmã pequena no colo). Continuei fazendo por quase um ano, e meu rosto ficou limpo, sem nenhum vestígio, praticamente. E hoje não tenho na pele nem as marcas
típicas de quem já sofreu com acne. Falamos com a minha vó, que na época estava se submetendo a um tratamento pesado contra hepatite C e com imunidade baixíssima,
e ela topou fazer também. Ela já tinha ouvido falar da prática, mas acho que precisava de um "empurrão". A imunidade dela aumentou de uma forma que os médicos não
conseguiam explicar, e ela rapidamente teve uma melhora na evolução do tratamento contra hepatite. 

 É totalmente compreensível que não haja divulgação da autohemoterapia, pois os custos para realizá-la são irrisórios, e os médicos e a indústria farmacêutica seriam
prejudicados... Mas por outro lado acho que deveria haver uma "parceria" talvez, um tratamento complementando outro, algo do tipo... Enfim, não sei se funcionaria, mas
sem dúvida alguma a qualidade de vida das pessoas melhoraria muito, caso elas tivessem mais acesso às informações quanto à autohemoterapia. 

 Curtir (desfazer) · 
 Você e Auto-hemotherapy English curtiram isso.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 17 de agosto de 2013 - 21:43:50

 

file:///E:/-%20AHT%20NEW%20SITES%202018%20september/doencas/autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com


 
Enfermidades selecionadas 

 Acne adulta
  

Fotos da publicação de Ma Gonzales em Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço! 
  

Ma GonzalesHemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço! 
 Pessoal estou super Feliz,dias atras tinha saido um monte de acne na minha 1 aplicação agora com a 2 meu rosto está praticamente limpo,vale muito apena cada injeção,

eu sou religiosa e um dia antes de conhecer auto hemoterapia eu tinha pedido a cura para Jesus e no outro dia por conhecidencia eu fui comprar roupa dos dias dos Pais
numa loja e o moça me falou da auto hemoterapia por isso acredito que tenha sido cura de Jesus e também antes da 2 aplicação eu tirei um salmo que diz assim "Senhor,
meu Deus, a ti clamei e curaste" ele sabe o quanto eu sofria com isso !! então obrigada Jesus e depois obrigada Dr Moura é isso qm não fez ainda façam.. e tirei foto e vou
postar p vc verem... 

  
Arelí Dutra, Fernanda Moreira e Igor Zorzal Guisso curtiram isso. 

  
Ma Gonzales 1 foto foi logo quando comecei 2 tirei agora logo quando acordei as manchas clarearam 90% e as acne q sairam mais e tinha piorado na 1 aplicação já n
existem mais !! 

 Ontem às 06:50 · 1 
  

Gilvan Andrade Parabéns pela iniciativa , determinação e confianças. A PALAVRA DE DEUS NOS DIZ QUE SEM FÉ É IMPOSSÍVEL AGRADAR A DEUS.
AGRADEÇO A DEUS PRIMEIRAMENTE POR SUA VIDA E DEPOIS A AUTO HEMOTERAPIA QUE É UMA BENÇÃO EM NOSSAS VIDAS... 

 Ontem às 06:52 · 3 
  

Gilvan Andrade OBG MA GONZALES POR SUA COLABORAÇÃO EM NOSSO GRUPO , VC TBM ESTÁ AJUDADO EM NOSSA LUTA PELA DIVULGAÇÃO
DESSA MARAVINHA ...AHT 

 Ontem às 06:55 · 1 
  

Ma Gonzales que isso,eu que agradeço a AHT pq vivia tomando antibiotico para controla acne e agora ADEUS rémedios, muito contente,mesmo porque eu faço teatro e
isso me deixava muito triste deu chegar chorar qm tem acne sabe como encomoda ainda mais quando vc usa da sua aparencia eu espero q muitos possam conhecer e viver
nesse milagre de Jesus e da auto Hemoterapia !! 

 Ontem às 06:59 · 1 
  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=404201769690873&set=gm.567210023337350&type=1&ref=nf
  

 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 24 de maio de 2013 - 22:52:36 

  
Como foi difícil encontrar um aplicador de "AHT" na minha região. Busquei informações na internet, farmácias, drogarias, hospitais, postos de saúde, amigos e etc! etc!
etc!. Conversa com um, conversa com outro e de repente, atendo o telefone em minha casa e ouço uma voz bem conhecida, era minha mãe. Após uns minutos de um bate
papo tão bom, toco no assunto da "AHT" com ela e qual a minha surpresa: Ela quando jovem (entre 14 e 16 anos de idade) já tinha utilizado esta prática para se ver livre
de "espinhas no rosto" e com sucesso. E de imediato me informou que minha irmã já fazia a "AHT" a muitos anos e que o aplicador era o marido dela. Pronto resolvido! É
no bate-papo do dia a dia que encontramos soluções para muitos problemas que nos aflige!!! Mamãe hoje está com 86 anos e com muita saúde e disposição. Existem
muitas pessoas próximas da gente que já utilizam está prática, é só uma questão de sorte! E viva a "AUTOHEMOTERAPIA"!!!! 

 Petronio Costa 
 65 anos - Contagem/MG

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/como-foi-dificil-encontrar-um-aplicador-de-aht-na-minha.asp

  
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 20 de setembro de 2013 - 19:44:08 

  
Tenho 28 anos e sofro da síndrome do ovário policístico. Por causa da doença, há 13 anos tenho acne cística severa e quase nenhuma probabilidade para engravidar. passei
10 anos tomando o anticoncepcional Diane35 porque não conseguia ficar sem, pois cada vez que parava de usar a pele ficava horrível. Passei por diversos dermatologistas
e todos me indicaram o mesmo remédio - ROACUTAN - o qual não usei com medo das contraindicações e pelo fato de o meu irmão ter usado e nada adiantado. Até que,
em julho deste ano (2013), conheci a AH e resolvi tentar, era minha última tacada. Suspendi o anticoncepcional e comecei as aplicações no dia 22/07. Desde então não
tenho o que reclamar, minha pele está limpa! Faz apenas 2 meses e não faço mais uso de remédio, apenas a AH. Creio que em breve realizarei meu sonho de ser mãe. 

  
PRISCILLA RAMOS   

 RJ
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/tenho-28-anos-e-sofro-da-sindrome-do-ovario-policistico-por.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 13 de setembro de 2012 - 03:48:42

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/como-foi-dificil-encontrar-um-aplicador-de-aht-na-minha.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/tenho-28-anos-e-sofro-da-sindrome-do-ovario-policistico-por.asp


Enfermidades selecionadas 
 Acne juvenil

  
Fernando Lucas comentou sua publicação no grupo AUTOHEMOTERAPIA-NOSSO SANGUE NOS CURA E OS ANJOS TB!! (facebook) 

  
Fernando Lucas 12 de Setembro de 2012 17:56 

 Já faço a autohemoterapia há 6 anos. Nos 3 primeiros meses fazia com uma enfermeira pagava 6 reais por sessão. Depois comecei a fazer.sozinho tentando sugar o sangue
aos poucos. Fiz isto por economia de dinheiro. Fazia com 10 ml para me curar das espinhas que deram no rosto e nas costas, hoje, faço 5 ml pois não tenho doença
nenhuma. Eu adoeco raramente, pego gripe que.se vai rapidamente. Tenho a pele, o cabelo, unhas e cor dos olhos muito bonitas graças a auto hemoterapia. Tenho 21 e
faço desde os 15. Só ainda não sei como fazer em animais mas estou fazendo medicina veterinária bem um dia irei livrar saudavelmente meus animais dois terríveis
carrapatos. Obrigado Dr. Luis Moura por este espírito inquieto e desbravador que possui.

  
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 12 de julho de 2012 - 17:43:22

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne adulta
 Acne juvenil
  

Auto-hemoterapia cura espinhas (acnase)
  

12/07/2012 15:52 - CLAUDIO CARDOSO 
 O meu neto Rafael Oliveira, hoje com 19 anos, tinha o rosto coberto de espinhas.Resolveu atender meu conselho para fazer a auto-hemoteraapia durante uma crise de

garganta. Só fez a auto-hemoterapia umas quatro vezes, devido ao seu medo de agulha (injeção). Hoje já me agradece o desaparecimento de todas as suas espinhas do
rosto.Está com a pele limpa e macia. Nunca mais contraiu virose. Veja o meus site: http://www.sanguecura.xpg.com.br

  
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723

  
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 29 de dezembro de 2011 - 15:03:45

  
Comecei a ministrar em minha filha e em meu marido

  
Data: 28/12/2011 19:14:46 

 De: Sônia Maria de Souza (sonisantos-12@hotmail.com) 
 IP: 201.58.207.56 

 Assunto: Re: Re: AMIGOS DA CURA 
  

 
Comecei a ministrar em minha filha e em meu marido. Confesso que o resultado foi muito maior que eu esperava, a pele de minha filha que tem 15anos ficou limpa
.Estava cheia de acne. 

 Os resultados de exames do meu marido foram ótimos após a auto-hemoterapia. A médica até suspendeu o medicamento para abaixar o colesterol. Pela 1ª vez a médica
elogiou os resultados de exames dele,meu marido está muito satisfeito 

 Um abraço, 
  

Sônia 
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comecei-a-ministrar-em-minha-filha-e-em-meu-marido.asp
  

 
 
 
 
 
 
Domingo, 21 de agosto de 2011 - 21:24:36

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne juvenil
 Bronquite

 Hipertrofia benigna de próstata
  

Testemunhos da auto-hemoterapia - no metropoli online 
  

Samuel dos Santos Netto disse: 
 15/08/2011 às 01:42 

  
Resumindo: 

 Curei-me de uma bronquite asmática grave, com 12 meses de Auto-hemoterapia, FAZENDO 10 ml de 4 em 4 dias, sem 
 atrasar um dia se quer, e quando me sentia mal adiantava a dose para 3 em 3, ou até de 2 em 2 dias. 

 Passei a sentir breve período de melhora nos 3 primeiros meses, e melhora significativa a partir do 7º mês, e 
 melhora absoluta. Cura a partir do 12º mês. 

 

http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comecei-a-ministrar-em-minha-filha-e-em-meu-marido.asp


Sou uma pessoa completamente cética, e tenho que admitir… Esse tratamento para mim funcionou mesmo! 
  

 
Djalma disse: 

 17/08/2011 às 12:54 
  

OLA,, EU SOU FORMADO EM ACUPUNTURA E QUIROPRAXIA,, E FAÇO USO DA HM. E USO EM ALGUNS CLIENTES MEUS,,, E O 
 RESULTADO É EXELENTE,,, TRATEI DO MEU PAI QUE ESTAVA COM PROSTATITE, JA TRATEI DE PESSOAS QUE ESTAVA COM MUITA 

 ESPINHAS, ENFIM,, VARIOS E VARIOS CASOS,,, E GRAÇA A DEUS O RESULTADO É MUITO POSITIVO, EU MESMO NÃO SEI O QUE 
 É UMA GRIPE, MEU ESTADO IMUNE ESTA SEMPRE ALTO, AUMENTA A DISPOSIÇÃO, INCLUSIVE É UM EXELENTE VIAGRA,,, RSRSRS 

 FICAM TODOS COM DEUS. 
 ABRAÇOS 

  
http://metropolionline.com.br/vidasaudavel/auto-hemoterapia-funciona-ou-nao-funciona/

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/testemunhos-da-auto-hemoterapia-no-me

  
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 21 de março de 2011 - 08:07:02

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne juvenil
  

como melhorou a minha pele, essa #autohemoterapia é uma benção
  

Bruninsilveira Vou buscar água e passar minha pomada para espinhas. Cara como melhorou a minha pele, essa #autohemoterapia é uma benção *-* 
  

Bruninsilveira 
 http://twitter.com/Bruninsilveira/statuses/49681763768872960

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/como-melhorou-a-minha-pele-essa-autohemoterapia-e-uma-bencao.asp

  
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 31 de janeiro de 2011 - 17:46:04

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne juvenil
  

auto-hemoterapia é eficaz
  

Ola! 
 No meu caso foi eficiente, para acnes. 

 Aos meus 12 anos de idade, tive muitas acnes (rosto-lado esquerdo) 
 alguem falou (não me lembro quem) que deveria comesar c/ 1ml. até 
 chegar aos 10ml, dar o espaço de uma semana e fazer novamente,da 

 seguinte maneira, primeiro dia 10ml e assim sucessivamente até 1ml. 
 fiz outras vezes,as acnes acabaram não ficaram manchas

  
cristina martin 

 57 anos - são paulo
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-e-eficaz.asp
  

 
 
 
 
 
 
Domingo, 30 de janeiro de 2011 - 22:44:57

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne juvenil
  

Auto-Hemoterapia
  

-Eu quando tinha aproximadamente 16 anos , começou a aparecer ACNES em meu rôsto. Um farmacêutico amigo, disse 
 para eu fazer auto-hemoterapia, começando com 1 cc no primeiro dia , aumentando para 2 cc no segundo dia e, 

 assim chegando ao quinto dia com 5 cc. Pulava o sabado e domingo, começando novamente na segunda-feira. O que 
 observei foi que no dia seguinte sentia uma melhora da pele (parecia mais macia) tendo-se a impressão de ter 

 usado creme. Fazia umas duas semanas , repetindo no próximo mês ou continuando até resolver o meu problema. 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/testemunhos-da-auto-hemoterapia-no-me
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/como-melhorou-a-minha-pele-essa-autohemoterapia-e-uma-bencao.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-e-eficaz.asp


AFIRMO QUE OS RESULTADOS FORAM POSITIVOS. Acredito piamente que êsse tipo de tratamento poderá ter resultados 
 positivos com qualquer outro tipo de doenças. Tenho ciência que existe pessoas que tomas a própria URINA para 

 tramentos diversos ( quanto a êsse tratamento não posso comentar nada, visto nunca têr feito isso ). 
  

jarbas nunes falcao 
 65 anos - tupã-sp - Rua Paiaquas, 519-CEP 17600-250

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia.asp

  
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 11 de novembro de 2010 - 12:15:15

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Alergias, Doenças virais, Enxaqueca, Estresse, Gripe, Inflamação, Micose, Rinite

  
Vantagens 

 melhora na aparência geral da pele,com menos espinhas 
  

 Experiência 
 Não gosto de agulha, mas vale a pena 

  
 Simônia Pessanha de Azevedo 

 38 anos - Campos dos Goytacazes - RJ - Brasil
  

-
  

Terça-feira, 16 de novembro de 2010 - 22:56:07 
  

Sou praticante da AIH a mais de 30 anos, nessa época aprendi com um grande cientista / farmacêutico-bioquímico Dr Olivio Reunot a técnica da AIH, já fazia algumas
experiências com pessoas portdoras de acnes e o resultado era fantástico. continua acreditando na AIH, porém temos outras alternantivas para melhorar nosso sistema
imunológico. Nos EUA já existe um medicanto chamado Fator de transferencia que aumenta seu sistema imunológico em até 437% e também esta sendo pesquisado e
desenvolvido aqui no Brasil um medicamento a base de leite de animais ( ZIMDUCK) que nada mais é o mesmo fator de transferencia produzido pela 4LIFE ou Four
Life. vale a pena pesquisar. Esses cientistas brasileiros estão de parabéns. 

  
LOCÁLDIO ELIZEU SILVA   

 Lagoa da Prata - MG
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-acne-adulta-alergias-15.asp
  

 
 
 
 
Domingo, 31 de outubro de 2010 - 23:36:41

  
Autohemoterapia para espinha e furunculos feito a mais de 50 anos

  
 Data: 30/10/2010 20:55 

 De: virma toscano stocco  
 IP: 189.79.207.33 

 Assunto: Re: AUTO-HEMO-TERAPIA 
 Tenho 75 anos e fiz esse tratamento quando tinha mais ou menos 22 anos. Foi feito por uma enfermeira pata problemas de espenha e furunculos. Graças a Deus até hoje

tenho otima saúde. 
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/autohemoterapia-para-espinha-e-furunculos-feito-a-mais-de.asp
 

Quinta-feira, 27 de maio de 2010 - 01:24:20
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Alergias, Estresse, Rinite, Sinusite
  

Vantagens 
 Eu usava de 6 a 8 frascos por mes de remedio para rinite e alergias, remedios dpara congestão nasal, isso a muitos anos, eu dependia do remedio para dormir e usava

durante todo o dia varias vezes ao dia, e depois da segunda aplicaçao da auto hemoterapia eu nao usei mais remedio algum ja vai interer 2 meses . 
  

 Experiência 
 Não teve efeito colateral , mas teve efeitos bons, eu estou desenvolvendo bastante, a massa muscular, estou mais animado, mais forte, me alimentando melhor, e com

quase dois meses estou vendo resultados que não vi em um ano de academia. não pretendo parar de fazer a auto hemoterapia, eu mesmo faço em mim, e tenho aplicado 10
mls por semana sendo 5ml em cada braço.. 

  
 Frank Ribeiro 

 27 anos - Belo Horizonte - MG - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-acne-adulta-alergias-14.asp

Terça-feira, 27 de abril de 2010 - 10:36:18
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Alergias, Dores articulares
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-acne-adulta-alergias-15.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/autohemoterapia-para-espinha-e-furunculos-feito-a-mais-de.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-acne-adulta-alergias-14.asp


 
Vantagens 

 Total, em tudo que anotei, e parentes mesu em outros casos. Foi um sucesso, não paramos mais. 
  

 Experiência 
 Nenhum efeito em colateral. 

  
 Mario Moraes 

 61 anos - Maringá - PR - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
RELATO NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA 

 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
 Mente Milionária - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2949539673015769340

 OI ESTOU APLICANDO A AUTO HEMOTERAPIA 
 AKI NA MINHA CIDADE APLICO A AH. 

 SOU FARMACEUTICO E JÁ TIVE UM MONTE DE RESULTADOS 
 COM 10 APLICAÇÕES DE 10 ML FECHOU UMA FERIDA COM MAIS DE 3 ANOS NA PERNA DE UMA SENHORA DE 79 ANOS DE IDADE 

 GAROTA COM ACNE COM 5 APLICAÇÕES DE 5 ML MEHOROU MAIS DE 80 % AINDA FALTA MAIS 5 
 FAÇO SESÃO DE 10 APLICAÇÕES COM DESCANSO DE 4 SEMANAS E REPITO MAIS 10 APLICAÇÕES 
 HOJE ESTOU COM MAIS DE 30 PESSOAS FAZENDO APLICAÇÕES 

 ESTOU SUPER CONTENTE COM OS RESULTADOS 
 UM SENHOR COM DIAGNOSTICO DE CANCER DE PELE JÁ FIZ 8 APLICAÇÕES DE 10 ML 

 MELHOROU UNS 60% MAS AINDA FALTA, O PACIENTE ESTÁ SUPER CONTENTE 
 E FAZ A MAIOR PROPAGANDA 

 SÓ O RESULTADO DELE JÁ ME DERAM MAIS 9 CLIENTES 
 TEM MUITO MAIS 

 VOLTO A POSTAR MAIS A SEMANA QUE VEM 
 ABRAÇOS Á TODOS

 
 
Orientações Médicas - Quarta-feira, 15 de outubro de 2008 - 23:58:19

 sou a favor porque já pude comprovar em mim e em minha família os efeitos benéficos desse tratamento contra a acne, asma e dermatites após o uso ininterrupto de 4
meses. no cíclo de 7 em 7 dias. É realmente eficaz e maravilhosamente barato.

 nice 45 anos - tobias barreto - sergipe

 
 
Vivaldo - Simplesmente quero narrar minha experiência pessoal, lembrando que "contra fatos não há argumentos".Quando adolescente morei em S. Francisco de Sales-
MG, e ali nem médico existia. Por sugestão do dono de uma farmácia local (onde trabalhei como balconista) submeti-me a auto-hemoterapia, e posso afirmar que tal
procedimento eliminou por completo o sério problema de espinhas no rosto que me atormentava muito!

 Postado no site da Revista Veja: http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml

 
 
Orientações Médicas:

 Sábado, 15 de novembro de 2008 - 02:28:04 
 Bom dia. Pesquisando nos sebos do Centro, conversei com um dono de um deles. Ele afirmou ter curado acne rosácea quando criança com a AH, prescrita por um médico

e aplicada em farmácia, e me falou que certa vez possuiu um livro chamado : 
 O Poder Curativo do Sangue - 8ª Ed. 1960 de Olívio Martins Rio de Janeiro - Brasil - 84 p. .. 

 que versa... sobre... Auto Hemoterapia...T 
 em um na biblioteca Chico Mendes. 

 Pretendo adquiri-lo... 
 Olivares Rocha - 43 anos - RJ

 
 
Orientações Médicas:

 Sexta-feira, 28 de novembro de 2008 - 09:12:07 
 Olha!, resolvi fazer uso desta terapia por ter a pele coberta por acnes e quistos... foi ação imediata. Estou muito satisfeito com resultado... vou continuar com o tratamento

e divulgar. 
 Ricardo Torres - Florianopolis

 
 
Orientações Médicas:

 Segunda-feira, 8 de dezembro de 2008 - 18:23:38 
 Rio de Janeiro, RJ, 08 de dezembro de 2008. 

 Prezado Senhor,
 Boa tarde, como está? E a sua família?

 Eu sou a favor da Auto-Hemoterapia, e eu sou um paciente deste método, com resultados positivos.
 No ano de 1974, com 17 anos, estava com o rosto todo coberto por acnes purulentas. E, durante uma consulta médica, o médico de plantão, após alguns exames e

procedimentos, me questionou se eu estava disposto a efetuar uma tentativa em um método, denominado AUTO-HEMOTERAPIA, para eliminar ou atenuar a situação
que vinha enfrentando com a ACNE. Eu aceitei. E, prescreveu alguns remédios para dentro de alguns dias iniciar os procedimentos do referido método. 

 E, assim o fizemos. E, na data prevista, foi iniciado o referido tratamento, e ao final do período previsto e programado, eu estava totalmente livre de acnes, e a pele de meu



rosto, lisa, totalmente lisa e sem quaiquer tipos de cicratizes ou marcas. 
 Sou prova cabal e fiel da eficácia deste método. 

 Reinaldo Aureliano - 51 anos

 
 
Inforum:

 Data: 21/04/2007 22:57
 De: Roselly

 IP: 201.26.159.235
 Assunto: A medicina moderna não reconhece o valor da AH

 Passei por duas séries de AH já tem muito tempo (por volta de 1980).
 Foi por indicação médica para acabar com "crises" de furunculose... e os furúnculos acabaram mesmo! Por isso, fiquei fã do tratamento, embora nunca mais tenha

precisado dele. Na época, minha prima contou-me que também tinha tratado problemas de acne juvenil com AH (e, notem, ela foi adolescente por volta de 1955.

 
 
Inforum:

 Data: 21/04/2007 22:23
 De: Débora (debora_petry2@hotmail.com)

 IP: 201.34.49.146
 Assunto: Estou aplicando

 Estou fazendo a aplicação em mim,no meu marido e no meu filho a 3 semanas, meu filho está com 14 anos e tem MUITA acne juvenil, com a aplicação, já na primeira
semana notamos melhoras, elas diminuíram e

 ficaram menos vermelhas e inchadas, agora, na terceira semana quase não tem mais espinhas nas costas e no rosto só em algumas áreas mais oleosas da pele, o resto está
limpo, não ainda curado, mas BEM melhor,

 é visível. ...
 meu filho fala que dói menos do que apertar uma espinha das que ele tinha nas costas...

 
 
Inforum:

 Data: 20/04/2007 15:48
 De: Ivana

 IP: 201.8.246.176
 Assunto: Resposta para Maria Aparecida Velasco

 ... comecei a fazer a AH quarta-feira passada (estou me sentindo ótima,
 sem as dores que me acompanhavam há alguns meses), mas, minha irmã

 conheceu uma senhora de 83 anos que faz a AH há 40 anos. O caso dela
 foi uma doença cujo tratamento não podia ser feito em Fortaleza e ela

 foi para o Rio de Janeiro. Não sei quem foi o médico que a atendeu no
 Rio, mas ele prescreveu a AH e ela ficou completamente curada. Desde
 então, ela faz regularmente uma aplicação por mês, apenas como

 prevenção. Com a idade que ela está hoje, não tem nenhuma das doenças
 comuns as pessoas idosas, tipo: pressão alta, colesterol, diabetes,

 etc... Ela também relatou que um dos filhos, com 18 anos na época,
 estava com o rosto deformado por acne e que ela mandou ele fazer as

 aplicações e nem marca ficou da acne...

 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 26 de agosto de 2008 - 14:44:16
 Porque, pesquizei, acredito na tecnica que é lógica e sei que minhas tias lá no sertão faziam para

 acabar com as acnes. Havia lá um médico velhinho que fazia.
 AQUI EM JOÃO PESSOA ESTAMOS COM DIFICULDADES PARA FAZER. A PERSEGUIÇÃO

 ESTÁ FORTE.
 Quem for de joão pessoa e quizer entrar em contato comigo... Vamos exercer nossos direitos?

 Na minha casa somos 5 pessoas.
 Maria

 Maria Brasil - 58 anos - Joâo Pessoa/Paraiba

 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
 Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :

 acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
 ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de

 pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
 para o reconhecimento desta técnica.

 Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT

 
 
Orientações Médicas:

 Domingo, 26 de outubro de 2008 - 16:51:01
 as pessoas aguentam mais sofrer, a auto-hemoterapia conforme diz o doutor LUIZ

 MOURA, está curando muita gente sofredora,eu depois que vi o video do doutor
 LUIZ MOURA, confesso que fiquei surpresa, e acatei a idéia. Já faço em me para
 prevenir as doenças da velhice , em meu filho por que ele tem pele acneica e alergia,

 os medicos só passam remedios e não fica curado, com o tratamento da autohemoterapia



eu e ele estamos praticamente curados. Gostaria de saber qual a contra
 indicação? E o que pode prejudicar nossa saúde. Por favor me responda. Obrigada

 ELISANGELA
 ELISANGELA DOS SANTOS BRITO - 51 anos - RIO DE JANEIRO

 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 22 de outubro de 2008 - 19:12:30
 Conheço a técnica há 15 anos quando meus filhos a utilizaram para acne quando eram

 adolescentes e ficaram com a pele ótima.. É uma verdadeira benção . Tenho
 fibromialgia e estava fazendo um tratamento há sete anos que me resultou em efeitos

 colaterais graves como lesão da retina, pela cloroquina, todo o sistema gastrico e
 aumento de peso pelos medicamentos que melhoravam a dor e a fraqueza muscular.

 Comecei a fazer a autohemoterapia há um ano e me sinto muitíssimo bem, da mesma
 maneira que os remédios atuavam com o benefício de não haver efeitos colaterais.

 Sou defensora da autohemotapia
 Suely Mariano - Itumbiara Goiás

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 14 de outubro de 2008 - 15:16:18
 Assisti ao video do Dr. Luiz Moura e cheguei a conclusão que faz sentido. A tempos

 atras qdo trabalhava em farmacia, conheci profissionais que se utilizavam desta
 pratica para tratamento de acne e recentemente tomei conhecimento de pessoas que

 estão fazendo uso da auto hemo para fins dvs. e disseram ter notado alguma melhoria.
 De certa forma, não vejo de que forma a auto hemo possa ser prejudicial, desde que

 seja tomado todos os cuidados no procedimento. Comecei a fazer em uma pessoa da
 minha familia e eu mesmo pretendo tbm fazer uso.

 Moises Borges da Rocha - Curitiba - Pr
  

 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Alice Oliverfields: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=1263859348835397762 

 curada de: 
 Alergia, acne no braço e baixa imunidade em geral

  
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Anônimo : 

 cura o que? 
 sou farmaceutica e tenho feito varias aplicaçoes e tenho obtido resultados otimos: pele com acne,problemas alergicos,renites,dores nas pernas,cicatrizaçao de feridas; falta

de equilibrio,sangue no esperma...façam e vejam os resultados
  

 
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!

  
 
Scraps na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

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

Eduardo Dantas 
 Auto-Hemoterapia 
 Eu tive muitos problemas com acne e formação de cistos sebáceos, pelo menos uma vez por ano 

 alguma cirurgia para a remoção era efetuada, além de fazer uso do roacutan., esse medicamento é o 
 primeiro da lista recomendado pelos dermatologistas, como se fosse aspirina. Os efeitos do 

 roacutan a longo prazo já começam a aparecer nos pacientes que o utilizaram durante alguns anos, 
 câncer no fígado e outros mais que irão aparecer ainda. Eu descobri a auto-hemoterapia e faço 

 aplicações semanais de 10cc, já completando cinco meses., as infecções, as formações de cistos e 
 a acne não me incomodam mais, além da disposição física ter melhorado muito. Eu recomendo a todos 

 que tem problemas desse tipo, que a utilizem também, assim como faz toda a minha família, somos 
 em 06 pessoas em casa e há uma profissional de enfermagem que nos atende todas as semanas., 

 fácil, indolor e eficaz, barato,além de ser algo do seu próprio organismo. Também no processo 
 



depressivo ela é muito eficaz, melhorando a energia do organismo, atribuindo mais disposição 
 física é muito mais fácil elaborar os pensamentos e debelar a depressão.

  
 
 
 
Relato de Isolde: 

 ..."EU ESTOU FAZENDO AH. E ESTOU NA 12 APLICAÇÃO, AKI EM CASA FAÇO EU MEU MARIDO E MEU FILHO. MAIS PARA PREVENÇÃO. EU
SEMPRE TINHA DORES, PARECIA A MARIA DAS DORES. DOR NAS PERNAS, DOR DE CABEÇA, DOR NAS COSTA. ETC... AGORA ESTOU BEM
MELHOR AS DORES QUASE NÃO EXISTEM MAIS E O HUMOR E O SONO MUITO MELHOR. QUASE SEM ANSIEDADE. MEU MARIDO MELHOROU
DAS DORES NAS COSTA E MEU FILHO COM AS ESPINHAS. FICO TÃO ENTUSIASMADA EM FALAR DA AH"... 

  
Perfil de Isolde: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2476950460326071068

  
este relato foi postado no orkut por: 

 Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
 profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

  
 
 
 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

 RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

 Desculpem, mas não fui submetida à auto hemoterapia. Pessoas da minha família foram
 favorecidas nos casos de artrite reumatóide, acne e até em adenocarcinoma com metástase.

 É incrível, mas os fatos falam por si.
 Obrigada e por favor, incluam-me.

 ARLETE FERNANDES NONATO
  

 
 
 
 
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!!!! 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 25 de novembro de 2009 - 21:02:26 201.88.21.107

  
Eu sou a favor da hemoterapia porque a fiz durante tres meses como tratamento de acne e fui bem suscedida. Minha mãe e avós tinham muitas verrugas grande e pretas
sobre as quais nasciam pelos grossos por todo o rosto e elas caíram. 

  
A hemoterapia funciona, mas a sociedade médica não deixa prosseguir com as pesquisas por saber que ela realmente cura as pessoas e que isso seria o fim do monopólio
dos laboratórios responsáveis pela distribuição de medicamentos. É o capitalismo falando mais alto!!!

  
Mirian Carvalho

 Goiás
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 18 de novembro de 2009 - 01:43:27 189.75.255.117

  
Dr. LuizMoura eu co um simples técnico de fármacia, fiz haemoterapia com quinze anos, pois meu metre em farmácia, Sr. Feliciano de Barros Pereira fez algumas
aplicações em mim pois eu tinha muita acne e epinhas, agora com 58 anos fiz mais algumas aplicações e a uninimicoses em minha unha quase já desapareu. Eu creio
nesta tua experiencia pois quase me formei em biologia, mas qundo soube que seria somente professor desisti, pois queria partir para o campo da pesquisa

  
Edso Luiz de Alcantara

 58 anos - Toledo / Paraná 
  

 
 
 



Orientações Médicas:
  

Quarta-feira, 21 de outubro de 2009 - 15:21:40 
  

a auto-hemoterapia realmente cura. eu tenho um caso de acne q naum parava tomava remedios e mais remedios caros pagava dermatologitas e eles sempre falavam q a
acne não tinha cura so podia se controlada o unico procesimento q realmente esta fazendo com q pare de me dar acne é a auto-hemoterapia tanto q eu não uso mais
nenhum tipo de remedio so faço a auto-hemoterapia inclusive toda minha familia. 

  
O conselho de medicina não aprova seu uso pq se aprovarem a maioria de remedios vendidos em farmacia cujo medicos ganham suas comissoes não vederiam mais. Acho
que deveriam olha evfazer pesquisas sobre essa tecnica tendo em vista q todo medico em sua formação faz juramento que ira salvar vidas e essa tecnica poderia ajudar
muito no compate e cura de doenças até hoje desde q eu comecei a fazer a auto-hemoterapia não conheci ninguem q não tenha ficado bom ultilizando-a. 

  
Andre

 18 anos - ananideua/belem
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 19 de outubro de 2009 - 14:19:24 

  
Fiz auto-hemoterapia aos 17 anos para tratamento de acne, melhorou muito na época. Não tive nenhum efeito colateral.

  
Ana Lúcia Fontes

 50 anos - Rio de Janeiro
  

 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 18 de outubro de 2009 - 22:08:33 

  
Sou totalmente, completamente a favor da AHT, faço esta terapia,e tenho a oportunidade de acompanhar de perto mais ou menos 30 pessoas que executam esta terapia,
onde todos encontraram resultados formidáveis e surpreendentes, pessoas sem esperança de cura, em relação a problemas circulatórios, colesterol altíssimo a mais de 10
anos, diabetes, acnes, infecções, enxaqueca, sinosites, entre várias outras patologias comprovadas, e com acompanhamentos terapêuticos, obtiveram respostas, e seus
respectivos médicos acompanhantes surpreenderam-se com resultados positivos!!!!!!!! 

  
Como não apoiar, praticar e divulgar a AHT, depois de tantos resultados? 

  
Agradeço a DEUS, por existirem pessoas maravilhosas que propagam o bem! 

  
Obrigado a todos que apoiam a AHT! 

  
Obrigado Dr. Luiz Moura! 

  
Elisandra M.

 36 anos - São José dos Pinhais. Ctba. Paraná
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 30 de setembro de 2009 - 06:00:08 

  
Data: 29/09/2009 22:02 

 De: Rose Mary Campos Dias (rosecampos.benedetti@yahoo.com.br) 
 IP: 200.195.64.138 

 Assunto: Re: Re: Re: Re: Sobre os beneficios da auto-hemoterapia 
  

Olá! Meu esposo utiliza a auto-hemoterapia, com excelente sucesso, nas chamadas"figueiras" do gado.As verrugas (papilomas) se soltam rápidamente. Um jovem( amigo)
utiliza a auto-hemoterapia já há uns 2 anos para acne. Sempre que a acne reaparece ele faz umas 3 ou 4 aplicações e a pele melhora rápidamente. Ouvi falar de uma
senhora humilde, já idosa, que mora na zona rural das proximidades que, gratuitamente, faz uso da auto-hemoterapia para ajudar as pessoas que a procuram.Dizem que ela
tem "feito milagres". 

  
Espero que este processo "Divino", pois,tenho certeza, surgiu por inspiração Divina, seja reconhecido e permitido para uso da populaçao. Tenho hepatite auto-imune,já há
11 anos. Comecei a fazer as aplicações mas, parei após o estardalhaço feito com o Dr. Luiz. Fiquei indecisa e receosa. AGora, depois de ler e ver os depoimentos de
médicos e pacientes vou recomeçar o tratamento com minha filha,enfermeira, que parou de fazer as aplicações por medo das consequências legais. 

  
Cordialmente, 

  
Rose Mary Campos Dias. 

 Paraguaçu, Mg.
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 



 
Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 13:01:34 

  
Eu sou a favor da auto-hemoterapia 

  
Casos em que a auto-hemoterapia foi benéfica para mim: 

  
Câncer, gripe, espinha, disposição, imunidade, hipotireóide, dor no corpo e na coluna, entre outros...

  
Janine Mota

 28 anos - Juiz de Fora
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 20 de setembro de 2009 - 00:05:23 

  
Aos 17 anos fiz um tratamento para acne com um dermatologista que se utilizou da auto hemoterapia e fiquei totalmewnte curado.

  
Luiz Gonzaga Rocha Aguaiar

 65 anos - Fortlaeza/CE
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 25 de agosto de 2009 - 20:14:19 

  
é muito bom, além de ajudar nas espinhas, vc fica com mais imunidade...

  
Joel

 18 anos - Guaraciaba/SC
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 23 de agosto de 2009 - 12:43:17 

  
Nasci em 23 de agosto de 1947 e quando estava com doze anos as espinhas no rosto começaram a surgir. Meu pai me levou num farmaceutico que aplicou a
autohemoterapia, começando com um(1) cc, indo até dez (10)cc. As espinhas sumiram e não me atormentaram mais! Atualmente, depois de ouvir o Dr.Luiz, estou
fazendo a auto terapia buscando a cura da Diabete, que começou aos cinquenta e dois anos. Já estou na quarta semana.Continuo tomando o Glucovance. Me sinto muito
bem! Vou perseverar!!!! Meu esposo Já obteve a melhora que queria de sua rinite alérgica.

  
Elisabete Ribeiro de Carvalho

 Rio de Janeiro
  

 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Aftas
 
Terça-feira, 20 de julho de 2010 - 15:07:14

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Alergias, Artrite, Asma, Bronquite, Bronquite asmática, Enxaqueca, Rinite, Sinusite

  
Vantagens 

 Melhora da infecção crônica na mucosa respiratoria das vias aéreas inferiores e superiores. 
 depois da 4º dose não tive mais enxaqueca. 

 Desaparecimento de secreções geladinosa de cor esverdiada e do mal estar fisico e da fadiga geral que tomava conta do meu corpo. 
 Aumento de vitalidade e vigor físico para nadar e caminhar em aclive. 

 Melhora da secreção e inflamação da pele. Fiquei muito emocionado qndo fui nadar e não precisei recorrer ao uso, crônico, do broncodilatador berotec. 
 Estou na sexta dose e bastante otimista com os bons resultados. Já fiz todo tipo de tratamento e as respostas com a autohemoterapia esta sendo concretamente positiva.  

  
 Experiência 

 Posso relatar apenas que os cravinhos ficaram secos e pontudos com se tivesse areinha na pele. 
 Apareceram umas bolinhas na pele do tronco e das costas. Mas como sou acneico, isto é o de menos. Por que minha pele do rosto esta ficando limpa. E estou com 52 anos

e muito maltratado pela asma especialmente no inverno. Já recorri a todo tipo de tratamento e pela primeira vez estou obtendo resposta com a autohemoterapia para asma
persistente crônica e suas consequencias.Pretendo agora dar atenção a alimentação e a prática de exercício para diminuir as dores no torax por conta de respirar mal
cronicamente a muito tempo. Especialmente à noite. Passei a dormir a noite inteira sem precisar levantar para usar broncodilatador. Tenho ido deitar e esqueço de usar a
bombinha e ao acordar também. Isto é um sinal de que estou respirando melhor. Estou aplicando 10ml 

 uma vez por semana e outro dia fiquei muito emocionado porque fui nadar e não senti fadiga e não precisei recorrer ao uso de berotec. Eles afirmam que asma não tem
cura e eu nunca me conformei com isto. Espero dentro e algum tempo poder relatar estabilização dos sintomas e poder levar uma vida normal. 

 Muito obrigado. 
  



jose carlos meirelles 
 52 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
http://inforum.insite.com.br/39550/8042780.html

 Data: 30/12/2008 22:05:33
 IP: 189.63.211.157

 Assunto: Mais um apoio ao recurso do Ubervalter
 Acabo de enviar um email para Sra. Gilda Pereira Carvalho da subprocuradoria geral da republica declarando o meu apoio ao recurso apresentado pelo Sr. Ubervaldo

Coimbra. 
 A minha primeira experiencia com AH foi em julho deste ano quando eu e minha esposa tomamos duas aplicacoes de AH durante ferias no Brasil. Ficamos

impressionados com a eficacia do tratamento pois ja no dia seguinte à primera aplicaçao as minhas aftas que nao se curavam nem com remedios prescritos pela minha
medica alopata, foram sanadas por completo. A insonia da minha esposa foi eliminada e uma infeccao no lobo auricular foi eliminado, ambos os casos no dia seguinte à
primeira sessao. Desde entao venho comentando sobre AH aos meus amigos e familiares e varios deles já aderiram à pratica e estao muito satisfeitos. 

 O problema é que moro nos EUA e por aqui só encontro clinicas de AH ozonizada e todas estao no estado do Arizona. Eu acho que ozonio nao é a resposta ja que o
sangue reinjetado é que causa efeitos beneficos. Creio que ozonio só serve para que os clinicos ganhem algum dinheiro por isso nao quero ir a essas clinicas. Voce ou
outros deste forum poderiam de dar ideia de como encontrar alguem no meu estado de New Jersey que possa fazer aplicaçoes de AH tradicional em nós? Fiz mil e uma
pesquisas no google e só encontro as tais clinicas. Obrigado.

 Arsenio 57 anos - Newark - NJ USA 
  

 
 
Orientações Médicas: Sábado, 28 de fevereiro de 2009 - 20:00:47

 Faço uso há mais de dois anos e, desde então, não tenho mais aftas, gripe, resfriado, crises alérgicas, a rinite diminuiu consideravelmente. Percebi a diferença quando
fiquei um mês sem as aplicações e ao manipular água sanitária (tenho alergia a produtos de limpeza) fiquei muito mal. Recomendo, desde que, seja feito dentro das
normas de higiene e com profissionais da área da saúde. 

 Eliana - 40 anos
  

 
 
 
 
 
Segunda-feira, 17 de janeiro de 2011 - 19:47:45

  
Enfermidades selecionadas   

  Afta
  Miomas

  
Comprovada a eficácia da auto-hemoterapia para aftas, verruga e mioma.

  
Depois dos comentários dos meus amigos em meu trabalho sobre auto-hemoterapia, no ano de 2007, me interessei em assistir ao vídeo com Dr. Luiz Moura, e não tive
dúvidas, consegui alguém para realizar as aplicações e fiz várias. Enquanto fiz aplicações com cinco ml apenas, nada mudou. Mas quando resolvi fazer com 10 ml minhas
aftas sumiram (tinha aftas horríveis nunca menos de dois ao mesmo tempo) e uma grande verruga que tinha no dedo polegar direito (parecia uma couve flor) endureceu,
pretejou e caiu em quatro dias, com a primeira aplicação de 10mls. No ano passado (2010) em meus exames de rotina minha médica me informou o aparecimento de um
mioma que, se aumentasse de tamanho teria que realizar uma cirurgia, novamente eu recorri à auto-hemoterapia e em outubro refiz os exames, não fiquei nem surpresa,
pois já esperava o resultado obtido, não consta mais nenhum mioma e se quiserem comprovar entrem em contato.  

 Hoje aposentada, sem condições para pagar um bom convênio o jeito será me garantir com o que houver de mais eficaz e barato para minha realidade. 
 Muito Obrigada ao Dr. Luiz Moura pela divulgação desta prática que me fez mais saudável e feliz também.  

 Maria – Carapicuíba – S. Paulo. 
  

 Maria Aparecida de Oliveira 
 53 anos - Carapicuiba - São Paulo

  
-
  

COMENTARIOS
  

Terça-feira, 9 de outubro de 2012 - 23:57:33 
  

Já fiz aplicações para vários sintomas, e quando aparece alguma coisa não tenho duvidas, faço sempre. 
 Quanto às aftas, sempre tive muitas e o que uso é justamente a auto-hemo, que no dia seguinte já pára de doer. Abraços 

  
 Maria Aparecida de Oliveira 

 55 anos - Carapicuiba/ SP
  

 
Segunda-feira, 17 de janeiro de 2011 - 22:11:46 

  
Pois atesto que também me livrei das minhas terríveis e mensais crises de aftas. Tratamentos mil, alternativos e protocolares, e nada. Como paliativo, anestesiava as
danadas com pomada de xilocaína oral. Após 15 minutos, mais ou menos, queimava-as com Albocresil oral. Dor insuportável, mas era isso ou fome e ficar sem poder
falar... 

 Agora, nem quando mordo sem querer a bochecha , ou língua, as ditas se manifestam... Fecha rápido, rápido, qualquer feridinha ocasional acidental... Fiz uns anos
atrás,cirurgia na gengiva. Recomendação: remédio de assepsia bucal, anestésico e etc. Mas mesmo sem qualquer destas intervenções, cicatrizou em tempo Record, não
sangrou (conforme informação da cirurgiã) e tirei os pontos bem mais cedo... 

 Gastrite leve, que me incomodava, passado. Gripes, passado. 
  

 

http://inforum.insite.com.br/39550/8042780.html


Olivares Rocha 
 46 anos  

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comprovada-a-eficacia-da-auto-hemoterapia-para-aftas.asp

  
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 19 de maio de 2011 - 21:31:03 

 187.88.79.119 
  

minha saude de ferro apos hemoterapai
  

ñ gripo, ñ tenho mais dores nas costas, nas pernas, ñ tenho mais aftas,ate meo humor melhorou, são tantos beneficios que ñ dar pra por aqui.... enfim, a hemoterapia é e
sempre será uma benção na minha vida. vou fazer ate o fim da minha vida. isso se eu conseguir morrer rsrssr... bjosssss 

  
cleonice.ribeirodasilva 

 42 anos - atibaia são paulo
  

 
 
 
 
 
Terça-feira, 9 de outubro de 2012 - 23:57:33 

 187.56.167.157 
  

Já fiz aplicações para vários sintomas, e quando aparece alguma coisa não tenho duvidas, faço sempre. 
 Quanto às aftas, sempre tive muitas e o que uso é justamente a auto-hemo, que no dia seguinte já pára de doer. Abraços 

  
Maria Aparecida de Oliveira 

 55 anos - Carapicuiba/ SP 
  

 
 
 
 
 
Segunda-feira, 17 de janeiro de 2011 - 19:47:45 

 187.56.162.203 
  

Comprovada a eficácia da auto-hemoterapia para aftas, verruga e mioma.
  

Depois dos comentários dos meus amigos em meu trabalho sobre auto-hemoterapia, no ano de 2007, me interessei em assistir ao vídeo com Dr. Luiz Moura, e não tive
dúvidas, consegui alguém para realizar as aplicações e fiz várias. Enquanto fiz aplicações com cinco ml apenas, nada mudou. Mas quando resolvi fazer com 10 ml minhas
aftas sumiram (tinha aftas horríveis nunca menos de dois ao mesmo tempo) e uma grande verruga que tinha no dedo polegar direito (parecia uma couve flor) endureceu,
pretejou e caiu em quatro dias, com a primeira aplicação de 10mls. No ano passado (2010) em meus exames de rotina minha médica me informou o aparecimento de um
mioma que, se aumentasse de tamanho teria que realizar uma cirurgia, novamente eu recorri à auto-hemoterapia e em outubro refiz os exames, não fiquei nem surpresa,
pois já esperava o resultado obtido, não consta mais nenhum mioma e se quiserem comprovar entrem em contato. 

  
Hoje aposentada, sem condições para pagar um bom convênio o jeito será me garantir com o que houver de mais eficaz e barato para minha realidade. 

  
Muito Obrigada ao Dr. Luiz Moura pela divulgação desta prática que me fez mais saudável e feliz também. 

  
Maria – Carapicuíba – S. Paulo. 

  
Maria Aparecida de Oliveira 

 53 anos - Carapicuiba - São Paulo 
  

 
 
 
 
 
Segunda-feira, 17 de janeiro de 2011 - 22:11:46 

 201.19.85.50 
  

Pois atesto que também me livrei das minhas terríveis e mensais crises de aftas. Tratamentos mil, alternativos e protocolares, e nada. Como paliativo, anestesiava as
danadas com pomada de xilocaína oral. Após 15 minutos, mais ou menos, queimava-as com Albocresil oral. Dor insuportável, mas era isso ou fome e ficar sem poder
falar... 

  
Agora, nem quando mordo sem querer a bochecha , ou língua, as ditas se manifestam... Fecha rápido, rápido, qualquer feridinha ocasional acidental... Fiz uns anos
atrás,cirurgia na gengiva. Recomendação: remédio de assepsia bucal, anestésico e etc. Mas mesmo sem qualquer destas intervenções, cicatrizou em tempo Record, não
sangrou (conforme informação da cirurgiã) e tirei os pontos bem mais cedo... 

  
Gastrite leve, que me incomodava, passado. Gripes, passado. 

  
Olivares Rocha 

 46 anos
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comprovada-a-eficacia-da-auto-hemoterapia-para-aftas.asp


 
 
 
 
 
Quarta-feira, 7 de abril de 2010 - 20:30:53 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta
  

Vantagens 
  

As aftas foram eliminadas ja no dia seguinte `a primeira aplicacao e nunca mais voltaram. tambem sinto disposicao geral elevada. 
  

Experiência 
  

nenhum efeito colateral. 
  

Anônimo 
 58 anos - - - Estados Unidos

  
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 15 de julho de 2010 - 15:01:17 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Artrose, Colite, Enxaqueca, Miomas, Sinusite
  

Vantagens 
  

Eliminei dores nas articulações dos braços, diminui meu ciclo mestrual tanto em dias e quantidade, diminuiu muito minhas colícas menstruais, (tenho adenomiose e as
colicas são fortes), não tenho mais sinusite,aftas,reduziu meu cansaço quando na prática de exercícios físicos, melhorou a digestão, e ainda tem beneficios que estou
descobrindo agora , poís são coisas que eu não prestava muita atenção. 

  
Experiência 

  
Não tive nenhum desconforto com a AH, a não, ser a dor da picada e o local um pouco dolorido depois,por isso a necessidade de intercalar o lado da aplicação. 

  
Comecei a fazer AH para adenomiose uterina, meu utero estava com um volume bem grande e eu não queria fazer a cirurgia, tinha um sangramento continuo e abundante,
fortes dores abdominais,e já estava sem opções, 

  
quando um Iridologo me apresentou a terápia, eu aceitei! e hoje, 6 meses depois estou satisfeita, não sei ainda se meu útero reduziu de volume, retorno ma ninha médica
no mês que vem, porém os sintomas desapareceram. Eu estou a 1 mês sem fazer a AH só pra descanças e retorno essa semana, não fico mais sem essa terapia, poís além
desses benefícios que citei tem outros que ainda estou descobrindo, 

  
Silvia 

 45 anos - São José dos Campos - SP - Brasil 
  

 
 
 
 
 
Quinta-feira, 13 de maio de 2010 - 09:55:33 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Afta, Doenças virais
  

Vantagens 
  

Estou muito mais disposta. Minha pele está ótima, não tenho dito dor de cabeça,meus vasinhos estão sumindo também. Sofria muito com afta essa semana na minha
língua quis aparecer mas no outro dia eu não tinha mais nada. Tem sido assim desde que comecei as aplicações é como se houvesse algum bloqueio no meu organismo,
com a gripe também foi assim...fui dormir um uma baita dor no corpo não tomei nenhuma medicação e acordei super bem. Eu só tenho elogios pela prática da Auto
Hemoterapia. 

  
Experiência 

  
Segue o relato da minha mãe pois ela teve uma cura comprovada. 

  
Conheci a auto hemoterapia pelo meu sogro assistindo o DVD do Dr. Luiz Moura, confesso que fiquei muito impressionada, porém estava com receio de começar o
tratamento. Após muito procurar na internet sobre o assunto, pude ter a certeza que o tratamento é com certeza eficaz e não milagroso como diz a mídia, aliás ela só serve
para vender seus próprios interesses, mas não vou entrar nesse mérito, já que teria que escrever folhas e folhas ressaltando minha indignação e repugnância que tenho pela
mesma. Voltando ao meu relato sobre a AH. Minha mãe desenvolveu uma úlcera na perna, ficou 5 meses tentando curar, porém todos os tratamentos não surtiram
resultados. No início de março meu pai faleceu e sua perna só piorou, fiquei apavorada e com receio de perder minha mãe também, já que estava com a perna preta e
super inchada coloquei ela no carro e levei ate uma pessoa que eu sabia que fazia a aplicação, após a primeira com 10 ml os resultados já foram satisfatórios, o inchaço e o
vermelhão diminuíram. Essa semana está indo para a décima aplicação e sua perna está da cor natural, a ferida cicatrizou não incha, não fica mais saindo água, ou seja,
nem parece a mesma perna . Infelizmente não bati nenhuma foto do início do tratamento mas vou postar no meu Orkut como sua perna está hoje para que todos que foram
visitá-la e não acreditaram no tratamento possam ver com os próprios olhos sua cura. Quero agradecer de todo coração ao Dr. Luiz Moura pela sua honrosa divulgação e



dedicação a esse tratamento, muito obrigada mesmo. Espero que tudo seja esclarecido e que esse profissional não seja responsabilizado pelos problemas de um governo
sujo e corrupto. 

  
segue o link http://www.orkut.com.br/Main#Album?uid=17191074733633039269&aid=1269489978 

  
Paz e positividade 

 Silvania da Silva
  

 
 
 
 
 
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

  
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 28 de julho de 2009 - 16:39:31 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Afta, Colesterol, Estresse, Gripe
  

Vantagens 
  

Muitas!!! Acne, afta, gripe, Colesterol, Estresse, dor no corpo. 
  

Experiência 
  

Começei a fazer em 01/07/2009 e logo no primeiro mes obtive resultados satisfatorios, onde obtive uma Diminuição nas espinhas(Acne) e nao tenho mais afta, nao tenho
mais cansaço, indisposição e dores no corpo. Agora para quem tem medo de agulhas, ou algo do tipo aconselho sim pensar em fazer porque nao dóe tanto, é uma dor
suportavel para todos nós seres humanos, e o melhor é que dá resultado sim. 

  
GUSTAVO DIAS CUNHA ALVES 

 24 anos - Uberlândia - MG - Brasil 
  

 
 
 
 
 
Terça-feira, 10 de fevereiro de 2009 - 16:48:06 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Alergias, Artrite reumatóide, Gripe, Inflamação, Micose, Rinite, Sinusite
  

Vantagens 
  

Amenizou a rinite, resfriados e gripes agora são leves, corrimento nasal leves, aftas não mais as tenho, gengivites mínimas e raras, micose crônica nos dedos do pé direito
desapareceu. 

  
Experiência 

  
Melhorou minha qualidade de vida. Parei uns meses e não gostei, vou continuar sem tempo determinado para parar. 

  
valdenildo bezerra silva 

 50 anos - Mossoró - RN - Brasil 
  

 
 
 
 
 
Sábado, 7 de março de 2009 - 11:07:42 

 



189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Artrite, Artrose, Hipertensão arterial
  

Vantagens 
  

Ainda é muito cedo.Mas já percebo algumas diferenças. Principalmente qdo nasce uma afta.Passa poucoa dias e logo melhora.Antes demorava muito mais tempo. 
  

Experiência 
  

Bom, muito boa. Já conhecia o tratamento e suas vantagrns. Meu marido já faz a mais ou menos um ano, e os resultados são otimos. 
  

maria do carmo freire bezerra 
 56 anos - Mossoró - RN - Brasil 
  

 
 
 
 
 
Domingo, 17 de maio de 2009 - 14:55:53 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Alergias, Artrite, Bursite, Coração (problemas cardíacos), Depressão, Dermatose alérgica, Dor na coluna, Dores
articulares, Esofagite, Fibromialgia, Hérnia de disco, Insuficiência vascular periférica, Lupus, Pós-operatório, Pré-operatório, Prevenção de infecções cirúrgicas,
Prevenção em geral, Púrpura trombocitopênica, Recuperação da capacidade visual, Refluxo gastroesofágico, Rinite, Rosácea, Síndrome do túnel do carpo, Tendinite,
Varizes

  
Vantagens 

  
Estou fazendo regularmente a auto-hemoterapia há mais de dois anos devido às manchas vermelhas/roxas que tinha constantemente nos braços e hoje, além de ter me
livrado das horrorosas manchas, obtive uma melhora espetacular em todos os outros casos assinalados no quadro anterior. De aftas, alergias, artrites, bursite, hérnia de
disco (tenho duas na região dorsal), dores musculares, as quais foram diagnosticadas como 'fibromialgia', depressão e problemas cardí acos, posso ainda registrar uma
melhoria estupenda nas varizes, havendo um clareamento total nas pernas. Faço questão ainda de esclarecer que além de todos estes benefí cios enumerados, tive também
um notável retorno visual com comprovada baixa nos graus dos óculos até então usados por mim. 

  
Experiência 

  
Das implicações orgânicas que me acometia as mais graves foram as ligadas a insuficiência vascular periférica, como manchas roxas nos braços e pernas, o que ouvi as
mais esdrúxulas conclusões como sendo lupus, rosácea, púrpura e todo tipo de diagnóstico. Foi por vaidade e constragimento que optei pela autohemoterapia, (por
aconselhamento de um médico amigo). Não conhecia a técnica e pesquisei o suficiente para me encorajar e testar a eficiência do procedimento o qual foi usado por uma
irmã onze anos mais velha do que eu, ainda na década de 50 por aconselhamento médico para o tratamento e cura da acne. Hoje, sou uma pessoa totalmente sadia, sem
nenhum dos sintomas assinalados. Venci uma depressão de mais de dez anos, voltei a viver e a gostar da vida. Agradeço a oprtunidade participar e relatar o sucesso da
auto-hemoterapia, esperando que outras pessoas também possam desfrutar dos benefí cios da auto-hemoterapia. 

  
Leuda Manfrin 

 68 anos - João Pessoa - PB - Brasil 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 4 de janeiro de 2009 - 11:32:43 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Acne juvenil, Afta, Alergias, Artrite reumatóide, Artrose, Cistos de ovário, Depressão
  

Vantagens 
  

Bom esses são os problemas que eu tenho e sinto muito bem após cada aplicação, ou no meu sobrinho acne 
  

Experiência 
  

é muito bom a Autohemoterapia as pessoas não sabem o que estão perdendo, sofrendo em casa sem procurar um médico ou mesmo a Autohemo 
  

Regina Célia Marcos 
 44 anos - Cuiabá - MT - Brasil 

  
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 15 de dezembro de 2008 - 05:29:50 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Artrose, Bursite, Cisto cebáceo, Colesterol, Coração (problemas cardíacos), Depressão, Diabetes mellitus, Dores



articulares, Estresse, Gangrena, Gripe, Herpes, Hipertensão arterial, Infecção, Inflamação, Insuficiência vascular periférica, LER - Lesão por esforço repetitivo., Pós-
operatório

  
Vantagens 

  
Alguns sintomas de doenças que eu tinha já desapareceram. 

  
Experiência 

  
Alem dos sintomas de algumas doenças que desapareceram, tenho a sensação de ter renascido de forma geral. 

  
Também estou praticando a pouco tempo a u r i n o t e r a p i a. Não tomo nenhum outro remédio, nem chá. 

  
jose mauro f. correa 

 47 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 
  

 
 
 
 
 
Quarta-feira, 12 de novembro de 2008 - 21:51:04 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta
  

Vantagens 
  

As aftas foram completamente curadas ja no dia seguinta à primeira sessão. 
  

Tambem senti uma sensação agradavel no corpo durante todo o periodo. 
  

Experiência 
  

Nao ocorreu nenhum efeito colateral. 
  

A. Fornaro 
 56 anos - Santos - SP - Brasil 

  
 
 
 
 
Sexta-feira, 25 de julho de 2008 - 18:11:49 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta
  

Vantagens 
  

eliminacao completa das aftas ja no dia seguinta `a primeira aplicacao. 
  

Arsenio 
 56 anos - - - Estados Unidos - Newark, NJ 

  
 
 
 
 
Sexta-feira, 6 de junho de 2008 - 11:29:10 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta
  

Vantagens 
  

Obtive a cura de aftas que me incomodava todas semanas, hoje estou livre que maravilha! 
  

Minha pressão normalizou em 12/8 
  

Aldenir dos Santos Souza 
 41 anos - Pinheiros - ES - Brasil 

  
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 23 de maio de 2008 - 19:29:54 

 189.115.4.119 
  



Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Amigdalite
  

Vantagens 
  

alem das grifadas, eu tinha dores nas costas, causada por hernias de disco,osteoporose , artrite reumatoide, anemia e dores nas pernas...hoje ja nao sinto mais estes
sintomas.... 

  
FRANCINA GALVAO RODRIGUES 

 54 anos - Goiânia - GO - Brasil 
  

 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 13 de maio de 2008 - 08:03:56 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Alergias, Colesterol, Dor na coluna, Endometriose, Estresse, Gripe, Inflamação, Menstruação, cólicas e controle da TPM,
Ovário policistico, Varizes

  
Vantagens 

  
curas em algumas, e muita melhora em outras, que seram curadas creio eu. 

  
Experiência 

  
não há como explicar a sensação de bem estar do corpo. as varizes sumiram, os cistos do ovario desapareceu.as colicas menstruais sumiram, os cabelos pararam de cair,
meu marido era quase careca, estou fazendo nele há mais de ano. e os cabelos voltaram a crescer. a endrometriose desapareceu os sintomas, quer dizer as dores terriveis
que sentia. 

  
Debora Siqueira 

 37 anos - Cuiabá - MT - Brasil 
  

 
 
 
 
 
 
Domingo, 27 de abril de 2008 - 17:44:49 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Alergias, Depressão, Dor de cabeça crônica, Dor na coluna, Dores articulares, Estresse, Gripe, Hipertensão arterial,
Hipotireoidismo, Menstruação, cólicas e controle da TPM, Prevenção em geral

  
Vantagens 

  
Minha pressão ficou controlada, eu tive gripe mas com poucos sintomas e melhorei rápido ( antes ficava de cama), não tive aftas ( tinha em média 3 ou 4 por semanas ) ,
senti uma disposição física , energia para trabalhar , no meu período menstrual não senti cólica antes como era de costume e as dores nas pernas neste período foram
menores. É muito interessante este tratamento e percebo que além de tudo isso é necessário que a gente acredite que vai dar certo . 

  
Experiência 

  
Assim eu sentia que quando estava perto do dia de tomar novamente eu começava sentir cansaço as vezes , como se o efeito fosse passando. O local na região glutea fica
arroxeada e as vezes dolorida . E parei cerca de um mês e senti colica, dor nas pernas , voltei novamente as aplicações e normalizaram.... Fiquei preocupada de meu
organismo ficar viciado ... O que vc acha ? Eu tomo 10 ml é muito ? Gostaria de fazer este tratamento em minha filha ela tem 13 anos e sofre de bronquite asmatica
alérgica , posso fazer nela com 3 ml ? em que local ? 

  
Anônimo 

 32 anos - Vitória da Conquista - BA - Brasil 
  

 
 
 
 
 
Quinta-feira, 27 de março de 2008 - 09:15:06 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Adenoma pleomórfico de glândula parótida, Afta, Alergias, Amigdalite, Enxaqueca, Gripe, Prevenção de
infecções cirúrgicas, Prevenção em geral, Sinusite, Verrugas

  
Vantagens 

  
redução de dóres na parótida que eram diárias, não sinto doer. não gripei, narinas desentupidas por mais tempo durante o dia, enxaquecas por problemas de visão e uso
excessivo do computador de 8 a 10hs por dia no trabalho; nos últimos mêses as enxaquecas eram diárias; após tratamento tive somente duas vezes. afta não tive mais.
infecões da garganta também não; apesar de tomar alguns banhos de chuva ultimamente. 

  
Adriano Salustiano da Silva 

 



34 anos - João Pessoa - PB - Brasil 
  

 
 
 
 
 
Sexta-feira, 29 de fevereiro de 2008 - 22:40:38 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Afta, Alergias, Depressão, Gripe, Micose, Prevenção em geral
  

Vantagens 
  

Estou na quarta aplicação e ainda não tive nenhum resultado positivo visível ou relevante, mas tenho certeza que com um pouco mais de tempo vou melhorar do cansaço ,
estresse e mau-humor que tenho tinho, um dos motivos pelo qual procuro fazer a auto-hemo. 

  
Experiência 

  
As aplicações não dóem e não fica nenhum tipo de hematoma ou dor local após as aplicações. 

  
José Ventura Junior 

 44 anos - Sorocaba - SP - Brasil 
  

 
 
 
 
 
Sábado, 26 de fevereiro de 2011 - 13:33:05 189.123.94.9

  
Comentário por Olivares Rocha em 24 de fevereiro, 2011 @ 4:58 pm 

  
Tenho muito a lamentar pela auto-hemoterapia. 

 Lamento que ela não tenha sido estudada, conforme exigem nossas autoridades. 
 Lamento que ela não tenha recohnecida seu século de receita médica. 

 Que ela não tenha o reconhecimento por ser empregada emVeterinária por século, por ser receitada em vários países, inclusive Alemanha, que devem ter serviços de saúde
mais eficazes que os nossos. 

 Faço a AH a quase 4 anos e só posso relatar saúde Assim se procede em todo praticante. Lamento que este bem que esta terpaia proporciona não esteja ao alcance de
todos. 

 Pesquisem. Pesquisem sobre a proibição de tapetão da vacina ZIMDUCK, que é baseada na proteinoterapia, a mesma origem da AH. 
 Pensem: por que não há sequer um registro de ineficácia ou efeito colateral registrado contra a AH? 

 POr que diversos tratamenos aceitos imitam a AH no sentido de se injetar sangue autólogo no corpo do doente? (PRP, PPP, injeção de sangue autólogo dentro de olho
lesionado, tampão sanguíneo peridural etc) 

 Em minha família vimos remissão em asmas, hipertensão, plaqueotopenia leve, gastrite leve, crises de aftas e amidalites mensais, sintomas e menopausa e uma cirurgia de
tumor de tireóide evitada, tudo isso após a AH na nossa saúde. Deixamos de “consumir” algo em torno de R$700/mês em medicações dispensadas pelos médicos que as
receitaram, ao constatarem nossa saúde.. 

  
FONTE: http://www.revistavigor.com.br/2011/02/24/auto-hemoterapia-nao-e-reconhecida-por-especialistas/

  
http://www.hemoterapia.org/publicacoes/comentarios/comentario-por-olivares-rocha-em-24-de-fevereiro-2011-458.asp

  
 
 
 

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Alergias
 
 
Mara Lima Ferreira publicou em Auto-hemoterapia Testemunhos

 29 de maio às 18:17
  

REALMENTE A AUTOHEMOTERAPIA FUNCIONA,,EU TINHA UM PROBLEMA TERRIVEL COM NERVO CIATICO,,,FAZ 3 ANOS QUE FAÇO
APLICAÇOES SEMANALMENTE,,TAMBEM TIVE UM CARCINOMA DE RETO,,FIZ QUIMIO POR 6 MESES,,MAIS FIQUEI NORMAL SEM NENHUM
EFEITO COLATERAL DA QUIMIO,,GRAÇAS A DEUS NAO TIVE PROBLEMA,,MINHA CIRURGIA CICATRIZOU EM 7 DIAS,, FOI TUDO UMA BENÇAO DE
DEUS,,ESSE TRATAMENTO COM A HEMOTERAPIA FAÇO ATE HOJE,,NAO DISPENSO NUNCA,,JA INDIQUEI PRA MUITA GENTE,,E COMPROVEI
MUITAS CURAS,,ALERGIAS SERIAS,DEPRESSAO PROFUNDA,ENFIM SAO MUITOS OS CASOS. PESSO A TODOS QUE INDIQUEM,,POIS SEMPRE TEM
UM IRMAO PRECISANDO,,ACREDITEM!!!!!!!!! O NOSSO SANGUE E MUITO PODEROSO POIS E A RAZAO DA NOSSA VIDA,,SEM ELE A GENTE
MORRE,,,E PODEM FICAR TRANQUILOS NAO FAZ MAL NENHUM APENAS NOS CURA ,,,POIS SANGUE E VIDA...ABRAÇOS.

  
https://www.facebook.com/maralima.ferreira.5

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/posts/598363476996318?pnref=story

  

 
Domingo, 31 de janeiro de 2016 - 16:54:49



 
Auto-hemoterapia cura doença celíaca (auto imune) e dores fortes nos joelhos.

  
Ana Chollet pubicou em Auto-hemoterapia Testemunhos: 

 27 de janeiro às 00:49 
 Meu filho foi diagnosticado com doença celíaca, que é uma doença auto imune. Era horrível ter que procurar tudo sem glúten. Agora come mais glúten que eu e não

aparece mais nos exames a doença celíaca. No meu caso já mal conseguia caminhar devido a dores fortes nos joelhos. Também estava sempre com infecção de garganta.
Estamos os dois muito bem. Graças a auto hemoterapia. Meu avô curou muitas pessoas enquanto viveu, com a auto hemoterapia. Funciona, é segura! Obrigada ao De Luís
Moura! 

 https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/
  

 
 
 
 
 
 
Sábado, 30 de abril de 2016 - 18:07:00

  
Alergia cede com Auto-hemoterapia

  
Juvencio Sales comentou em Auto-hemotherapy by Dr. Luiz Moura: 

  
Hoje às 11:30 

  
Tive uma alergia de algo que nao identifiquei. Quatro (04) horas depois da autohemoterapia a orelha estava quase 100% curada. Sem vermelhidão e sem coceira. 

  
VEJA FOTO EM: 

  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208884531291828&set=o.680767181985123&type=3&theater

  
https://www.facebook.com/Juvencio.Sales

  
 
autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 13 de novembro de 2015 - 23:30:57

  
Auto-hemoterapia realmente funciona

  
Maria Thereza Nunes publicou no Grupo: Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura 

 6 h 
 Comecei a fazer este tratamento a 8meses atrás , em.um mês a minha melhora foi de 100%, trato processo alérgico,e em um mês já estava comendo peixe,e uvas (as coisas

que mais me faziam mal) a vontade é um tratamento que realmente funciona,e melhora todo o corpo, ate na minha cicatrização com alguns machucados pequeno foi mais
rápida,muito mais que o normal, e com o meu sistema imunológico forte e meu sangue pronto para combater qualquer elemento estranho ,não tive mais nenhuma doença
,nem.mesmo uma gripe. Vale a pena e eu recomendo a todos,gostaria que a maioria da população tivesse acesso a auto hemoterapia!! 

  
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/

  
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 12 de novembro de 2015 - 14:55:44

  
Auto-hemoterapia cura crises alérgicas

  
Doralice Pinto publicou no grupo Auto-hemoterapia Meu Sangue me cura: 

 10 de novembro às 23:47 
 Eu comecei a fazer autoemoterapia, por crise de alergia, passei mais ou menos cinco anos tomando antialergico e vacinas, não saia sem os creme pra coceira, tem oito

meses que comecei, e nunca mas tive aquelas crises honrrosas de não conseguir vestir roupa, para ir ao medico,quase tive uma parada respiratória, com uma injeção de
fenergan na veia. Agora como até camarão, não sinto mais nada, Graças a Deus! 

  
FONTE AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
Terça-feira, 16 de dezembro de 2014 - 09:53:02

  

file:///E:/-%20AHT%20NEW%20SITES%202018%20september/doencas/autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/


Enfermidades selecionadas 
 Alergias

  
Auto-hemoterapia cura alergia atópica

  
Adriana Marchini Zago: Há quatro anos atrás,desenvolvi uma alergia atópica na região do queixo. Fui ao dermatologista,gastei horrores com pomadas que eram
caríssimas e nada resolvia meu problema. Conversando com uma amiga que fazia uso deste tratamento(AUTO-HEMOTERAPIA), ela me aconselhou que eu o fizesse.
Comecei o tratamento, fiz por três meses uma vez por semana. Foi a minha salvação... Até hoje essa alergia não apareceu mais. Para mim foi sensacional! Não tive
nenhum tipo de reação ao tratamento,sempre foi muito tranquilo. 

  
Publicado em: AUTOHEMOTERAPIA DO MUNDO LUSOFONO PARA O PLANETA 

 https://www.facebook.com/groups/lusofons/?ref=ts&fref=ts
 Adriana Marchini Zago 

 https://www.facebook.com/adriana.marchini.5?fref=ufi
  

 
 
 
 
 
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015 - 23:06:14

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Infecção
 Labirintose

 Rinite
  

Eu sarei da labirintite fazendo auto hemoterapia!e conheço pessoas que ficaram curadas de renite , alergias, infecçoes com esse tratamento
  

Postado por LINDENALVA MATHIAS em 22/12/2014 às 20:40 
  

Eu sarei da labirintite fazendo auto hemoterapia!e conheço pessoas que ficaram curadas de renite , alergias, infecçoes com esse tratamento. Acontece que a industria de
medicamentos quer uma população doente e usando um montão de medicamentos. Conheço idosos que usam até 15 tipos de remédios diariamente. Tenho 72 anos e uma
ótima saude e o tratamento que faço é apenas a hemoterapia de tempos em tempos! Na atual crise no sistema de saude no País a hemoterapia seria de grande ajuda, pois
não tem qualquer contra indicação! 

 177.1.133.223
  

http://tudorondonia.com.br/noticias/fantastico-destaca-o-perigo-da-auto-hemoterapia-e-mostra-farmacia-de-porto-velho-que-praticava-a-tecnica,879.shtml
  

 
 
 
 
 
Terça-feira, 18 de março de 2014 - 15:24:55

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Depressão

 Dor de cabeça crônica
 Dor na coluna

 Dor na(s) perna(s)
 Enxaqueca

 Menstruação, cólicas e controle da TPM
 Pressão arterial

 Sinusite
  

AHT uma benção em minha vida
  

Estou completando 20 aplicações, e descobri que não posso parar, na semana que faltei a enxaqueca voltou, o cansaço voltou, as dores no corpo voltaram, a indisposição o
sono instável, enfim, resto da vida farei a auto-hemoterapia feliz da vida. Tenho um rapaz que me atende em casa aqui em itaipuaçu/Maricá/Niterói tudo de bom o
Cláudio, conforto total. 

  
CLAUDIA TOKUI 

 43 anos - ITAIPUAÇU/MARICÁ
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
Quinta-feira, 16 de janeiro de 2014 - 16:31:20

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
  

Relato do beneficio da AHT
  

Boa tarde a todos, venho dar este relato pois tinha um extremo temor da AHT, a 3 anos atras comecei a fazer a AHT por conta própria, apenas acreditando no DR. Moura,
e realmente ele teve razão, nunca mais tive resfriados, nem ninguem de minha familia que também aderiu a prática, tinha uma alergia tremenda que médico nenhum



conseguiu acabar, ela sempre voltava na sola dos pés e na orelha, mas foi sem perceber que a mesma desapareceu, bem, acho que se feito de forma segura, limpa e com
um profissional da saúde que saiba tirar e aplicar injeções tá perfeito. Recomendo a todos em enfermo ou não. Se bem não fizer, mal com certeza não me fez. 

  
Thales Santos Alves dos Reis 

 34 anos - Angra dos Reis RJ
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Rogerio Machado Calgaro Calgaro · Haverd

 também faço uso direto, e me sinto ótimo, tinha alergia respiratória e sumiu, a minha esposa tinha dois kisto carnal e menos de dois meses simplesmente desapareceu e
não voltou mais, então é o seguinte: contra prova não há argumentos, ok?

 Curtir · Responder · 27 de junho de 2015 09:51
  

site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil
  

 
 
 
 
 
Domingo, 1 de setembro de 2013 - 01:54:02

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Insuficiência hepática

 Pós-operatório
 Rinite

 Transtorno de ansiedade
  

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

  
 
 
 
 
 
 
Sábado, 2 de março de 2013 - 03:37:32

  
Enfermidades selecionadas 

 Fibromialgia
 Sinusite

  
Depoimentos sobre tratamentos com auto-hemoterapia

  
Data: 28/02/2013 09:33 

 De: JOSE CORDEIRO 
 IP: 187.61.239.151 

 Assunto: Re: Depoimentos sobre tratamento com Auto-hemoterapia 
 Embora não me refira ao mal de parkinson, quero dar um depoimento sobre a auto hemoterapia. 

 Primeiro quero inofrmar que sou adepto, junto com toda a minha família. 
 A minha sinusite sumiu. Minha filha mais velha tem alergia, quando levanta espirrava de fazer dó. Ja melhorou muito, com apenas 3 aplicações de 5ml. 

 Uma amiga AA - sofre de fibromialgia. Fazia pena ve-la. Toda entrevada e cheia de dores. Faz 10ml. É outra pessoa. Um outro amigo - Cícero - tem feridas em amabas as
pernas, na altura dos tornozelos. A médica que o assiste disse que não tinah mais remédio para ele que não fosse amputar-lhe ambas as pernas. faz 10ml. As feridas já
começaram a parar de supurar; está criando uma pele nova no local e voltou a caminhar. E se muitos os relatos. Mas esses servem para começar, creio eu. 

 è certo que nenhum laboratório vai fazer pesquisa para deixar de vender remédio, nem governo tem interesse em deixar de comprar medicamentos. Como ficariam as
comissões? Um forte abraço a todos! 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/12984180.html

 



 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 13 de outubro de 2013 - 12:07:10

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Bursite

  
Agradecimente a cura pela AH.

  
A AH me curou de uma alergia alimentar e bursite. 

 A alergia há mais de 35 anos não podia comer chocolate, amendoim e seus derivados, que me dava herpes labial. 
 A bursite, já tinha feito uma aplicação, há oito anos, e estava para repetir o procedimento. Foi aí que soube da AH. 

 Comecei o procedimento em 05/04/2013, há seis meses, e constatei a cura para esses meus pequenos problemas, porém de grande incômodo, já no segundo mês. 
 Só tenho a agradecer e recomendo. 

  
Leonildo Ferreira Junior 

 49 anos - Caraguatatuba SP
  

Sexta-feira, 13 de novembro de 2015 - ?11?:?32?:?12 
  

Faço aplicações faz um ano, na minha cidade de João Pessoa. Desapareceram meu problemas de artrite, meu ácido úrico está controlado, minha bursite melhorou
substancialmente, minha pele rejuvenesceu, etc. Estou passando pela cidade de Caraguatatuba e não conheço ninguém para continuar minhas aplicações semanais. Faz já
um mês que estou viajando. 

 Se alguém me puder ajudar por favor me mande um e-mail: adolfo@anglass.com.br 
 Agradeço infinitamente. 

 Adolfo 
  

Adolfo Neira 
 66 anos - João Pessoa-PB

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
Sábado, 3 de agosto de 2013 - 00:00:17

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Dermatose alérgica

  
Auto-hemoterapia melhora imediata em caso de alergia

  
Luiz Augusto Schab: 8 horas atrás 

  
Olá sou novo no site, gostaria de deixar meu relato : Tenho uma dermatite crônica e alergia a várias coisas, vários tipos de alimentos,também, pó ,mofo, pimenta, pelo de
cachorro, meu própio pelo, carne de porco,ácaro..etc 

 Sei que alergia não tem cura , apenas vacinas para amenisar a situação.Usei por muitos e muitos anos pomadas a base de corticoides e uma injeção que quase me matou,
fiquei com o dobro do meu peso , comia e bebia o dobro , pois todos os órgãos ficam inchados. Fui num dermatologista em Curitiba, considerado um dos melhores do
Brasil. Ele disse que mais algumas doses daquela injeção e um teria um infarto . Pois bem..parei de ir a Curitiba pois o custo era alto e o transtorno também, desde então
fiquei anos e anos usando as pomadas a base de corticóides que faziam menos mal. Mas isso me trouxe sérios problemas também devido ao uso prolongado, como,
crescimento de pelos mais que o normal, pele ressecada, estrias, dermatites...etc. Enfim, procurando algum paleativo ou até mesmo a cura na internet, encontrei uma
pessoa dizendo sobre um creme de uma marca famosa e no final ele diziz pra pessoa também pesquisar sobre a auto-hemoterapia. Fiquei curioso e também ja no meu
desespero pesquisei correndo tudo . Li muito sobre a técnica, fico muito grato pelo Dr. Luis Moura e outras pessoas que relataram a eficiência da AHT. Posso estar me
precipitando mas ...Comecei minha aplicação ontem dia 01-08-2013 e hoje dia 02 ja não tenho mais nenhum sinal de alergia ou dermatite. Todos os dias após o banho eu
era escravo das minhas inseparáveis pomadas e após o primeiro banho depois da primeira aplicação não passei nada só pra ver o meu sofrimento, e pra minha surpresa
não estou com nenhum sinal de alrgia ou dermatite. Viva a auto-hemoterapia, continuarei com as aplicações....obs: cada pomada custa em média 25,00 a 30,00, o custo da
aplicação foi 4,50. Estou muito feliz e sem minhas coceiras irritantes. 

  
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/autohemoterapia-depoimentos-de?commentId=4269704%3AComment%3A249518&xg_source=activity 

  
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 4 de abril de 2013 - 23:27:27

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
  

Urticária cronica
 



 
Depois de quase 2 anos sofrendo com urticária cronica que adquiri após a minha gravidez,hoje resolvi e comecei a minha primeira aplicação.Depois de ler tantos
comentários de cura com a auto-hemoterapia estou crente que serei curada dessa alergia infernal que me perturba sempre,me deixando estressada...... 

 Vania 
 30 anos - São Félix do Araguaia

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
Terça-feira, 4 de dezembro de 2012 - 22:40:46 

  
Kátia Gusmão Ferraz comentou o link de Jose Maria Jose no Facebook. (link de JOSE MARIA COSTA) 

  
Kátia escreveu: "eu estou fazendo auto hemoterapia e só tenho bons resultados eu sofriaaa muita dor de cabeça enxaqueca horrível vivia sentindo mal de um tempo para
cá as crises passaram eu chegava a ficar vomitando ficava sofrendo muito com uma alergia hirrível não respirava direito hoje estou tranquiça curada durmo bem sem
aquela agonia que só dormia com a boca aberta tinha carne no nariz era horrivel! Tinha um pouco de varizes sentia dores horriveis qdo ficava muito tempo em pé hoje
acabou já acordo super bem sem cansaço algum eu aconselho é ótimo!"

  
 
 
 
 
 
Sábado, 29 de setembro de 2012 - 15:57:19

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
  

Cura da Urticaria Idiopatica Cronica
  

Sofrendo com a Urticaria Cronica idiopatica, sem resposta com antiestaminico, passei a fazer hemoterapia, logo começou aparecer o resultado e a CURA , graças a Deus e
a Hemoterapia estou livre. 

 antonio florencio duarte 
 canguçu - RS

  
 
Domingo, 3 de novembro de 2013 - 15:29:23 

  
Realmente a hemoterapia tem me ajudado muito,tomei varios medicamentos antialergicos para urticaria ,nada do meu corpo responder ao tratamento,após a primeira
aplicação de 20ml meu corpo ja começou a trabalhar a meu favor,estou na segunda aplicação,estou satisfeita com esta terapia,estou adepta a hemoterapia,só Deus sabe o
quanto sofrir.Só tenho a agradecer a Deus por ter encontrado este tratamento. 

 kilvia 
 35 anos - senador pompeu ceara

  
FONTE AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
nildete borges de salvador: 

 nildeteborges@gmail.com 
 Em 06/06/12 08:55 comentou: 

 "meu nome é Nildete e tenho muitos motivos para acreditar nas informações de Dr.Moura,principalmente porque meu pai sofria de uma alergia braba há anos tentando
melhora com os remedios tradicionais ,um médico do SUS vendo o sofrimento de meu pai e que nemhum tratamento usado trazia a melhora esperada, resolveu fazer a
hemoterapia em meu pai ,Ele ficou curado até o dia da sua morte isto aconteceu há uns 40 anos atrás." 

  
 http://www.gaparp.org.br/noticias/index.php?id=16553 

  
 
 
 
 
 
 
Domingo, 19 de fevereiro de 2012 - 01:58:01

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Colesterol

 Prevenção em geral
 Rinite

 Verrugas
 Início de aht

  
Meu nome é Ely e tenho 48 anos, esposa e dois filhos. 

  



Hoje, 18 de fevereiro de 2012, fiz minha primeira auto aplicação, 
 pois farmacêuticos e enfermeiros não se predispõem a fazer tal coisa. 

  
Determinado, resolvi optar pela auto aplicação, pois a maior barreira 

 para este ponto de partida foi a falta de pessoa qualificada. 
  

Hoje finalmente depois de muita leitura na Internet 
 e visualizações no Youtube, munido de borracha para amarrar 

 no braço, seringa descartável, algodão e álcool para desinfetar, 
 criei coragem e retirei 5 ml da veia na junção do meu braço direito 

 e imediatamente apliquei no músculo do meu braço esquerdo. 
  

Trabalho com gráfica e por volta de três anos atrás 
 sou vítima de uma corisa que só se acalma com 

 Loratadina. 
  

Meu colesterol é de 251 e glicose 115. 
 Veremos os resultados com o decorrer das aplicações semanais. 

  
E espero que a internet quebre este preconceito da medicina, 

 e dos sistemas econômicos .......em prol da saúde, 
 assim como foi com o óleo de Lourenzo. 

  
um abraço a todos 

  
Ely 

  
elyminetto@hotmail.com 

 ELY ALVES DE SOUSA 
 SÃO PAULO/SP

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/inicio-de-aht.asp

  
 
 
 
 
 
Rosana escrito @ junho 23, 2012 em 9:46 PM

  
A realidade está explícita e escancarada diante de cada cidadão brasileiro. Anvi$a proíbe o tratamento com auto-hemoterapia, porque a prática cura doenças, aumenta a
imunidade do organismo e previne outras doenças. O que seria do império dos laboratórios e do comércio da medicina se todos ficassem livres das dores e doenças? Mais
explícita ainda, é a realidade de que a auto-hemoterapia, só é proibida no Brasil. Outros países tem a liberdade de escolher e usufruir do tratamento com ajuda do
profissional médico. A auto-hemoterapia foi pra mim, o melhor tratamento que já fiz na minha vida. Estou na 12 aplicação de 5ml por semana e estou curada da alergia de
detergente, dores nas pernas, colesterol e gordura no fígado. Nem gripe ou resfriado eu não pego mais.Me sinto mais feliz e com muita disposição para viver com saúde.
Bendita auto-hemoterapia! Parabéns Dr. Luiz Moura, essa prática merece o prêmio Nobel da medicina.

  
http://hssuffer.wordpress.com/2011/01/31/auto-hemoterapia-orgaos-de-saude-no-brasil-insistem-em-nao-reconhecer-o-que-ja-esta-mais-do-que-comprovado/#comment-
3692

  
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/2145143

  
 
 
 
 
 
 
Domingo, 11 de setembro de 2011 - 03:05:29

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
  

CURA ATRAVÉS DA AUTO HEMOTERAPIA 
  

ESTAVA COM UM GRAVE PROBLEMA NO PULMÃO, POIS, TRABALHEI 4 ANOS COM UM LARVICIDA TÓXICO SEM USAR PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA,
ADQUIRI UM NÓDULO E UM CISTO NO PULMÃO DIREITO,COMO TAMBÉM UMA FORTE ALERGIA NO CORPO, FIZ 20 APLICAÇÃO DA AUTO
HEMOTERAPIA, RENOVEI OS EXAMES, E FOI TUDO ELIMINADO. CHEGUEI A PERDER 16 QUILOS, E RECUPEREI TOTALMENTE, ESTOU ME
SENTINDO MUITO BEM GRAÇAS A AUTO HEMOTERAPIA. VALEU A PENA. 

  
Posts no blog por EVERALDO VIRGÍNIO LINS 

 http://amigosdacura.ning.com/profile/EVERALDOVIRGINIOLINS
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/cura-atraves-da-auto-hemoterapia.asp
  

 
 
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/inicio-de-aht.asp
http://hssuffer.wordpress.com/2011/01/31/auto-hemoterapia-orgaos-de-saude-no-brasil-insistem-em-nao-reconhecer-o-que-ja-esta-mais-do-que-comprovado/#comment-3692
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/2145143
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/cura-atraves-da-auto-hemoterapia.asp


 
Domingo, 28 de agosto de 2011 - 10:28:11

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Doenças virais

 Gripe
  

Auto-hemoterapia - cura de verdade
  

Data: 27/08/2011 12:16 
 De: Alcioneide 

 IP: 187.41.177.239 
 Assunto: Auto-hemoterapia 

  
Aderi a auto-hemoterpia desde dez/10, confesso, que me sinto outra pessoa. tinha um problema sério de alergia, 

 sentia febre, dor de cabeça, garganta inflamada, e confundia muitas vezes com gripe, já que eu gripava 
 constantemente, desta forma ficava acamada por até dois meses. Ia ao médico ele diagnosticava como virose, e 

 ingerindo vários tipos de remedio, sem ter solução...Com a auto-hemoterapia, 5ml de sangue desde dezembro do 
 ano passado eu não sei mais o que é remedio de farmácia, me sinto forte, bem disposta, nunca mais tivre crises 

 alérgicas e nem gripei. Me sinto feliz por ter encontrado esta forma altenativa de tratamento. 
  

http://inforum.insite.com.br/66763/11931949.html
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-de-verdade.asp
  

 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 10 de agosto de 2011 - 09:49:17

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
  

SOU UM USUÁRIO
  

Sou um usuário da AUTOHEMOTERAPIA. Só tenho me beneficiado com a mesma. Apesar de ser sobrinho e afilhado do Dr. Luiz, não me considero suspeito ao estar a
favor deste método alternativo da medicina. Afinal todos que a praticam, de meu conhecimento têm resultados espetaculares. ACREDITO QUE SER CONTRA É UM
ATO DE INSANIDAE MENTAL. Devemos regeitar o que não presta... 

 Pedro Luiz Pêcego Meirelles 
 54 anos - São Desidério - BA
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/sou-um-usuario.asp
  

Sexta-feira, 12 de agosto de 2011 - 22:00:35 
  

asssim que tomei conhecimento sobre o auto hemoterapia, fiz exames pra saber das minhas taxas onde estava todas com alteração, e tinha poblemas de amigdalites alegia
que cheigue tomar antibioticos muito forte nada resolvia, iniciei o tratamento 

 o qual assistir no dvd , hoje não sei pra onde foram as sequelas e não sei o que antibiotico pra tomar, fiquei sabendo atraves 
 de um amigo que é médico e o mesmo ele disse que não só ele como pesoas de sua familia praticam a mas de vinte anos e 

 e só tenhe a dizer que é saúde; 
 EDMILSON JOSÉ DA SILVA 
 43 anos - PALMARES -PE

  
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 14 de julho de 2011 - 21:10:46

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Dermatose alérgica

  
Tratamento para alergias

  
Há 13 anos manifestei uma urticária, e tomava anti-alérgicos. Esse ano, apesar dos medicamentos ("hidroxizina" e "dexclorfeniramina") cheguei a ferir o corpo de tanto
me coçar! Resolvi experimentar a AHT. Comecei com 5 ml, de 7 em 7 dias e não obtive resultado algum (fiz uso um mês). Aí passei pra 10 ml, de 5 em 5 dias, e no
começo, meio desanimada, não percebi melhora. Mas resolvi acreditar nos depoimentos que vi aqui no site. Depois de 2 meses, obtive uma melhora significativa. Ainda
não estou curada, mas já diminuí muito o uso dos medicamentos. Não tomo mais o hidroxizine, e o uso o dexclorfeniramina só à noite, porque no frio costumo apresentar
rinite, embora esta também já está perto do suportável sem medicamentos. Estou me "expondo" em gratidão ao Dr. Luiz Moura, e para incentivar àqueles que ainda estão
sem coragem pra começar. Ah, sim, às vezes tenho crises de enxaqueca, e pra essa ainda não vi nenhum resutado. 

 Selma Silva Alvarenga 
 51 anos - Itapecerica - MG

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/tratamento-para-alergias.asp

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-de-verdade.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/sou-um-usuario.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/tratamento-para-alergias.asp


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 10 de julho de 2011 - 14:09:05

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Asma

 Cisto cebáceo
 Doenças pancreáticas

  
A unica dúvida é se alguem ja usou em criança de 3 anos

  
Data: 05/06/2009 23:03:30 

 De: luciana (lcpublicidades@hotmail.com) 
 IP: 200.223.17.26 

 Assunto: A unica dúvida é se alguem ja usou em criança de 3 anos 
  

 
Eu descobri um cisto no pancrea, e a gasto disse que não era de se preocupar ma sabe como é agente sempre fica preocupada. Então resolvi conhecer melhor a AH e sentir
muita confiança a ponto de fazer 20 cópias do dvd de Dr. Luiz Moura e sair emprestando as pessoas e mostrando a todas pessoas que eu achava que poderia ajudar. Com
isso, eu, minha mãe que teve cancer de tireoide, meu pai com arterias entupidas, minha tia com asma e alergia, minha irmã com problemas nas circulações das pernas,
duas amigas enfermeiras, e muitas outras amigas com outros tipos de problemas, ja estamos fazendo a auto hemoterapia. E todas essas pessoas estão obtendo resultados
significativo, elas estão surpresas pois não imaginaria que iam obter resultados tão favoráveis. Meu filho de 3 anos tem problema de alergia quase sempre tem que ir ao
hospital e só não fiz a AH nele pois ainda não vi nenhum relato com crianças nesta idade. VAMOS AJUDAR ALIVIAR O SOFRIMENTO DE MUITA GENTE.
Divulguem a AUTO HEMOTERAPIA. Quem é doente hoje pode ser sao amanhã e quem é sao hoje pode ser doente amanha. 

  
Diva

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-unica-duvida-e-se-alguem-ja-usou-em-crianca-de-3-anos-.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 23 de junho de 2011 - 00:15:25

  
ALERGIA

  
ESTOU ATUALMENTE DO 70 ANOS, MAS QDO TIVE O PROBLEMA QUE VOU NARRAR, ESTAVA COM 17 ANOS PORTANDO A 53 ANOS ATRÁS. TIVE
UMA ALERGIA NAS PÁLPEBRAS QUE COÇAVA DEMAIS, FICAVA VERMELHO E DEPOIS CRIAVA UMA CASCA HORRIVEL, MINHA MÃE ME LEVOU
AO MÉDICO (DR. SILVIO LEÃO) NUNCA ESQUECI O NOME DELE, APÓS 02 TROCAS DE MEDICAMENTOS ELE SUGERIU A MINHA MÃE
(AUTO_HEMOTERAPIA) ELE EXPLICOU PARA ELA COMO SERIA FEITO EU ACEITEI (NUNCA GOSTEI DE TOMAR REMÉDIO ORAL SE TIVESSE
INJETÁVEL EU PREFERIA) ATÉ HOJE SOU ASSIM. 

 GRAÇAS A AUTO-HEMOTERAPIA FIQUEI BOA E NUNCA MAIS O PROBLEMA VOLTOU. TENHO O DVD DO DR. LUIZ MOURA E A 4 ANOS ATRÁS FIZ
2 ANOS DE AUTO-HEMO ME SENTIA MUITO BEM DISPOSTA, MINHAS AMIGAS SEMPRE ME PEDEM O DVD PARA ASISTIR . ESTOU MUITO FELIZ EM
DAR O MEU DEPOIMENTO PRINCIPAMENTE PORQUE TB SOU "MOURA" COMO O DR. LUIZ. BEIJOS. EDNA 

  
EDNA MOURA DE LEMOS 

 70 anos - SANTOS/SP
  

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

 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 17 de janeiro de 2011 - 12:42:33

  
Enfermidades selecionadas   

  Alergias
  

Auto_Hemoterapia é eficaz e segura!
  

Vivia um vida de privações antes de fazer esta terapia, que graças a Deus está sendo uma luz no fim túnel para muita gente. Sofria muito com problemas alérgicos e estava
cansado de ouvir dos médicos " alergia, naõ tem cura, procure evitar contato com as substancias que te causam as alergias" E meu problema só piorava, até que um dia
resolvi procurar um naturoterapeuta que me recomendou um tratamento a base de um alimentação saúdavel e tbm aplicaçãoes a cada 7 dias de auto-hemoterapia. Estou
ótimo e recomendo a todos! 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-unica-duvida-e-se-alguem-ja-usou-em-crianca-de-3-anos-.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/alergia.asp


 
 Vocês sabem por que a ANVISA proibiu auto hemoterapia?  

 Por que se trata de uma prática de baixo custo que não enche o bolso da industria farmacêutica ( a grande financiadora de doenças e mortes) AS DROGAS NUNCA
CURAM! As pessoas precisam se libertar desta escravidão mental. 

 Somos manipulados pelos meios de comunicação e pelas grandes empresas fabricantes de doenças, entre elas a FDA. 
  

Leandro Sodré 
 20 anos - Jacobina Bahia

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto_hemoterapia-e-eficaz-e-segura.asp

  
 
 
 
 
 
 
Sábado, 11 de dezembro de 2010 - 23:33:34

  
A Auto-hemoterapia cura alergia de 20 anos

  
Data: 11/12/2010 23:03 

 De: Nair de Souza Martins (nay.s.martins@gmail.com) 
 IP: 187.20.31.79 

 Assunto: Auto hemo cura. 
 Fico feliz em afirmar: fiquei livre de alergia nas mãos, nos pés e faceite plantar, que sofri por 20 anos! é verdade! mais de 20 anos!!! 

 Como sou grata a DEUS, a Dr. Luiz Moura e a auto hemo! 
 Por esse milagre, divulgo e faço em outras pessoas, obtendo ótimos resultados. 

 A aht, prp e tsp, é solução para várias doenças. 
 Saúde e paz a todos. 

 nair.  
 http://inforum.insite.com.br/39550/11400682.html

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-auto-hemoterapia-cura-alergia-de-20-anos.asp

  
 
 
 
Quinta-feira, 18 de novembro de 2010 - 05:57:11

  
Enfermidades selecionadas   

  Alergias
  Fístula anal

  Gastrite
  LER - Lesão por esforço repetitivo.

  
FERTILIDADE

  
Deus sempre em primeiro lugar..., foi Ele que permitiu que a informação chegasse até mim, que eu fizesse uso da AHT e convencesse minha esposa (que odeia injeção) a
usá-lo....; Após 5 anos de tentativas frustadas para engravidar (com e sem medicamentos), minha esposa está na 6ª semana de gestação do nosso primeiro filho, louvado
seja o Senhor Jesus. 

 Uso a AHT a 10 meses, minha esposa usou apenas 3 meses, parou a AHT e engravidou um mês e meio depois.  
  

 Tive melhoras fantásticas na minha LER (braço direito), alergias, resfriados, gastrite, frieira nos pés, além de mais disposição e desaparecimento de uma fístula anal. Para
evitar os reaparecimento dos sintomas, continuarei usando a AHT o resto da vida. 

 Estou MUITO, MUITO, MUITÍSSIMO GRATO ao Dr. Moura, que Deus o abeçõe cada vez mais.  
  

 Robson 
 40 anos
  

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

Terça-feira, 7 de dezembro de 2010 - 07:23:41
  

Enfermidades selecionadas   
  Alergias

  
Auto-hemoterapia melhora alergia em 1 mês

  
29/11/2010 16:12 - K.c.costa 

  
 Oi Boa tarde! comecei a fazer AH há 1 mes,notei melhoras em relaçao a minha alergia, todas as noites tinha crise de n dormir com a garganta irritada, e desde entao n

senti mas nada, graças a DEUS... Espero melhorar em tudo.... boa sorte pra todos 
  

 http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-alergia-em-1-mes.asp
  

 
 
Sexta-feira, 15 de outubro de 2010 - 14:10:17

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto_hemoterapia-e-eficaz-e-segura.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-auto-hemoterapia-cura-alergia-de-20-anos.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/fertilidade.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-alergia-em-1-mes.asp


 
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias

  
Vantagens 

 Apartir da segunda semana já senti a diferença, minhas alergias diminuiram bastante. 
  

 Experiência 
 Eu recomendo, no inicio tive medo pois a maioria dos médicos na aconselham. Fiz contra a vontade da minha Alergologista. 

  
 TALYTA PONTES 

 28 anos - Macapá - AP - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-alergias-29.asp
  

 
 
 
 
Terça-feira, 17 de agosto de 2010 - 18:51:09

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias

  
Vantagens 

 Suspensão das crises alérgicas, enquanto usava não tive nenhuma crise, que são (espirros, corisa, olho inchado, sangue no nariz, herpes) 
  

 Evandro Luiz Salvi 
 34 anos - Vilhena - RO - Brasil

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
Terça-feira, 20 de julho de 2010 - 15:07:14

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Alergias, Artrite, Asma, Bronquite, Bronquite asmática, Enxaqueca, Rinite, Sinusite

  
Vantagens 

 Melhora da infecção crônica na mucosa respiratoria das vias aéreas inferiores e superiores. 
 depois da 4º dose não tive mais enxaqueca. 

 Desaparecimento de secreções geladinosa de cor esverdiada e do mal estar fisico e da fadiga geral que tomava conta do meu corpo. 
 Aumento de vitalidade e vigor físico para nadar e caminhar em aclive. 

 Melhora da secreção e inflamação da pele. Fiquei muito emocionado qndo fui nadar e não precisei recorrer ao uso, crônico, do broncodilatador berotec. 
 Estou na sexta dose e bastante otimista com os bons resultados. Já fiz todo tipo de tratamento e as respostas com a autohemoterapia esta sendo concretamente positiva.  

  
 Experiência 

 Posso relatar apenas que os cravinhos ficaram secos e pontudos com se tivesse areinha na pele. 
 Apareceram umas bolinhas na pele do tronco e das costas. Mas como sou acneico, isto é o de menos. Por que minha pele do rosto esta ficando limpa. E estou com 52 anos

e muito maltratado pela asma especialmente no inverno. Já recorri a todo tipo de tratamento e pela primeira vez estou obtendo resposta com a autohemoterapia para asma
persistente crônica e suas consequencias.Pretendo agora dar atenção a alimentação e a prática de exercício para diminuir as dores no torax por conta de respirar mal
cronicamente a muito tempo. Especialmente à noite. Passei a dormir a noite inteira sem precisar levantar para usar broncodilatador. Tenho ido deitar e esqueço de usar a
bombinha e ao acordar também. Isto é um sinal de que estou respirando melhor. Estou aplicando 10ml 

 uma vez por semana e outro dia fiquei muito emocionado porque fui nadar e não senti fadiga e não precisei recorrer ao uso de berotec. Eles afirmam que asma não tem
cura e eu nunca me conformei com isto. Espero dentro e algum tempo poder relatar estabilização dos sintomas e poder levar uma vida normal. 

 Muito obrigado. 
  

 jose carlos meirelles 
 52 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

  
AHT HEMOTERAPIA

 
Quinta-feira, 27 de maio de 2010 - 01:24:20

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Alergias, Estresse, Rinite, Sinusite

  
Vantagens 

 Eu usava de 6 a 8 frascos por mes de remedio para rinite e alergias, remedios dpara congestão nasal, isso a muitos anos, eu dependia do remedio para dormir e usava
durante todo o dia varias vezes ao dia, e depois da segunda aplicaçao da auto hemoterapia eu nao usei mais remedio algum ja vai interer 2 meses . 

  
 Experiência 

 Não teve efeito colateral , mas teve efeitos bons, eu estou desenvolvendo bastante, a massa muscular, estou mais animado, mais forte, me alimentando melhor, e com
quase dois meses estou vendo resultados que não vi em um ano de academia. não pretendo parar de fazer a auto hemoterapia, eu mesmo faço em mim, e tenho aplicado 10
mls por semana sendo 5ml em cada braço.. 

  
 Frank Ribeiro 

 27 anos - Belo Horizonte - MG - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-acne-adulta-alergias-14.asp

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-alergias-29.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-acne-adulta-alergias-14.asp


 
 
Terça-feira, 27 de abril de 2010 - 10:36:18

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Alergias, Dores articulares

  
Vantagens 

 Total, em tudo que anotei, e parentes mesu em outros casos. Foi um sucesso, não paramos mais. 
  

 Experiência 
 Nenhum efeito em colateral. 

  
 Mario Moraes 

 61 anos - Maringá - PR - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
Quarta-feira, 21 de abril de 2010 - 17:32:05

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias

  
Vantagens 

 obtive a melhora de uma alergia que nao melhorava so vivia tomando hidroxisine 
  

 Experiência 
 no começo eu fiquei um pouco apreensiva mas logo começou o resultado positivo e continuei a fazer estou completando tres meses nao tive mais alergia. 

  
  
 Lucia Aparecida Cristovam 

 53 anos - São Paulo - SP - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-alergias-27.asp
  

 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 19 de abril de 2010 - 20:09:37

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Gripe, Prevenção em geral

  
Vantagens 

 Estou ainda na quarta aplicação, mas minha alergia praticamente desapareceu. 
  

 Experiência 
 Sou residente em Brasília/DF, conheço somente um profissional que faz a aplicação de auto-hemoterapia. Desta maneira, se possível, gostaria de indicação de outros

profissionais nesta regiaão, visto que tenho problemas de disponibilidade de horários com a pessoa que me aplica. 
  

  
 Antonio André Ponzo 

 46 anos - Brasília - DF - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-alergias-gripe-3.asp
  

 
 
 
 
 
 
RELATO NO ORKUT- COMUNIDADE ASMA E AUTO-HEMOTERAPIA

 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
 JOANA & ALEXANDRE:

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16209280005736117767
 iniciei faz três semanas!!!

 Como ñ descobri isso antes!!!!!
 Sofria com uma alergia nas mão à vários anos,passei por vários tratamentos dermatológicos,todos sem obter sucesso.

 Hoje com apenas três aplicações minhas mãos estão como se nunca tivesse tido alergia,e olha que faço meu afazeres domésticos sem luvas!!!Isso é verdadeiramente
maravilhoso!!!!!!!!

 Sem contar que menstruei sem excesso,o que a anos ñ acontecia,sem dores de cabeça e sem cólicas!!!uhuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!Isso é demais!!!!!
 Meu marido e filhos tbem estão fazendo,em breve estarão aki dando seus depoimentos.

 Viva a AHemoterapia!!!!
  

 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-alergias-27.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-alergias-gripe-3.asp


Inforum:
 Data: 21/04/2007 21:22

 De: Margarida da rocha aidar
 IP: 201.67.71.219

 Assunto: Auto-hemoterapia
 Assisti o dvd em set/2006 e comecei a AH. Minhas verrugas cairam, minha alergia acabou (nariz 

 entupido, olhos lacrimejantes, pruridos), nunca mais tive resfriado ou gripe, problemas de 
 garganta, minha péle está linda sequer uso cremes, meus pelos não encravam mais qdo depilo, minha 

 unha qdo desencravo não infecciona.Posso dizer que ela me faz muito bem e que deveria ser 
 divulgada pois é para o bem de todos e não faz mal nenhum. Tenho exames de sangue de antes e 

 depois de usar o método. Tudo melhorou.
  

 
 
 
Inforum:

 Data: 20/04/2007 15:36
 De: MARCOS

 IP: 201.10.161.122
 Assunto: PARA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (NOVA)

 ... EU VOU CONTINUAR USANDO A TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA...INFORMO QUE
 ESTOU NA 10ª APLICAÇÃO DE 10 ML E OBTIVE OS SEGUINTES RESULTADOS:

 1) PRESSÃO ALTA QUE PASSOU PARA 120-80;
 2) GANHO DE MASSA MUSCULAR COM OS MESMOS EXERCÍCIOS QUE FAZIA ANTES;

 3) ACABOU COM AS ENXAQUECAS CONSTANTES;
 4) ACABOU COM A ARRITIA CARDÍACA;

 5) ACABOU COM ALERGIA DE PELE DO MEU FILHO QUE TAMBÉM FAZ AH;
 6) PAREI DE TOMAR UM MONTE DE REMÉDIOS;

 7) ACABOU COM A GASTRITE E ENJÔOS....
  

 
 
 
Inforum:

 Data: 18/04/2007 21:55
 De: Roberto Pavinato Rossa

 IP: 201.34.69.160
 Assunto: Tratamento de Pele

 Convivi por muito tempo com um problema de alergia na mão direita, após
 três aplicações de auto-hemoterapia sumiu tudo. ... O método é ótimo.

 Estou na sétima aplicação só me sinto bem.
  

 
 
 
Inforum:

 Data: 18/04/2007 17:51
 De: vera siqueira campos (vscamoes@abordo.com.br)

 IP: 200.103.121.154
 Assunto: Re: Re: Re: Re: DVD do Dr. Luiz Moura

 ...
 Eu estava com uma dor no braço horrivel ja estava pensando em voltar ao

 ortopedista, estava a mais de 10 anos com uma foliculite de couro
 cabeludo que nao passava, ja tinha ido a 4 dermatologistas sem sucesso,

 apos a primeira aplicaçao da auto hemo secaram as foliculites e meu
 braço esta otimo, hoje ja fiz a segunda aplicacao e nao pretendo mais
 parar. ...

  
 
 
 
Inforum:

 Data: 17/04/2007 12:31
 De: Ivanilde de carvalho

 IP: 201.8.14.60
 Assunto: Sucesso com o uso de auto hemoterapia.

 Estou na 5 aplicação para prevenção, mas fiquei maravilhada com o
 resultado que tive na tpm sem intenção de resolver este problema que me

 incomodava de dores nas costas pernas mal humor etc.
 E meu esposo faz para alergias que era terrivel espirrava muito

 lacrimejava, enfim muito sofrimento ate surgir esta fantastica auto
 hemoterapia. Nos fazemos aplicações tambem em 11 clientes amigos e so e

 susesso total ate o momento, são varios problemas,dores musculares
 menbros rigidos devido a idade presão alta, cansaso, enfim e muitas as

 soluções que a auto h,tem nos proporcionado.
  

 
 
 
Inforum:

 Data: 16/04/2007 00:39
 



De: Suely
 IP: 201.88.104.205

 Assunto: Impressões sobre a auto-hemoterapia
 ... fiz 8 sessões até o momento. Nas primeiras aplicações senti um

 calor no rosto, logo no 1o. dia, porém, tenho me sentido com bastante
 disposição. Além disso, eu sentia muito frio, mesmo em clima quente e

 não podia dormir com o cabelo molhado, que ficava com a garganta
 arranhando. Depois da auto-hemoterapia, não sinto mais frio como antes

 e não tive problemas de garganta, mesmo dormindo com o cabelo molhado.
 Uma amiga minha de 65 anos anos fez 3 meses de aplicação, passou a ter

 muita disposição e vigor físico. Ela tinha muitas dores no corpo que
 desapareceram e também uma alergia nos pés que melhorou sensivelmente.

 Outra amiga fez 3 aplicações. Logo nas 2 primeiras aplicações, ela
 simplesmente não conseguiu dormir, porém não ficou cansada. Ela costuma

 ter insônia. Até o momento ela não ficou doente, o que era muito comum
 ela ficar gripada ou passar mal de forma geral.

  
 
 
 
Inforum:

 Data: 13/04/2007 19:01
 De: Leonel

 IP: 201.37.119.249
 Assunto: Usei o tratamento durante um ano

 Eu fez fora do Brasil o tratamento com muito sucesso. Eu fez para curar
 uma alergia na pele. Depois de 40 dias terminou o problema e nunca mais

 voltou.
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Domingo, 7 de setembro de 2008 - 01:23:35
 Porque ele é maravilhosa!! Em dois meses de uso, uma alergia horrorosa e inexplicável que eu tinha no pescoço e colo desapareceu completamente. E PARA QUE

TODOS SAIBAM: O BRASIL É O ÚNICO PAÍS NO MUNDO ONDE A AUTO-HEMOTERAPIA É PROIBIDA. Nos Estados Unidos ela já é usada para o controle de
algumas doenças auto-imunes como a Fibrose Pulmonar, Doença de Chron e Esclerodermia, e com sucesso. Na Europa ela é usada para Acne e Alergias em geral há mais
de 50 anos. Parece que ao invés de evoluir, estamos regredindo. Que pena!!

 Cléo Foxy
 47 anos - Belo Horizonte

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 2 de setembro de 2008 - 22:08:06
 Encontro-me atualmente fazendo uso da auto-hemoterapia para vários problemas alérgicos

 respiratórios que tenho e o resultado está sendo muito bom. Até o momento só fiz o
 procedimento 4 vezes e os resultados são visíveis. Estou me sentindo muito bem, sem qualquer

 crise de bronquite, rinite e sinusite, que me eram corriqueiras nessa época do ano. Estou muito
 feliz com o tratamento, estou recomendando à vários amigos, inclusive a minha esposa que tanto

 necessita mas ainda está avaliando para se submeter ao tratamento, mesmo reconhecendo que me
 está sendo extremamente funcional. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelas valiosas

 informações no site. Fiquem com Deus. Prof. Jorge Mello.
 Jorge Mello

 56 anos - Rio de Janeiro - Campo Grande
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Quinta-feira, 21 de agosto de 2008 - 18:59:23
 Pq, eu tenho uma faringite alergica , desde os 18 anos de idade, estou com 44 anos e nunca

 conseguí nem mesmo minimizar os efeitos da alergia , usando a alopatia, ou qualquer outro tipo
 de tratamento.

 E com a Autohemoterapia, conseguí minimizar os efeitos delas sobre meu organismo, enquanto
 estou fazendo as aplicações, quase não sinto a alergia atuando. É como se eu não tivesse essa 

 doença.
 Simplismente por isso sou a favor e divulgo.

 EDUARDO SOARES
 44 anos - BELO HORIZONTE - MG

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 29 de outubro de 2008 - 17:18:54
 è ótimo para alergias e frieiras

 Marcio 33 anos
  

 



 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
 Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :

 acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
 ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de

 pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
 para o reconhecimento desta técnica.

 Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Segunda-feira, 27 de outubro de 2008 - 12:05:54
 Meu filho c/18 anos sempre foi extremamente alergico. Fez todo tipo de tratamento

 durante esse 18 anos. Vacinas, corticóides, anti alérgicos de todo tipo e com varios
 profissionais médicos, inclusive cirurgia de adenóide amigdalas e limpeza. Sem

 solução. Além de coriza, espirros, congestão nasal ininterruptas durante todos esses
 anos, ainda tinha uma tosse incessante, que sempre nos trouxe grande preocupação.
 Iniciou a hemo em julho/08 e e após 2 meses de tratamento ja não tossia mais, deixou

 então de tomar os medicamentos, antialérgico e corticóide nasal. Está a 4 meses em
 tratamento e sua melhora e muito boa.

 Praticamente não espirra e congestão nasal se tornou coisa rara.
 Quando iniciei o tratamento com o meu filho, acabei conhecendo outras pessoas que

 fazem hemoterapia e notei claramente a satisfação dessas pessoas com as melhoras
 obtidas.

 Quem sabe ainda tenhamos esse procedimento reconhecido e aceito pela comunidade
 médica para o bem de todas as pessoas que já se beneficiaram e as que ainda poderão
 se beneficiar.

 aloisio wippel 54 anos - Curitiba
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Domingo, 26 de outubro de 2008 - 16:51:01
 as pessoas aguentam mais sofrer, a auto-hemoterapia conforme diz o doutor LUIZ

 MOURA, está curando muita gente sofredora,eu depois que vi o video do doutor
 LUIZ MOURA, confesso que fiquei surpresa, e acatei a idéia. Já faço em me para
 prevenir as doenças da velhice , em meu filho por que ele tem pele acneica e alergia,

 os medicos só passam remedios e não fica curado, com o tratamento da autohemoterapia
 eu e ele estamos praticamente curados. Gostaria de saber qual a contra

 indicação? E o que pode prejudicar nossa saúde. Por favor me responda. Obrigada
 ELISANGELA

 ELISANGELA DOS SANTOS BRITO 51 anos - RIO DE JANEIRO
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 22 de outubro de 2008 - 13:18:33
 : “descobri”, num sebo, o livro Dicionário de Termos Técnicos de medicina de

 Garnier Delamare...
 Na sua página 43 temos:

 Suto-hemoterapia s.f. (P. Ravaut 1913) ou Auto-hemoterapia Modo de
 TRATAMENTO utilizado principalmente nos estados alérgicos. Consiste em injetar

 sob a pele ou, de preferência, na espessura dos músculos, 20 a 25 ml de sangue recémcolhido
 de uma veia do doente,. Sem submetê-lo a preparo algum.

 Olivares Rocha 43 anos - RJ
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 8 de outubro de 2008 - 19:05:59
 Comecei a fazer auto-hemoteraoia à quatro meses e melhorei bastante dos meus

 problemas respiratórios, e alérgicos.
 Não pretendo parar. Gostaria de receber mais informações sobre o assunto. Gostaria

 também que todas as pessoas tivessem conhecimento pois eu me sinto muito bem.
 Elizabeth Abreu Pereira Bernardes Itajaí Santa Catarina

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 10:44:45
 Eu faço a auto hemo já faz um ano, era alérgico, gastava mais ou menos R$ 70,00 reais todo

 mês só com anti alérgicos. Hoje estou curado, não sinto mais nenhum vestígio de renite,
 sinusite ou qualquer outro sintoma do aprelho respiratório, sem olvidar que, agora convivo

 



com aos agentes nocivos que não me eram possíveis. Com o meu filho ocorreu o mesmo.
 Minha mãe tinha vários problemas de circulação, hoje não tem mais nada, e ela ja tem 74
 anos. O meu pai estava com sérios problemas relacionados às plaquetas, ao figado e aos

 rins. Hoje está ótimo e cada dia melhor e já tem 71 anos. Portanto, diante de tantos
 benefícios vivenciados na própria família, não tenho como questionar o contrário. Friso ainda

 que, a qualidade de vida que se passa a ter é espantosa. Por exemplo, meu pai e minha mãe
 - ela 74 e ele 71 anos, depois que iniciaram com a auto hemoterapia, nunca mais tiveram

 gripe ou qualquer outra patologia.
 Gilberto Rocha 49 anos - Guarulhos - São Paulo

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Domingo, 1 de fevereiro de 2009 - 19:18:52
 Tenho Anemia Falsiforme , estou na terceira sessão de autoHemoterapia e estou me sentindo menos cansada. Prova disto Faltei uma semana pois não pude ir e senti todo o

cansaço que sentia anteriormente. Esta semana fiz e como se por encanto desapareceu o cansaço. è incrivel inclusive as alergia que tenho.desapareceram.
 Maria Aparecida da Rosa Gonzalez - 51 anos - Porto Alegre- Rs 

  
 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Marione Machado Gomes: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9473030544465797866

 Problemas circulatórios, alergias, dentre outras coisas
  

 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Grazi Sá: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3365169810394266000

 Cura alternativa:
 Sou mais uma das enúmeras pessoas que se beneficiaram com este tratamento espetacular!!!!Tenho ou tinha ou melhor, acho que não terei nunca mais, uma alérgia que

me impossibilitava até de dormir, tratamentos diversos, vacinas, alegra D (uma caixa toda semana)enfim, tudo que me dava um alívio momentâneo e acabava com meu
organismo aos poucos.Hoje tenho certeza q estou curada, não pretendo parar nunca mais...Minha mãe está fazendo uso com objetivo de expelir cistos que estão alojados
na sua glândula tireóide, tenho absoluta certeza que obterá êxito. Volto p contar!

  
 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Alice Oliverfields: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=1263859348835397762 

 curada de: 
 Alergia, acne no braço e baixa imunidade em geral

  
 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Anônimo : 

 cura o que? 
 sou farmaceutica e tenho feito varias aplicaçoes e tenho obtido resultados otimos: pele com acne,problemas alergicos,renites,dores nas pernas,cicatrizaçao de feridas; falta

de equilibrio,sangue no esperma...façam e vejam os resultados
  

 
 
 
Jµ£¡ä - profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=10467276062627885569

 Eu ja fiz
 Eu fiz , quem me disse sobre 

 auto-hemoterapia , foi uma 
 enfermeira daquelas boas enfermeiras, 

 antigas..Ela cuidava dos índios e 
 fazia mtos trabalhos com os índios...eu que 

 não tenho medo de quase nada na vida, 
 apenas das filas enormes e do mal atendimento 

 de alguns funcionários do SUS..eu fiz e sarei 
 de uma alergia que tinha a mil anos...e irei 

 fazer de novo para a anemia. 
 



Hj faço curso de PAtologia, mas em geral 
 a àrea médica não curte a AUTO-HEMOTERAPIA, 

 mas para mim o que importa é o bem do povo que sofre 
 com esta saúde pública falida e sem piedade.... 

 Mas como todo tratamento procure um profissional 
 para suas maiores orientações, tudo que é feito 

 sem o conhecimento não dá certo...procure um 
 médico que conheça bem a Auto-hemoterapia , pq

 tem para cada sintoma de doenças uma dosagem 
 de sangue... E um prosfissional para tirar o sangue 

 e reaplicá-lo , com todos os cuidados e luvas claro..sempre! 
 Vamos nos unir e curar sem gastar! hehehhee 

 abraços e mta sáude para vcs
  

 
 
 
Relato da Cyrenia: 

 "Estou fazendo com ótimos resultados! 
 Comecei a fazer para tratar de alergia, 

 pois sofro de crises com problemas respiratórios e de pele. 
 O resultado tem sido maravilhoso! 

 É a cura vindo de dentro! 
 Se pensarmos bem, nós produzimos nossas próprias desarmonias internas, 

 somatizamos e elas se manifestam na matéria. 
 Assim, como somos responsáveis pela doença, 
 também podemos produzir a cura! 

 Tem tudo à ver com ho'oponopono! 100% responsabilidade por tudo! 
 Só me resta agradecer sempre! 

 Sinto muito!, me perdoa!, te amo! 
 Obrigada!, obrigada!, obrigada!" 

 11/10/07 
 Perfil da Cyrenia: 

 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=9702780497835876213
 Relato postado em: 

 http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=22041006&tid=2517156652174450380&start=1
 Por Lina

 profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
  

 
 
 
Postado por Lina

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

  
"Senti uma melhora no meu ânimo como um todo... andava muito cansada e sem 

 fôlego. Além disso, tinha alergia por exposição ao sol, e cicatrizes em auto relevo, que 
 já desapareceram! AH recomendadíssima!" 

 Postado por: Maísa 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=11304961355251374798

  
 
 
 
Postado por Lina

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

  
"Melhoras ostensivas!!! Antes da AH eu vivia com a garganta inflamada, em crises e 

 mais crises alérgicas, todavia, com a AH nunca mais senti nenhum sintoma de 
 inflamação e as reações alérgicas melhoraram em 100%." 

 Postado por: Mariama 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6832542384331569794

  
 
 
 
Postado por Lina

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

  
"Faço desde dezembro quando fiz uma cirurgia plástica de pequeno porte, ,em seguida conversei com meu médico (adepto da AHT) que me orientou como continuar.
Neste momento estou dando um intervalo. Mas melhorei de uma alergia que se manifestou em meus pés, só estava usando calçados abertos, minha pele e meus cabelos
ficaram uma seda, maravilhosos. Algumas pintas que tenho no corpo estão diminuindo e não gripei mais. 

 Gosto da AHT e recomendo!!!!!! 
 Meus agradecimentos ao Dr. Luiz Moura pela sua contribuição a minha saúde." 

 Postado por: Julia Tania 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6867508392877627291

  
 



 
 
Relato de Brenda: DEPRESSÃO, RINITE, SINUSITE, ASMA, ALERGIAS

 ...Tinha sérios problemas crônicos desde os 5 anos de idade. 
 ...Após 15 meses e sem pausa alguma, ...Realizei as tomografias dos 

 seios da face constatou ( zero ) problema. 
 Não sinto mais nada graças a Deus e a Auto-hemoterapia... 

  
Perfil de Brenda: 

 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=95785295704521411
  

Relato postado em: 
 http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=31869178&tid=2530539304320144389&start=1

  
este relato foi postado no orkut por: 

 Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
 profile: 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
  

 
 
 
Data: 15/03/2008 18:44

 De: Rogério Santos
 IP: 189.1.6.77

 Assunto: Benefícios com a AHT
 À guisa de testemunho relato que ao comerçar a fazer a AHT estava com vários caroços na

 base do pescoço e que se alastravam. Após a segunda aplicação, nada mais resta dos
 caroços.

 Meu filho sofre de rinite aguda desde a infância, tendo com certa frequência crises de
 inchaço no rosto. As manhãs para ele eram um verdadeiro inferno, pois tinha coriza e tossia.

 Hoje, está bem melhor, já não tem mais crises pela manhã e as ocorrências de alergia vêm
 diminuindo bastante.

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 24/10/2008 02:28

 De: Silvia
 IP: 189.74.3.179

 Assunto: Re: Re: Sais Minerais
 Joana, tudo bem com você? Com muita gente que eu conheço, a alergia sumiu

 completamente. Comigo, eu tinha e não sabia, pois depois da auto-hemo, a minha tosse
 sumiu, e para ter sumido assim acredito que era alérgica. Mas tenho um amigo que tinha
 renite alérgica e não tem mais nada. Espero que voce continue e que te faça muito bem, o
 mesmo que tem feito para mim. Comecei em Maio deste ano e não parei, só espassei as

 tomadas por estar me sentindo muito bem.
 Silvia Maia

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 11/10/2008 01:25

 De: Ivonete Soares Nunes 49 anos Paraíba (cidade Santa Rita (ivonetesoaresnunes2008
 @hotmail.com)

 IP: 200.97.67.68
 Assunto: Auto-Hemoterapia

 Olá pessoal! Parabens por acreditar nessa técnica tão importante, sou professora de
 Ciências e Matemática, me ligo muito a saúde pela natureza, portanto qdo conheci O DVD do

 Dr Luis Moura, imediatamente comecei fazer a AH, estou na 18ª aaplicação, e estou me
 sentindo ótima, antes trabalhava dopada por bombinha pois sou asmática de um sério

 processo alérgico, devido a Himunudade ser muito baixa, só vivia cheia de aftas, chiado forte
 no peito, ronco no sono, muitas dores ósseas causadas excesso de medicamento, tive

 hosteoporose precoce devidos os corticoides. graças a Deus estou, disposta, ativa, feliz
 minha auto-estima é outra. Se tivesse conhecido este tratamento antes, não teria perdido
 tanto na minha adolescência e na vida adulta, porque só vivia de internamento e emergência

 em hospitais pneumológicos. Não disistam! façam com fé que sua vida passa a valer muito a
 penas com saúde

  
 
 
 
Data: 03/02/2009 18:34

 De: Vasco Vilar (vvilar@iol.pt)
 IP: 93.102.108.39

 Assunto: Autohemoterapia
 Estou falando de Portugal, vou deixar aqui o meu relato. 

 



Comecei com problemas muito graves de saúde em Agosto de 2007, foi diagnostigado na altura Mastocitose acompanhada de Urticária Pigmentosa, que se traduzia por
um mau estar geral, falta de ar e um prurido incontrolavel. Tomei os mais variados medicamentos sempre com acompanhamento médico, fiz uma alergia brutal a um deles
que me queimou a pele toda...aqui nem há palavras que possam exprimir o sofrimento. Mais uma vez na urgência do hospital para tratar da alergia.... embora até tivesse
melhorado da alergia, a falta de ar ficou sempre presente, até que no final de Fevereiro de 2008 (6 meses) a falta de ar agravou-se, mais uma vez voltei à urgência do
hospital, depois de vários exames o diagnostico foi Pneumonia com derrame na Pleura... as dores eram abomináveis....mais uma carrada de medicamentos, mais uma
chatice com alergia aos medicamentos...lá fiquei internado para controle durante 3 semanas para despistagem de tuberculose etc. etc. sujeito aos mais variados exames,
enfim só sofrimento. Claro que com tanto medicamento as defesas estavam debilitadas e cada vez mais debilitadas.... melhorei da Pneumonia, mas a falta de ar e a falta de
força para poder andar e fazer a vida normal continuava na mesma, pois continuava com um Prurido generalizado que por mais medicamentos que tomasse nada resolvia. 

 Depois de muito pesquisar lá descobri este método da Auto hemoterapia, confesso que desconhecia, mas punha-se outro problema, quem me podia fazer tal coisa?
Impossível de encontrar alguém...aqui em Portugal não tenho conhecimento de ninguém, sendo Português ainda pior, pois ao falar do assunto respondiam "isso é coisa do
Brasil etc. etc". Até que me enchi de coragem e pensei em fazer a mim próprio...pois não tinha alternativa... 

 No primeiro dia não consegui...piquei-me todo e nada, nem uma gota de sangue consegui tirar... 
 Não desisti, no segundo dia tentei novamente e lá consegui, foi dificil, mas pronto já vou com várias aplicações e o resultado tem sido muito bom, já não tenho prurido,

respiro melhor e não me canso tanto. 
 No entanto quero deixar claro que com este meu relato não pretendo influenciar ninguém para fazer a Auto hemoterapia, pois cada pessoa deverá sentir-se livre para

decidir o que deve ou não fazer. 
 Também não mencionei nomes de medicamentos... pois também não seria ético mencionar nomes, pois lá por eu fazer alergia e passar mal, não quer dizer que outra

pessoa seja igual. 
 Um bem haja a todos. 

 Vasco Vilar 
  

 
From: Walter Medeiros 

 To: vvilar@iol.pt 
 Sent: Tuesday, February 03, 2009 6:15 PM

 Subject: Autohemoterapia
 Caro Vasco, É bom receber mensagem como a sua e saber dos resultados da auto-hemoterapia. Segundo informações de pessoas de Portugal que já se reportaram ao

assunto, esta técnica é conhecida ou foi conhecida anos atrás em Portugal como "auto-sangue". Temos informações sobre AHT no link http://www.rnsites.com.br/auto-
hemoterapia.htm

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 24 de fevereiro de 2009 - 11:16:29 
 Hoje estou muito bem graças a auto-hemoterapia. Alergias, fiquei livre delas, dores de artrose sumiram. Minha companheira estava sem poder trabalhar e já se pensava

em uma cadeira de rodas elétrica e 10 dias após o tratamento ela se levantou e foi trabalhar e não parou mais. 
 Saide Navi 75 anos - Rio de Janeiro - Flamengo 

  
 
 
 
 
Orientações Médicas: Sábado, 28 de fevereiro de 2009 - 20:00:47

 Faço uso há mais de dois anos e, desde então, não tenho mais aftas, gripe, resfriado, crises alérgicas, a rinite diminuiu consideravelmente. Percebi a diferença quando
fiquei um mês sem as aplicações e ao manipular água sanitária (tenho alergia a produtos de limpeza) fiquei muito mal. Recomendo, desde que, seja feito dentro das
normas de higiene e com profissionais da área da saúde. 

 Eliana - 40 anos
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 3 de dezembro de 2009 - 20:01:50 189.26.129.251

  
Eu tive a alegria de conhecer uma enfermeira "peituda" que me fez o favor de aplicar o sangue conforme a técnica ensina. Os efeitos foram excelentes. Sou, ou pelo
menos era, não sei, de HPB(hiperplasia prostática benigna) e devido à isso, minha micção era lentíssima e em prestações à perder de vista. Depois da Hemo, minha
micção ficou quase tão boa, como quando eu tinha 17 anos. Minhas varizes na perna esquerda praticamente desapareceram e nunca mais doeram. 

  
Quero continuar mas não conheço nenhuma outra enfermeira "peituda", disposta à fazê-lo em mim. 

  
Grande abraço. 

  
Sérgio Rubens de Moraes

  
Sergio Rubens de Moraes

 52 anos - Florianópolis - SC
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 28 de novembro de 2009 - 22:56:40 201.2.51.194

  
Eu sou a favor da auto-hemoterapia. 

 Eu tinha um problema de alergia que nenhum médico 
 descobriu as causas, tomei varias sessões de hemoterapia 

 e fiquei curado. Se fizesse mal eu não teria me curado desse mal. 
 Se os médicos tem certezade que a hemoterapia faz tanto mal 

 

http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia.htm


assim a ponto de proibir, por que então não descobriu as causas 
 da minha alergia? Se eles me deram medicamentos sem saber 

 a causa da minha alergia, e sem se preocupar com os efeitos 
 colaterais dos medicamentos aplicados para combater sintomas 

 sem saber as causas, então como pode ter eles a certeza de que 
 a hemoterapia faz mal? Se nunca foi feito um estudo profundo 
 sobre a hemoterapia, assim diz eles, não podem eles julgar 

 ser prejudicial. Uma simples alergia hoje é comum e muito 
 conhecida e eles não souberam as causas, vai saber o que 

 de uma prática que os profissionaisdessa geração não conhecem 
 e nunca estudou o caso? Na minha opinião a medicina poderia 

 proibir enquanto estivesse em estudo para saber se é benéfica ou 
 maléfica a aplicação da hemoterapia. Eu sei por que eles não 

 aceita essa prática, se todo mundo usar essa prática, os médicos 
 não ganham dinheiro, por que to mundo pode ser curado de varias 

 enfermidades sem procurar os profissionais da saude se é assim 
 que podemos dizer, depois de tantas decepções que tive com certos 

 profissionais da saude. Se pretende saber a experiencia que tive 
 com profissionais da saude, eu e e a minha mãe, me mande sua 
 pergunta para (epa357@bol.com.br) que eu darei todas as 

 informações. 
  

Epaminondas Azevedo
 Goiânia

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 16 de novembro de 2009 - 21:48:18 189.93.214.141

  
Sim,por que tive problemas de alergia com crises de falta de ar a noite,onde as vezes tinha que fazer uso de inalação 3 vezes por noite para poder dormir,vi o dvd e resolvi
fazer e me senti muinto bem até mesmo os contantes espirros ,gripes ,dores no peito até corro na praia pela manhã,ah! e o inalador coloquei na caixa e guardei, com fé em
Deus e nas aplicações não usarei nunca mais.

  
Flávio Antonio Anselmo Barbosa

 43 anos - Cabo de Santo Agostinho-PE
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 11 de novembro de 2009 - 11:25:46 189.70.16.111

  
minha casa era um ritual de atchim pela amanha quando todos nós acordavamos.Vi o video do Dr.Luiz Moura e obtive sinceridade em suas palavras e simplicidade.então
fui pesquisar e nada vi de negativo.Então resolvi fazer em mim e nos meus filhos.E hoje não existe mais essa sifonia de expiros e fungados no nariz.Foi ótima na nossa
alergia.Obg Dr.por passa esse Ouro pra as outras pessoa.Eu compartilho disso aonde chego...com seu Dvds,e explicações,ja dei pra mais de 50 dvds..Que Deus possa dar
entemdimentos para os poderosos deixarem os pobre viverem mais.Porque remédios nem todos podem comprar.Um forte abraço de sua Amiga. cida.

  
maria aparecida da silva

 recife- pernmbuco
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 26 de outubro de 2009 - 01:16:33 

 Data: 26/10/2009 00:27 
 De: Evarildo Franca 

 IP: 187.77.21.138 
 Assunto: Auto Hemoterapia 

  
Aconselho e recomendo!!...Faco aAH somente por prevencao, Gracas a Deus!!...Mas inicie o tratamente depois de ralato de amigos adeptos a isso q se mantiveram fortes
e resistentes a gripes e sistesmas de baixa imunidade. 

  
Tenho alguns amigos q curaram pessoas com ulceras e varios problemas de pele, ate mesmo de tumores!!..... 

  
Recomendo a todos!!..sem contra indicacoes!!! 

  
Q Deus abencoe todos q necessitarem de cura!!... 

  
Amem. 

  
 
Data: 25/10/2009 23:57 

 De: Edson (jedsoncunha@bol.com.br) 
 IP: 187.12.14.162 

 Assunto: Uso da auto hemoterapia 
 



 
Parabéns Dr LUIZ MOURA, pela sua iniciativa em divulgar o uso dessa tecnica tao importante e de custo baixissimo e que tem eficacia comprovada, como o senhor
deixa claro nos exemplos citados no DVD, com seus paciente e sou testemunha da sua eficacia, pois depois de varios anos convivend com alergias terriveis encontrei
atraves dessa tecnica minha saude. Ha seis meses nao uso nenhum remedio para esse fim. 

  
que muitas pessoas tenham acesso a esse DVD, para que possam usufruir dessa tecnica de custo tao baixo e de efeito comprovados!!! 

  
Estou fazendo minha parte distribuido copias para colegas da faculdade. 

  
O que é bom e útil tem que ser compartilahdo. 

  
Valeu Dr LUIZ MOURA pela sua iniciativa pelo bem da saude social... 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 01:57:21 

  
Faço esse tratamento há 25 anos, e desde então nunca mais tive pneumonias e crises alégicas, 

 doenças essas que me acometiam durante a infância. 
  

É O MELHOR TRATAMENTO DO MUNDO!!!! 
  

Faço faculdade de medicina atualmente e gostaria de encontrar pessoas do ramo que tivessem 
 interesse em pesquisar mais sobre, com a finalidade de ter cada vez mais provas a favor da 

 autohemoterapia! Como projetos científicos... Caso alguém se interesse pelo caso tanto quanto eu, 
 pode entrar em contato comigo!!! 

  
 
Luciana

 28 anos - Rio de Janeiro
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 11 de outubro de 2009 - 20:09:10 

  
Minha cachorrinha já fez algumas sessões e melhorou muito. Minha mãe mora no Rio , na cidade de Maricá, e vai procurar vcs para agendar uma consulta. Ela tem uma
alergia....Bem , um grande abraço.

  
sonia regina pereira montes

 40 anos - belo horizonte
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 25 de agosto de 2009 - 17:06:16 

  
Sou a favor pq já utilizei este metodo e foi mto eficaz no caso de minha alergia, metodo simples, barato.

  
Alessandra Lima

 26 anos - Limeira
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 19 de agosto de 2009 - 09:43:24 

  
NA minha opinião esse procedimento SALVOU a vida de minha mãe que tinha Alergia a Glúten, e quase morreu tomando os remédiios CARÌSSIMOS q os médicos
prescreviam e depois de certo tempo não fazima mais efeito... A AUTO-HEMOTERAPIA salvou a vida dela... 

  
O q posso dizer, se o próprio conselho de medicina informa que 25% dos médicos naum sabem prescrever CORRETAMENTE medicamentos e as vezes nem
IDENTIFICAR a patologia de seus pacientes...

  
Orlando de Andrade

 35 anos - Fortaleza - Ceará
  

 
 
 
Data: 06/08/2009 18:24  

 De: Luciana (lcpublicidades@hotmail.com)  
 



IP: 200.223.17.26  
 Assunto: Re: Asma e sinusite...Queria saber se AH melhora e cura os dois.  

Olá amigo  
Tenho uma tia que sofria de uma alergia crônica, tinha sinusite, asma, estava sempre resfriada, sempre estava tomando remedio para alergia. Ela começou fazer ah e ja esta na

14ª aplicação nunca mais teve nenhum resfriado. Essa tia ela tambem tomava 2 comprimidos para pressão alta, tava com um cisto embaixo do ceio e sentia dormencia nos pés. Ela
tem 66 anos. Hoje ela não tem mais nenhum desses problemas, não toma mais os comprimidos da pressão o cisto esta bem pequeninho, não tem mais as dormencias e disse que não
para mais de fazer auto hemoterapia so mesmo para descansar as veias.  

Esse é apenas um dos problemas, das mais de 200 pessoas que eu conheço que fazem auto hemoterapia.  
Tenha confiaça amigo e vá em frente. Leia tudo que vc puder sobre auto hemoterapia porque que a auto hemoterapia não é reconhecida agente ja sabe. E a explicação todos nós

sabemos. Tantos beneficios de graça é coisa de Deus mesmo. AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.  
  

 
 
 
Data: 05/06/2007 09:27 

 De: Ezequiel Webber Carlos 
 IP: 200.154.243.130 

 Assunto: Minha esperiência 
  

Eu estou fazendo a autohemoterapia a 8 semanas e não tenho nenhum tipo de problema constatado para o uso desta aplicação, mas já observei efeitos como a autoimunização em
relação á gripe e algumas doenças, rinite, e outras eu tinha uma alergia que me causava muitos vergões ao contato com algumas ervas, e agora não mais nada de problemas, e o mais
surpreendente é que eu tenho um primo que tinha reumatismo no sangue em estado avançado e com a prática da autohemo consorciada com o tratamento médico recomendado ele
eliminou os sintomas do reumatismo do seu corpo( pelo que eu conheço o reumatismo não tem tratamento milagroso, até antes conhecer a autohemoterapia. Eu recomendo.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 26 de julho de 2009 - 21:14:03 

  
Olha, acredito que o sr marcelo deve ser um expert no assunto. muito me admiro as pessoas falarem do assunto sem nunca ter passado pela experiencia. Fiz a hemoterapia durante 4
meses , com uma aplicacao semanal, e depois disto eu nunca mais espirrei, nem tive alergia nenhuma a mofo, poeira e qq outra coisa. Espero que o meu depoimento possa fazer com
q outras pessoas facam tb.

  
Andreia

  
 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Alzheimer
 
 
 
Postado por Lina

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

  
Estou feliz por mim e por minha mamãe, ela tem 85 anos e vinha sofrendo com dores e com 

 distúrbios mentais, tipo substituindo bota por boné. Hoje ela está normal e somos felizes!!! 
 Graças a Deus e AHT."

 Postado por: Marli
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2083397135039286172

  
 
 
 
 
Comentário de Ana Paula. 

 Meu nome é Ana paula e sou graduada em fonoaudiologia, pela UFRJ. 
 Gostaria de lhe enviar um depoimento sobre o que viemos a constatar com a auto-hemoterapia. 

 Sou de Cataguases e estava presente na palestra do Dr. Luis Moura. 
 Minha avó tem 74 anos, a 11 anos é diabética e a 4 anos sofre do mal de Alzheimer. A mais o menos 6 meses procuramos um bom laboratorio em nossa cidade e

iniciamos a s aplicações semanais de 10 ml de auto-hemo. 
 O que aconteceu parece milagre. Minha avó que antes do tratamento tomava 60 pontos de insulina diariamente, agora só toma 20. Está andando melhor enxergando

melhor, conversando melhor. Seu nível deconsciencia melhororu a tal ponto que hj ela voltou a falar ao telefone e reconhecer pessoas que havia esquecido. Sua conversa
hoje é fluente o que é motivo de grande felicidade para minha família. 

 Tanto para o diabetes quanto ao que diz respeito ao alzheimer minha avó obteve melhoras extraordinárias, é maravilhoso. 
 Nós não iniciamos outro tratamento novo , demos continuidade aos medicamentos que ela ja tomava, a única coisa que acrescentamos foi a auto-hemoterapia, oque nos dá

a certeza de que foi este tratamento que causou sua espantosa melhora. 
 Muito obrigada a vocês por divulgarem este maravilhoso tratamento, parabéns pela determinação e humanidade. 

 Agradeça por nós ao Dr. Luis Moura. Em nome de toda minha familia me coloco desde já a disposição parta qualquer ajuda. 
 obrigada, 

 (Ana Paula s. Gouvêa - Cataguases, 04 de agosto de 2007) 
  

 
 
 
 
Alzheimer: 

 Ozono terapia Demential no estádio de pessoas idosas. 
  

Rodríguez MM, Menéndez S. 1 , Devesa E., Gómez M. 1 , Carrasco M., Machado M., Díaz W. 1 , Carballo A. and Navarro L. Rodríguez MM, Menéndez S. 1, E. Devesa,



1 M. Gómez, M. Carrasco, M. Machado, Díaz W. 1, Carballo e A. Navarro L. 
 "Dr. Saturnino Lora" Provincial Hospital of Santiago de Cuba, Cuba. "O Dr. Saturnino Lora" Hospital Provincial de Santiago de Cuba, Cuba. 

 1 National Center for Scientific Research, Cuba. 1 Centro Nacional de Investigação Científica, em Cuba. 
  

We studied a sample made up by 50 elderly patients with a previous diagnosis of dementia who were submitted to ozone therapy through different ways. Estudamos uma
amostra constituída por 50 pacientes idosos com diagnóstico prévio de demência, que foram submetidos à terapia de ozono, através de diferentes formas. The therapy was
effective in all types and degrees of dementia with recovery of psychic and motor validity, specially regarding to symptoms of degenerative nature. A terapia foi eficaz em
todos os tipos e graus de demência, com recuperação de validade psíquico e motor, especialmente em relação aos sintomas de natureza degenerativa. The best results
corresponded to endovenous application of ozone and rectal insufflation. Os melhores resultados corresponderam a aplicação endovenosa de ozono e insuflação retal.
Intramuscular injection was less effective. Injecção intramuscular foi menos eficaz. No adverse reactions to treatment were present. N º de reacções adversas de
tratamento estavam presentes. 

  
No endereço: 

 http://74.125.93.104/translate_c?hl=pt-
BR&sl=en&u=http://www.ozono.cubaweb.cu/resumenes/medi51.htm&prev=/search%3Fq%3DAutohemotherapy%2Bin%2Bthe%2Btreatment%2Bof%2Bsome%2Bcornea
BR&usg=ALkJrhhddqSLx2-UNADiOPcPU3799T1eHg 

  
 
 
 
 
Estes relatos de cura de doenças degenerativas: Alzheimer, Parkinson e Distrofia Muscular, foram transcritos no endereço
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1419&u=15

  
 
 
 
 
Alzheimer? 

 Minha sogra voltou a fazer atividades que estavam esquecidas, como acender o fogão, chegou até a 
 fazer crochê, voltou a fazer o café, etc.... 

 Ida Virgilio da Costa. Depoimento em 
 http://www.orientacoesmedicas.com.br/resultado_da_pesquisa_virtual_sobre_auto-hemoterapia.asp

  
 
 
 
 
Alzheimer 

 Data: 31/03/2008 22:47 
 De: antonia 

 IP: 189.12.248.28 
 Assunto: Re: Hemoterapia para alzheimer 

 minha mãe tem alzheimer ha 4 anos e tem 4 meses q faz auto hemoterapia e estamos notando uma 
 grande melhora nela, pois ela faz algumas coisas como: lavar louça, lava roupas leve varre casa 

 se cuida toma banho conversa as vese entra em contradições mas esta bem disposta . Acho q com a 
 cntinuidade a melhora vai cada vez aumentar em nome de Jesus. Eu estou muito otimista com a auto 

 hemo, ela começou tomando 10ml agora aumentamos pra 20ml na minha cidade ja foi confirmado um 
 caso em q uma mulher voltou ao normal. Então isso nos deixou mais otimista.Não sei pq a medicina 

 ñ aprova eles falam q acontece isso ou aquilo mas e tudo mentira pois as pessoas q fazem a muito 
 tempo e o q acontece e cura sou a favor da auto hemo e as pessoas ñ tem q ter medo de fazer se ñ 
 fizer bem mal e q ñ faz.

  
 
 
 
 
Alzheimer 

 Data: 22/03/2008 13:23 
 De: Maria Batista Mendes (celinhacab@hotmail.com 

 IP: 189.29.90.151 
 Assunto: AUTO HEMOTERAPIA 

 Sr. Alejandro, eu ficaria muito feliz se pessoas como o Sr. nos desse argumentos precisos e 
 esclarecedores do porque da sua rejeição á Auto Hemo. 

 Não sou médica, sou muito curiosa e sempre gostei de ler muito sobre tudo o que diz respeito a 
 essa máquina Maravilhosa que é nosso corpo, e assim quando ganhei e assisti o DVD com a 

 entrevista do DR. LUIZ MOURA, me encantei, muito do que ele explica não era novidade, embora eu 
 não seja médica já conhecia até o trabalho do Dr. Ricardo Vironese, sempre gostei de medicina 

 alternativa e natural e por isso me enteressei muito também pela medicina Ortomolecular e 
 procurando saber mais sobre este tratamento, me deparei com muita informação que complementam e 

 me fazem entender melhor a Auto Hemo, resumindo, nos leigos não temos que ser ignorantes, basta 
 sair um pouco do comodismo e ler, pois informação é o que não falta, portanto só porque o fulano 

 é medico, não quer dizer que ele detenha todo conhecimento e que falou ta falado, pelo menos 
 comigo não funciona a muito tempo, afinal são muito interesses obscuro onde eu sei que a minha 

 saúde não é o principal, então eu que me cuide. Sr. Alejandro, nem tudo e nem todos são movidos 
 a dinheiro, apartir de conhecer a Auto Hemo, comecei primeiro em mim msema, entendi o sonho e o 

 objetivo do Dr. LUIZ MOURA, e aí comecei a gravar DVDs e a distribui-los gratuitamente e o faço 
 com muito amor. Tenho experiêcia em colher sangue, reaplica-lo é mais fácil ainda, faço 

 aplicações em várias pessoas, todas tendo ótimos resultados não cobro nada, sabe porque ? 
 Passei a sonhar o sonho do Dr. LUIZ. um dia ver a Auto Hemo ser levada aos idosos, aos mais 

 carentes e agora a cada dia vendo tao incríveis benefícios, como alguem com mal de Alzheimer, que 
 



ja não se enteressava por mais nada, nem por comer, e de repente voltando à vida, contra esses 
 fatos, definitivamente não há argumentos, nem seus nem de ninguem, e fatos assim, pra quem ainda 

 é humano e, um pouco solidário, basta pra se motivar e seguir em frente. 
 Não sei quanto tempo vamos ter que lutar e ficar na clandestinidade, mas sei que não vou 

 desistir, um dia DEUS vai mover o coração, vai dar bom senso, não sei, mas tenho certeza que um 
 dia teremos a AUTO HEMOTERAPIA, pesquizada e regularizada como já é em outros países. Não perco 

 a esperança, um dia o bom senso vai chegar e prevalecer também em nosso país tao amado por DEUS. 
  

Um forte e fraterno abraço a todos companheiros, usuários anônimos, usuários atrevidos, 
 defensores e batalhadores mesmo como muitos desse Forum por essa técnica dos ceus que o Dr. LUIZ 

 fez chegar até nos. 
 Uma FELIZ PASCOA, vida nova é nossa esperança. 

  
 
 
 
 
Alzheimer 

 Data: 21/05/2008 10:20 
 De: jurema 

 IP: 201.22.87.170 
 Assunto: Re: Auto Hemoterapia Ta aí!!!!!!!!! 

  
Fiquei sabendo da auto-hemoterapia por um amigo que nos aconselhou á fazer pois minha mãe está 

 com mau de alhzeimer e se submeteu a prótese do fêmur e estava sem caminhar o mesmo relatou 
 algumas situações de cura, confiamos na terapia que para minha surpresa trouxe melhora quase que 

 imediata, pois na mesma semana que se submeteu ao tratamento minha mãe começou a caminhar com 
 nossa ajuda porém bem melhor doque estava anteriormente passando-se os dias ela está começando a 

 dar os 1ºs passos sem segurá-la, está bem mais disposta, pesquisamos muito pela internet algum 
 relato negativo com comprovação, mas não encontrei, só comentários doque pode causar como 

 infecções, estou em uma situação delicada em continuar ou não com o tratamento pois na própria 
 família tenho pessoas contra o tratamento porém ela mesma não quer parar o tratamento pois está 
 se sentindo muito bem, e aumentou a vontade de caminhar, várias vezes ao dia ela solicita que 

 auxilie a levantar e caminha um pouco, iríamos iniciar com fisioterapia porém devido a situação 
 financeira não é possível pagar fisioterapia em casa ou esperar pelo sus, sendo que a 

 auto-hemoterapia é mais barata e está 
 de acordo com ossa situação financeira, pois minha mãe é aposentada e ganha apenas 1 salário 

 mínimo, estou otimista em relação a sua recuperação, já ouvi algumas pessoas dizerem que a 
 melhora é psicológica, não concordo pois minha mãe é muito negativa jamais iria colocar na mente 

 que funcionaria se não funcionasse mesmo, acredito que em poucos dias ela estará recuperada do 
 alhzeimer não espero melhora pois só Jesus para operar o milagre como creio NELE espero que ELE 

 esteja agindo e operando o milagre. 
  

 
 
 
 
Data: 16/10/2007 21:59 

 De: Marçal 
 IP: 201.29.190.15 

 Assunto: Re: Re: AUTO HEMOTERAPIA 
 Olá, tem essa comunidade no orkut, http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=8697443 ,com alguns 

 relatos em doenças raras e AH. 
 Acalasia idiopatica ,Epilepsia ,Esclerose tuberosa ,Sindrome de west,Parkinson ,Distrofia 

 muscular ,ALZHEIMER ,adeno hipofisario ,Transplante de medula ,sindrome de sjogrem,Esclerose 
 Múltipla,ATAXIA ESPINOCEREBELAR,Esclerose Lateral Amiotrofica,Anemia do mediterraneo. e tem um 

 caso de Adrenoleucodistrofia, onde a mãe falou que está estabilisada. 
 Alguns desses relatos foram removidos desse inforum.

  
 
 
 
 
Assunto: ALZHEIMER 

 GOSTARIA DE TROCAR INFORMAÇÕES COM PESSOAS QUE USAM AH EM PACIENTES COM ALZHEIMER POIS MINHA MÃE(60 ANOS) ESTÁ SENDO
TRATADA DESSA DOENÇA COM MEDICAMENTOS A +/- 07 ANOS E O RESULTADO É : VÊ-LA CADA DIA PIOR. ENTÃO RESOLVEMOS FAZER A.H.
NELA, MAS O DIFÍCIL É ACHAR ALGUMA VEIA PARA TIRAR O SANGUE E REAPLICAR, ESTAMOS TENTANDO DESDE SETEMBRO/07 E SÓ
CONSEGUIMOS FAZER 02 APLICAÇÕES DE 10 ML COM INTERVALO DE 7 DIAS. 

 SE QUISEREM PODEM ME MANDAR INFORMAÇOES POR E-MAIL. 
 DEUS ABENÇOE TDS. DESTE FORUM.

  
 
 
 
 
Relato encontrado nesse forum. 

 Data: 02/04/2007 15:08 
 De: Enis Rey Gil Junior (enisjunior@via-rs.net) 

 IP: 201.89.165.177 
 Assunto: Relato 

  



Após assistir o DVD convenci meu pai e minha mãe a fazerem. Eu junto. Eles 74 e 72 
 respectivamente e eu com 43. Minha mãe esta com alzaimer e estava sem vontade alguma ficando só 

 na cama e não se alimentando, hoje após a AH ela se alimenta melhor, foi de 40 kg a 52 kg, tem 
 vontade de comer e esta mais ativa, voltou a conversar conosco e não fica mais só na cama, quanto 

 ao esquecimento, horas melhor hora não, mas sua aparencia é outra. Meu pai tinha pisoriase e 
 aumento da prostata, a pisoriase esta secando e sua prostata segundo ele esta bem melhor. Eu faço 

 tbém, nada específico, mas me sinto muito bem, mais disposto e sem dores musculares. Aconselho a 
 todos lerem, se informarem e adotarem o processo, é um tratamento muito barato, por isto não é 

 divulgado como deveria ser. É saúde. Façam e divulguem. 
  

 
 
 
 
Data: 24/01/2008 14:02 

 De: karlak 
 IP: 201.3.196.59 

 Assunto: Células tronco 
 Só lembrando, 

 que o Dr. Moura mexeu no bolso de alguns que vem desenvolvendo os tratamentos com células tronco 
 e os pesquisadores sabem que o sangue está repleto de células tronco a um custo zero (só que na 

 fase embrionária) 
 e que a AH não só cura como "refaz as células" doentes, 

 provenientes das células tronco naturais do sistema imunológico. 
 Isso é "bárbaro", não? 

  
 
 
 
 
Distrofia muscular 

  
14/11/2007 11:50:33

 a favor (oObs: da auto-hemoterapia) 
 Eryck Teixeira Dos Santos (18) de Canaã Dos Carajás 

  
Tenho Distrofia Muscular Progressiva Ireversivel, com as aplicações da AH tenho tido um resultado 

 maravilhoso. Não so em mim como nos meus irmãos que também tem Distrofia Muscular Progressiva 
 Ireversivel. 

  
 
 
 
No endereço http://www.orientacoesmedicas.com.br/ver_opiniao.asp 

  
 
 
 
 
Data: 14/01/2008 13:05 

 De: JOSE DANTE DE SP CAP (jose.dante@terra.com.br) 
 IP: 201.42.221.252 

 Assunto: A MARAVILHA DA A.H.T 
  

Hoje fiz minha 34ª aplicação de A.H.T. e cada vez mais maravilhado. tinha a Distrofia muscular 
 como principal doença dentre outras, todas sanadas e a distrofia melhorei uns 30 %, agradeço 1º a 

 DEUS, segundo ao dr LUIZ MOURA, que diga-se de passagem, um médico que visa a cura e não 
 enriquecer às custas do doente e 3º ao MARÇAL, que mesmo morando no Rio, me encaminhou quem me 

 fizesse a auto-hemo aquí em São Paulo. aos que duvidam da A.H.T. queria q me explicassem uma 
 coisa simples: pq quem faz auto-hemo não pega gripe, dor de garganta, ouvido ou outras doenças 

 que os otorrinolaringologistas tratam? isso sem efeitos colaterais algum. Quero ver se uma pessoa 
 imunizada pela auto-hemoterapia pega dengue ou febre amarela ou outras doenças transmitidas por 

 picadas de insetos? Duvideodó. Com o organismo alerta, não tem doença que se instale. Um primo 
 que se mudou para o Mato Grosso me disse que essa simpatia era comum por lá para não pegar 

 doenças transmitidas por picadas de inseto. (eles chamam a a.h.t. de simpatia). 
  

 
 
 
 
ALZHEIMER e AH

 Hoje comecei a auto hemo em minha mãe,estou muito confiante,logo direi meu relato.Alguem conhece pessoas com essa doença tiveram melhora. 
 De: Terezinha Fatima 

 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=544125444327833679
  

 
 
 
 
Data: 14/06/2007 16:10

 De: Terezinha 
 



IP: 200.232.232.28
 Assunto: Re: Auto-hemoterapia

 Ola Marcio vc diz que a memoria teve melhora seria o caso de alzheimer to fazendo em minha mãe e to notando uma leve melhora,obrigada
  

 
 
 
 
mal de alzeihmer avançado

 **Denise** Postado por...
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=18001584283977133148

 cont...
 Tenho outra amiga que seus pais estão com o mal de alzeihmer avançado e ela resolveu fazer a terapia neles e qual não foi a surpresa,eles voltaram a falar pouco mais

estão apresentando grandes melhoras.Temos que lutar contra o capitalismo desenfreado que passa por cima até das leis divinas e as leis dos homens nem se fala.
 Paz e luz sempre! 

  
 
 
 
 
TESTEMUNHOS ABAIXO FORAM COLHIDOS NO SITE AHT HEMOTERAPIA, em 07 de fevereiro de 2015, em pesquisa por alzheimer:

  
 
 
 
 
Pela primeira vez Doença de Alzheimer é revertida em paciente

 http://www.brasiliaempauta.com.br/artigo/ver/id/2294/nome/Pela_primeira_vez_Doenca_de_Alzheimer_e_revertida_em_paciente
  

ATÉ QUE ENFIM FORAM PUBLICADOS (VAMOS TORCER PARA NAO APAGAREM):
  

Marcelo Fetha > cleusa nogueira assunção • 19 minutos atrás 
  

A minha mãe vai fazer 81 anos, e os sintomas do Alzheimer estão muito bem controlados. Ela faz auto-hemoterapia há 5 anos. Eu divulgo, defendo e faço AHT, porque
com ela fui (e estou há 6 anos) curado de uma furunculose crônica de 51 anos. Uma vida inteira sofrendo com isso. A AUTO-HEMOTERAPIA TEM COMPROVAÇÃO
CIENTÍFICA, e somente o Brasil fez a besteira de proibir a AHT, e esta "proibição ilegal" foi somente aos profissionais de saúde, mas qualquer pessoa que quiser pode
fazer AHT. No portal do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estão publicados 3 artigos sobre a AHT. O Dr. Luiz Moura, maior divulgador da AHT, fará 90 anos em
maio, e tem mais de 70 anos de experiência, faz aht desde 1943. É só procurar no Google Acadêmico por auto-hemoterapia e por autohemotherapy. Muitos testemunhos
de usuários beneficiados com a AHT e Alzheimer estão no site AHT HEMOTERAPIA. E concordo com o comentário abaixo, que nós temos que vibrar de forma mais
positiva tanto para os cientistas, como para os governantes. Um abraço a todos.

  
Avatar

 Fetha > cleusa nogueira assunção • 22 minutos atrás 
  

A minha mãe vai fazer 81 anos, e os sintomas do Alzheimer estão muito bem controlados. Ela faz auto-hemoterapia há 5 anos. Eu divulgo, defendo e faço AHT, porque
com ela fui (e estou há 6 anos) curado de uma furunculose crônica de 51 anos. Uma vida inteira sofrendo com isso. A AUTO-HEMOTERAPIA TEM COMPROVAÇÃO
CIENTÍFICA, e somente o Brasil fez a besteira de proibir a AHT, e esta "proibição ilegal" foi somente aos profissionais de saúde, mas qualquer pessoa que quiser pode
fazer AHT. No portal do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estão publicados 3 artigos sobre a AHT. O Dr. Luiz Moura, maior divulgador da AHT, fará 90 anos em
maio, e tem mais de 70 anos de experiência, faz aht desde 1943. É só procurar no Google Acadêmico por auto-hemoterapia e por autohemotherapy. Muitos testemunhos
de usuários beneficiados com a AHT e Alzheimer estão no site AHT HEMOTERAPIA. E concordo com o comentário abaixo, que nós temos que vibrar de forma mais
positiva tanto para os cientistas, como para os governantes. Um abraço a todos.

  
-
  

O COMENTARIO ABAIXO AGUARDANDO ESTÁ AGUARDANDO MODERAÇÃO:
  

RELATOS AUTO-HEMOTERAPIA E ALZHEIMER:
 http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/alzheimer.htm

  
 
 
 
 
Auto-hemoterapia na recuperação do Sr. Severino (90 anos)

  
http://www.youtube.com/watch?v=id_n2l2RCCs

  
http://youtu.be/id_n2l2RCCs

  
Histórico da recuperação do Sr. Severino (por Ary F Silva): 

  
Meu pai, chama-se Severino, estava muito mal, com várias veias obstruídas pelo corpo, as carótidas com um proporção maior de obstrução de um lado 80% e do outro
60%, e tinha uma trombose na perna esquerda, andava com muita dificuldade, respirava com a língua para fora, igual a um cachorro quando está cansado, era horrível de
se ver. Vivia calado, muito deprimido e ausente, devido ao mal de Alzheimer. Levamos ele em uma consulta com o cardiologista, em janeiro de 2012. O diagnostico foi:
“-não posso fazer mais nada por ele. É isso ai que vocês estão vendo. Esse sofrimento até o final e se preparem que pode ser a qualquer momento, a situação dele é grave,
continuem com os mesmos medicamentos que ele usa”. A dificuldade de levá-lo naquela consulta foi grande, pois tínhamos que carregá-lo quase no colo, estava muito
debilitado. Por coincidência era o mesmo médico que cuidou do Chico Anizio. Ana e eu resolvemos tentar a aht nele... enfrentamos uma batalha, pois a maioria dos meus
irmãos eram contra esse procedimento. Tentamos a primeira, no peito e na raça, mais não deu certo, o sangue estava muito grosso, com muita dificuldade conseguimos 3
ml, que coagulou antes de retirar a agulha da veia. Estávamos desesperados para aliviar o sofrimento dele de qualquer forma. Demos a ele por nossa conta, aspirina de
500mg de 12/12 durante10 dias, bastante limonada, suco de uva integral ômega 3. Não sabíamos se daria resultado, mas era só isso que tínhamos para dar a ele. Fomos
tentar a 2ª aplicação, depois da enfermeira furar os dois braços dele muitas vezes, tentando achar uma veia e não conseguia de jeito nenhum. Quando já estávamos

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/alzheimer.htm
http://www.youtube.com/watch?v=id_n2l2RCCs
http://youtu.be/id_n2l2RCCs


desistindo, Ela olhou uma veia que apareceu de repente e tentou, ai foi puncionando com muito esforço, porque o sangue ainda estava um pouco grosso, conseguimos os
dez ml, fizemos o procedimento tão rápido para não coagular. Nas outras aplicações foi ficando mais fácil fazer a punção, e a melhora dele foi também muito rápida. Na
3ª aplicação, notamos que estava andando com mais facilidade. A cada aplicação a melhora era visível, começou em março de 2012 e em julho já estava passeando
comigo “Ary” no shopping. Começou a se interessar por leitura, ver TV, coisas que não fazia mais por causa da demência. Voltamos com ele ao cardio em setembro de
2012, quando o Médico viu ele andando bem, conversando e sem a língua para fora da boca puxando o ar, perguntou: “ele está tomando mais alguma coisa além dos
medicamentos que passei? “. Ana rapidamente disse não dr. só o que o senhor passou para ele, ai vendo espantado um outro Severino, pediu novos exames que achava
desnecessários antes. Ressonância magnética, ecocardiograma, muitos exames de sangue. Na época as artérias tinham desobstruído um pouco, 30% e 10%, mas parecia
muito mais, ai resolvemos aumentar a dose da aht para 20ml por 23 semanas, ai foi tudo de bom !! a melhora foi gritante!! Hoje ele esta ótimo, já reclama do prefeito
rsrsrs, quer uma bicicleta para andar pelo bairro, mas não quer com 3 rodinhas, pois disse que essa é para criança, voltou a ser reclamão como era antes, e adoramos isso,
porque é sinal de que está melhorando cada vez mais. Há! Disse que não precisa mais tomar a vacina, pois já estava bom. Ele chama a aht de vacina. No inicio, falamos
com ele que o médico mandou tomar uma vacina, porque ele tem muito medo de injeção, hoje ele até vê a enfermeira fazer a punção, mas reclama que está doendo.
Quando a gente pensa que a doença venceu a batalha, vem a auto-hemo e mostra o contrario. 

  
- 

  
* FOTO 1: (18 de Junho às 21:19) 

  
Hoje eu li para o meu pai, o nome de todos que compartilharam e curtiram esta foto e o aniversário dele, Ele agradeceu e ficou admirado com o carinho de todos. 

  
18 de Junho às 21:19 

  
Ary F Silva: https://www.facebook.com/afsilva333

  
* FOTOS 2,3,4 e 5: (22 de abril de 2014) 

  
O Sr. Severino totalmente recuperado e já são mais de 100 aplicações de auto-hemoterapia! 

  
E aos que desejarem mais informações, na página do Sr. Ary F Silva, existem muitos videos que ele enviou do Sr. Severino. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 4 de maio de 2012 - 21:44:26 

 189.110.111.147 
  

Enfermidades selecionadas 
 DEMENCIA MISTA - Alzheimer e Vascular

  
Minha mãe, 80 anos, foi diagnosticada a 2 anos atras (inicio de 2010), por um médico geriatra, que o problema dela era Alzheimer. Começou a tomar o Eranz 5 mg e o
Cittá 20mg. Após 15 dias de medicação, começou a ter surtos de delirios e alucinações horriveis. Bem depois de uns 6 meses de medicação continua, apresentou uma
melhora significativa.O médico afirmava que as alucinações nada tinham a ver com o Eranz...bem, em seguida, por falta da medicação no SUS, ela ficou 2 meses sem
tomar, mas continuava bem, muito bem. Nesse interim voltamos ao geriatra e ele disse que ela não poderia ter parado de tomar e que tinhamos que continuar dando,
mesmo ela estando bem. Bem voltamos a dar o Eranz e...tudo de novo, delirios, alucinações, liguei para o médico e ele disse para não dar então, pq. cm certeza ela não
precisava tomar (vai entender!!). Quero frisar que ele fez o diagnóstico a 1º vez sem pedir nenhum exame, só o teste psicológico e, no dia do teste ela estava com
depressão .Bom, depois disso, dessa segunda parada do Eranz, ela não melhorou mais e continuou, não sempre, mas vez por outra, falando coisas irreais. Aí a levamos a
um neuro que mediante a testes e tomografia disse que era demencia vascular e tinha alguma coisa do alzheimer, mas que o que imperava era o problema vascular.
Receitou só respiridona e o antidepressivo, mas como o quadro não melhorava, ele aconselhou a entrar novamente com o eranz. Bem, de novo a situação piorou e eu já
estava ficando meio louca com as alucinações dela, qdo descobri a autohemoterapia. Ela fez ontem a 4 aplicação e já dá para notar alguma diferença. Continua com o
eranz e o cittá, porque tenho medo de parar e ela começar a ter alucinações e agressividade, mas percebe-se nitidamente uma melhora, pouca ainda perto de um estado
mental normal, mas alguma coisa já deve estar fazendo efeito pois ela está calma, sem "viajar tanto" e começando a interagir novamente...aos poucos, mas está. É muito
cedo para se falar com certeza absoluta, mas acredito que se com 4 aplicações ela já deu uma melhorada...daqui para frente a tendencia será melhorar cada vez mais, eu
espero. 

  
Daqui um tempo torno a postar aqui e dizer como vai indo tudo pois eu pretendo não parar com as aplicações (20ml) cada 5 dias. 

  
Na minha opinião, cada caso é um caso, mas sempre que temos uma luz no fim do tunel, devemos ir de encontro a ela para sabermos se existe saída ou não!! 

  
Gostaria que se mais pessoas tiveram esse tipo de problema com o Eranz, entrassem em contato comigo, pois no caso de minha mãe, é um efeito colateral grave que
deveria ser mencionado na bula com mais precisão. Os médicos também deveriam alertar para esse quadro alucinógeno que o Eranz provoca, pois a gente fica sem saber o
que fazer...se continua dando ou se para. 

  
Nathania Guimaraes 

 Cabreuva 
  

 
 
 
 
 
Segunda-feira, 19 de outubro de 2009 - 17:19:50 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Alzheimer, Colesterol, Depressão, Esofagite, Gripe, Prevenção em geral, Rinite
  

Vantagens 
 LOGO NAS PRIMEIRAS APLICAÇÕES FIQUEI MAIS CALMA.PORÉM PARECE QUE MEU ORGANISMO SE ACOSTUMOU E PAREI DE SENTIR A PAZ DO

INÍCIO ...COMECEI COM OS 10 ML, MAS FIQUEI DOLORIDÍSSIMA... AGORA ESTOU FAZENDO COM 5ML.RINITE CONTROLADA,ESTOMAGO

https://www.facebook.com/afsilva333


MELHOROU (REFLUXO LARINGO FARINGEO). MENSTRUAÇÃO EXCESSIVA, NORMALIZOU... 
  

Experiência 
  

AINDA NÃO MELHOREI DA TIREOIDITE, QUE ALGUMAS VEZES FICA DOLORIDA E INCHADA. 
  

EU ACREDITO QUE DEVO MELHORAR COM O PASSAR DOS ANOS... NÃO PRETENTO PARAR DE JEITO NENHUM... TAMBÉM PAREI DE TOMAR O
ANTICONVULSIVO (O NEUROLOGISTA QUEM TIROU), POIS TIVE CONVULSÕES DEVIDO A UMA ATROFIA CEREBRAL LEVE... A QUAL
"ESTACIONOU" DEPOIS DA AHT. 

  
luciany zarth 

 42 anos - Londrina - PR - Brasil 
  

 
 
 
 
 
Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2009 - 17:02:46 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Acne juvenil, Afta, Alergias, Alzheimer, Amigdalite, Anemia, Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Asma,
Bronquite, Bronquite asmática, Bursite, Cálculos renais (pedra no rim), Câncer, Cisto cebáceo, Cistos de ovário, Colesterol, Colite, Colite ulcerativa, Coração (problemas
cardíacos), Depressão, Dermatose alérgica, Diabetes mellitus, Distrofia muscular progressiva, Doença mista do tecido conjuntivo, Doença pulmonar obstrutiva crônica,
Doenças pancreáticas, Doenças virais, Dor de cabeça crônica, Dor na coluna, Dores articulares, Encefalite, Endometriose, Enxaqueca, Esclerose múltipla, Esclerose
tuberosa (TSC), Esporão, Estresse, Fibromialgia, Furúnculo, Gangrena, Glaucoma, Gripe, Hérnia de disco, Herpes, Hipertensão arterial, Hipertrofia benigna de próstata,
Hipotensão (pressão baixa), Hipotireoidismo, HPV (infecção por vírus do papiloma humano), Infecção, Inflamação, Insuficiência renal crônica, Insuficiência vascular
periférica, Labirintose, Lupus, Menstruação, cólicas e controle da TPM, Micose, Miomas, Nódulo na tireóide, carne no olho., Ovário policistico, Plaquetopenias,
Pneumonia, Pós-operatório, Pré-operatório, Pressão baixa, Prevenção de infecções cirúrgicas, Prevenção em geral, Psoríase, Refluxo gastroesofágico, Reumatismo,
Rinite, Síndrome do túnel do carpo, Sinusite, Tendinite, Trombose, Úlcera de estômago, Varizes, Verrugas

  
Experiência 

  
sou tecnica de patologia clinica, comecei aplicando em minha mae que era cardiopata de nivel gravissimo vivia mais tempo no hospital do que em casa seus batimentos
cardiacos chegavam a 36 por minuto os medicos recomedaram que implantasse um marca-passo, mas gracas a Deus o sus demora muito, porque com a AH aplicando
1oml por semana dentro de 1 ano e meio de tratamento ela se submeteu a um cateterismo e a um novo ecocardiograma onde foi constatado que suas veias estavao
desobstruida as que estavam frageis se regeneraram e o cardiologista deu alta para ela, diminuiu a medicacao e hoje ela continua nao parando mais em cas mas nao para
ficar no hospital e sim para fazer curso de pintura, bordados croche e ate voltou a trabalhar ja esta costurando de novo e vai dar aula de corte e costura numa ong aqui na
cidade. tenho varios outros relatos todos com provas cientificas porque faco aplicacoes em dezenas de pessoas e cada uma tem algo para contar 3 delas tinham miomas do
tamanho de uma laranja e teriam que retirar o utero apos um ano de aplicacao nao tem mais nem sombra dos miomas, outro caso interesante e de um paciente que iria
amputar o pe por causa do diabete que necrosou o seu dedo, que estava totalmente preto e com uma ferida dolorida que nao fechava, agora ele anda normalmente nao
amputou o pe e detalhe ele fez somente 6 aplicacoes se eu pudesse contaria caso por caso mas nao da tenho uma paciente com cancer de intestino pedirei a ela que relata
para voces tudo antes e depois do tratamento. permita Deus que legalizem esse tratamento para que possamos trabalhar e ajudar a quem precisa em paz ate breve lucimar 

  
Anônimo 

 38 anos - - - Bulgária 
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 11 de dezembro de 2008 - 22:36:07 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alzheimer
  

Vantagens 
 disposicao e melhora das dores nas articulacoes 

  
Experiência 

 pretendo saber sobre a cura de alzheimer 
  

Anônimo 
 54 anos - Araçatuba - SP - Brasil 

  
 
 
 
 
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 
  

 
 
 
 
Sexta-feira, 15 de fevereiro de 2008 - 11:04:46 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alzheimer
  

Vantagens 
  

Minha sogra voltou a fazer atividades que estavam esquecidas, como acender o fogão, chegou até a fazer 
 crochê, voltou a fazer o café, etc.... 

  
Experiência 

  
Somente hematomas na região de aplicação do sangue. 

  
Ida Virgilio da Costa 

 77 anos - Santo André - SP - Brasil 
  

 
 
 
Arcebispo católico cura Parkinson e Alzheimer com auto-hemoterapia 

  
Senhor Marcelo Fetha: 

  
Sei que o senhor é um grande divulgador da auto-hemoterapia, por isto lhe envio estas informações. Peço que o senhor as divulgue, se achar interessante. Quero observar
que consegui o mail do senhor na internet. 

  
Sou capixaba e moro no sul do país, em São Paulo, Capital. 

  
Vou ao meu Estado, o Espírito Santo, todo ano. Este ano tive duas surpresas. Minha irmã vinha se tratando de artrite reumatóide há muito tempo. Sem resultados. Mais ou
menos a partir do meio do ano passado, ela me disse que tinha uma surpresa, mas que só revelaria em nossa terra. Ela sabia que eu também enfrento a artrite, mas é um
caso novo, que me faz sofrer, mas não como ela. Então, na visita, a surpresa: ela estava curada da artrite. E me disse que se curou com auto-hemoterapia, indicada por uma
religiosa católica e feito por uma enfermeira amiga sua. 

  
Minha irmã, Maria das Graças, cursou o normal comigo. Mas se casou com uma pessoa ciumenta, que ganha (ganhava, pois é falecido). E virou dona de casa. Dei a sorte
de casar com um homem bom, que me estimulou, e fiz Ciências Biológicas, onde atuo até hoje dando aulas. Meu marido, que fez Ciências Contábeis, trabalha até hoje
(tem quase 70 anos). Bem, embora bióloga e estudiosa, o senhor de desculpe por falar sem modéstia, não conhecia esta técnica, a auto-hemoterapia. 

  
Nos últimos tempos tenho estudado a auto-hemoterapia como nunca estudei nada na vida, nem botânica, minha ciência preferida. A técnica é fantástica e já estou
praticamente curada, com uma meia dúzia de aplicações. O José, meu marido, também está estimulado a fazer. 

  
Bom, vou contar para o senhor a outra surpresa. Fui ao Convento da Penha, e qual não foi minha surpresa em ver o arcebispo aposentado d. Silvestre Scandiam rezando
missa. Meu Deus, como está mudado. Ele comemorava 80 anos, e suas mãos estavam firmes e a memória sem falhas. Para quem o viu com tremores de Parkinson e com a
confusão mental produzida pelo Alzheimer nas celebrações que faz em Bairro de Fátima, próximo ao bairro de minha irmã, que é Jardim Camburi, só podia falar de
milagre. 

  
Foi então que Maria das Graças me contou o milagre: o arcebispo d. Silvestre Scandiam está fazendo auto-hemoterapia há bastante tempo. E se curou das duas doenças
com esta técnica maravilhosa. Toda a cidade sabe disso e a gente espera que os homens de Deus que dirigem a Igreja Católica no meu estado façam esta divulgação na
hora oportuna. 

  
Se o senhor achar estas informações importantes e que pode ajudar a causa da auto-hemoterapia, pode divulgá-las. Só peço que não divulgue o meu e-mail. Se o senhor
quiser entrar em contato com o arcebispo, para conversar com ele, fique a vontade. Só não tenho o contato, que a internet facilita. Não sendo esta comunicação de
interesse para a auto-hemoterapia, o senhor faça o favor de deletar. Só me alonguei pois achei o fato interessante, pois tanto o senhor como eu e todas as pessoas
informadas, todos nós sabemos, que a medicina não cura nem Parkinson, nem Alzheimer. 

  
Sou grata pela atenção do senhor. 

 Maria Imaculada do Perpétuo Socorro Silva, de São Paulo. 
  

 
 
 
 



 
----------- 

  
 
 
 
Sábado, 13 de dezembro de 2008 - 11:15:42 

  
Pessoal, 

  
esta é uma das prováveis explicações para a auto-hemoterapia curar ou produzir remissão dos sintomas do Alzheimer. Não conheçemos um sem número de relatos de cura
de doenças produzidas por vírus com esta técnica, oportunamente divulgada pelo dr. Luiz Moura na sua entrevista a Ana Martinez e Luiz Fernando Sarmento? 

  
Valter. 

  
07/12/08 

  
Estudo britânico aponta elo entre vírus do herpes labial e Alzheimer 

  
Cientistas da Universidade de Manchester fizeram a descoberta. 

  
Pesquisa contribui para novos tratamentos contra a doença. 

  
Da EFE 

  
Uma equipe de cientistas da Universidade de Manchester, no Reino Unido, estabeleceu uma conexão entre o vírus do herpes labial e o mal de Alzheimer, o que poderia
contribuir para o desenvolvimento de novos tratamentos contra a doença neurodegenerativa. 

  
Na pesquisa, publicada na revista "Journal of Pathology", os especialistas constatam que o vírus que gera as feridas nos lábios, conhecido como herpes simplex (HSV1), é
um dos causadores das placas de proteínas achadas no cérebro dos doentes de Alzheimer. 

  
Os cientistas, que reconhecem que seu estudo ainda está em fase inicial, sustentam que esse vírus pode estar vinculado à aparição do Alzheimer e acreditam que o mal
poderia ser tratado com agentes antivirais. 

  
... 

  
No endereço

  
http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL914114-5603,00-
ESTUDO+BRITANICO+APONTA+ELO+ENTRE+VIRUS+DO+HERPES+LABIAL+E+ALZHEIMER.html 

  
Valter 

 58 anos - Vitória - ES 
  

 
 
 
 
 
Segunda-feira, 5 de abril de 2010 - 17:31:08 

 189.122.142.201 
  

Pratico a AHT regularmente de 7 em 7 dias desde julho 2008. Um USG transvaginal localizou em abr/2008 uma "imagem cística alongada de conteúdo anecóico na
região anexial esquerda medindo 83x31x55 (volume=87,1 cc)", que me causava cólica semelhante à menstrual e bastante desconforto. Fui à minha gineco, que aventou
possibilidade de cirurgia, mas que sugeriu aguardar e observar um pouco mais. Eu que fazia a AHT irregularmente, resolvi ser leal a mim mesma desde julho/2008, então,
em Jan/2010 a imagem cística já estava com 53x27x48 (V=37cc) e as cólicas deixaram de existir (creio que pela redução do cisto), bem antes de eu saber dos números do
novo ultrassom. Como não fiz outra coisa a não ser a AHT regularmente desde o período acima, não tenho dúvidas que ela contribuiu para tais resultados. Além disto,
NUNCA MAIS FIQUEI RESFRIADA OU GRIPADA. Sinto-me numa super forma e bem disposta nos dias seguintes à AHT. Além disto sou muito cuidadosa com a
alimentação. Recomendo a AHT pra todo mundo com quem converso sobre saúde. Tenho uma amiga com uma doença auto imune pulmonar (que causa umas bolhas de ar
no pulmão), totalmente curada e controlada desde que lhe falei e ela conseguiu e viu o DVD do Dr. Luiz. Ela também tem outras tantas pessoas que passaram a fazer a
AHT quando viram a super melhora e cura dela, inclusive, um médico amigo aposentado, que tem o mal de Alzheimer, cuja esposa decidiu pela AHT para ele, saiu da
depressão profunda em que estava e voltou a caminhar com a esposa pelas ruas do bairro. Os que são contra a AHT não sabem o quanto estão perdendo em qualidade de
vida, por não adotá-la como cuidado adicional para sua saúde. Espero que as autoridades incluam a AHT como terapia adicional nos SUS por todo o país: nosso povo
precisa de algo assim.========= 

  
Neaci de Souza 

 Rio de Janeiro 
  

 
 
 
 
21 de março de 2013 - 22:56:22 

 187.82.0.32 
  

na integra o comentario de Ana Maria Gomes da Silva 
  

Ana Maria Gomes da Silva: Meu sogo tem 90 anos, faz a AHT a 1 ano, estava com as veias das carótidas obstruídas 80% e com muita dificuldade em respirar , fazia a
respiração de boca aberta com a língua para fora. O cardio dele disse que não poderia fazer mais nada, devido a idade dele e os medicamentos seriam os mesmos até o
final da vida dele. Ele também é portador do mal de Alzheimer e estava totalmente ausente da vida. hoje conseguiu desobstruir 20% e cada veia da carótida e uma
desobstrução total ,em uma veia da perna esquerda. A melhora dele é visível, esta mais ativo, assisti tv, lê livros, coisa que não fazia a muitos anos. incrível ate a memória

http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL914114-5603,00-ESTUDO+BRITANICO+APONTA+ELO+ENTRE+VIRUS+DO+HERPES+LABIAL+E+ALZHEIMER.html


dele melhora a cada dia. Tudo graças a Deus , a Auto hemoterapia e ao DR LUIZ MOURA. 
  

 
 
 
 
Maurecir Mafra: Esse individuo fala mal porque esta perdendo clientes para a autohemoterapia, a minha mãe com 93 anos utiliza já a quase 3 anos direto, toda a semana,
permitindo fazer caminhadas diarias mesmo com alzheimer que esta estabilizado desde que iniciou. 

  
Comentário de Maurecir Mafra em 12 maio 2014 às 13:46 

 Minha mãe tem alzheimer há mais de oito anos e está melhorando, faz autohemo há quase 4 anos , além de outros que estamos a testar , veja sobre LDN E ALZHEIMER
http://amigosdacura.ning.com/groups

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Anemia
 
 
 
Quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015 - 18:58:31

  
Enfermidades selecionadas 

 Anemia
 Artrite reumatóide

 Miomas
 Trombose

  
Auto-hemoterapia na remissão de artrite reumatóide, mioma, psoriase, anemia, trombose...

  
Publicado por Cristhof Ruediger no Grupo 

 https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
  

Olá amigos!Estou feliz por ter descoberto este maravilhoso grupo,sou usúário da AHT,minha esposa também, ela teve uma melhora fantástica com esta espetacular terapia
de cura.Tinha artrite reumatóide durante 9 anos,tomava até 8 tipos de medicamentos,foi acumulando cada vez mais problemas:psoríase, anemia grave,mioma uterino(1,6
L)e há 10 meses a temida trombose em 5 veias da perna esquerda,inclusive da safena.Começamos então a AHT ,eu tbém por problemas de coluna e joelho,hoje ela está
muito bem,sem cirurgia e eu tbém estou melhorando.Eu mesmo faço em mim a aht.Não queremos parar nunca mais!!Faço parte desde julho de 2014 do site "AMIGOS
DA CURA" de Maurecir Mafra,muito luminoso este grupo,com mais de 15000 membros.Estou à disposição para compartilhar experiências e descobertas para sempre
estar com saúde!!Um abraço a todos! 

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-na-remissao-de-artrite-reumatoide-mioma.asp

  
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 8 de julho de 2014 - 11:57:20

  
Enfermidades selecionadas 

 Anemia
  

Recuperação de Carlos Fidelis pela Auto Hemoterapia 
  

http://www.youtube.com/watch?v=pInlVhNNm_g
  

Publicado em 07/07/2014 
 Agradecemos a Deus pela recuperação do nosso Carlinhos. Realmente a Auto Hemoterapia funciona. 

  
Video enviado por: Luiz Fidelis 

  
 
 
 
 
 
 
 
Data: 20/04/2007 14:02 - Inforum

 De: Luciene da silva de souza (lucienesouzza01@yahoo.com.br)
 IP: 189.13.2.249

 Assunto: Auto hemoterapia

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-na-remissao-de-artrite-reumatoide-mioma.asp
http://www.youtube.com/watch?v=pInlVhNNm_g


SOU TECNICA DE PATOLOGIAS CLINICAS, REABILITADORAS TÉRAPEUTA HOLISTICA, E TRABALHO, COM A INCLUSÃO SOCIAL NA DIOCESE DA
MINHA CIDADE, É JÁ VENHO FAZENDO AUTO HEMOTÉRAPIA HA ALGUNS MEZES,COM GRANDE SUSSESSO AS CURAS SÃO BERRANTES,
PESSOAS COM ÁRTRITE, ARTROSE, COLESTEROL, BRONQUITE ASMA,ANEMIA, E ATER, CANCE. EU NÃO SEI POR QUE ESSA POLEMICA EM
TORNO DE UM TRATAMENTO, QUE JÁ VEN SENDO REALIZADO HA MUITOS ANOS, TENHO PACIENTE, DE 70 ANOS QUE JA FAZIA A AUTO HEMO
HA MUITOS ANOS, PARA DOENÇAS DE PELE, E ANEMIA, E MUITOS OUTROS TESTEMUNHO, ...

 
 
Inforum:

 Data: 20/04/2007 15:36
 De: edilaine

 IP: 201.2.184.239
 Assunto: Hemoterapia

 Essa tecnica é maravilhosa, é a esperança pra quem está desacreditado,
 pois eu faço, tenho baixa plaquetas e anemia, nunca consegui me curar,
 sendo que estava super baixa e a medica queria tirar o baço, comecei a

 fazer no começo meia desacreditando, pois achava muito simples, só que
 com o passar do tempo, com as aplicaçoes estou tendo uma melhora

 repentina. Isso é maravilhoso...
  

 
Inforum:

 Data: 14/04/2007 21:16
 De: Adriana Pereira (adri_dade@yahoo.com.br)

 IP: 201.86.197.249
 Assunto: AUTO HEMOTERAPIA

 ... pra mim a Auto hemo terapia tive um ótimo resultado. Tenho lupus
 heritromatoso sistemico de discoide, na pele. Com a auto hemo não tive

 mais dores no corpo, cansaso e a cicatrização da minha pele melhorou
 muito, a anemina estacionou. Fiz dez aplicações e parei 3 meses. Estou
 retornando minhas aplicações...

  
 
Orientações Médicas:

 Domingo, 1 de fevereiro de 2009 - 19:18:52
 Tenho Anemia Falsiforme , estou na terceira sessão de autoHemoterapia e estou me sentindo menos cansada. Prova disto Faltei uma semana pois não pude ir e senti todo o

cansaço que sentia anteriormente. Esta semana fiz e como se por encanto desapareceu o cansaço. è incrivel inclusive as alergia que tenho.desapareceram.
 Maria Aparecida da Rosa Gonzalez - 51 anos - Porto Alegre- Rs 

  
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Carlene: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16383474743415893639

 Minha mãe estava a quase um ano fazendo tratamento para curar uma anemia... durante esse tempo só descobrimos q ela estava perdendo sangue pelo intestino, mais não
descobriram o local exato,por isso ela ia fazer uma cirurgia. Mas graças a um amigo da familia que apresentou o DVD sobre a Auto Hemoterapia. E a partir daí ela fez três
aplicações e já repetiu o hemograma por duas vezes e tudo está curado, sua taxa eritrócitos está normal. E alem disso ela está sentindo muito bem, dormindo melhor, ou
seja está com outra vitalidade aos 69 aninhos (assim ela fala agora) Abraços a todos!!!

  
 
 
Data: 06/01/2008 18:57

 De: Marcal
 IP: 201.19.3.50

 Assunto: Re: A hemoterapia cura a anemia falciforma
 Olá, nessa comunidade tem alguns relatos de doenças raras em que as pessoas estão

 usando a Autohemoterapia.
 http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=8697443

 http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=7739092&q=anemia+falciforme
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 17 de fevereiro de 2009 - 14:21:29 
 Tenho anemia profunda com todos os fatores baixíssimos. Sentia muito cansaço físico a ponto de muitas vezes não conseguir sair para o trabalho. Comecei a fazer

autohemoterapia em outobro de 2008. Hoje sinto-me bem mais forte, feliz e ao completar 6 meses, farei exames de sangue pra ver se mudou alguma coisa nos meus
números. 

 Fafy - 46 anos - Fortaleza-Ce
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 14 de outubro de 2009 - 09:08:49 

  
Tenho feito a auto-hemoterapia há alguns meses e o resultado tem sido incrivel. Sinto na disposição e no estado de saúde geral. Dá p'ra sentir nitidamente os efeitos
positivos.

 Zulmiro Favoretto
 



72 anos - São Paulo - SP
  

 
Terça-feira, 27 de outubro de 2009 - 16:11:51 

  
Eu e minha mão temos beta-talassemia minor, e fazemo AHT sem problemas há anos. 

  
Boa Saúde. 

  
Bolívar

 40 anos - São Paulo
  

 
 
 
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.... 

  
 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Ansiedade
 
 
 
 
 
 
Domingo, 1 de setembro de 2013 - 01:54:02

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Insuficiência hepática

 Pós-operatório
 Rinite

 Transtorno de ansiedade
  

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

  
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 30 de julho de 2012 - 03:45:05

  
Enfermidades selecionadas 

 Depressão
 Gripe

 Transtorno de ansiedade
  

divulgar minha experiência AHT em caso de depressão, ansiedade, gripes, disposição
  

Data: 28/07/2012 21:58 
 De: jossane lira gonçalves 

 Assunto: divulgar minha experiência 
  

Boa noite,observei várias pessoas divulgando seus resultados diante da autohemoterapia,sendo assim resolvi também informar que faço ha mais de 03 anos, todas as
sextas-feira onde comecei a ter uma vida muito melhor,pois era ansiosa,depresiva e tomava vários remédios por dia,onde vivia acompanhada por uma psicóloga como
também uma psiquiátra e depois que iniciei este tratamento suspendi os remédios como também tenho agora uma qualidade de vida impressionante,sem contar que na
minha idade sou uma pessoa que nem gripo,estou ótima,tenho um ritmo de vida pesado,pois trabalho demais e estou sempre com uma disposição impressionante.Quero
afirmar que jamais deixarei este tratamento pois a qualidade de vida que adquirir jamis quero perder. 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/12571962.html

  
 
 
 
 
Terça-feira, 22 de março de 2011 - 21:31:27

  
Enfermidades selecionadas 

 Ácido Úrico / Gota Úrica
 Dor na(s) perna(s)

  
Auto-hemoterapia melhoras ácido úrico, manchas na pele, dores nas pernas, ansiedade e outros beneficios

  
22/03/2011 11:49 - Rosabel S. Jardim 

 Parabéns Dra Genaura por ter acreditado na Hemoteria, lí seu relato e fiquei impressionada com sua força e 
 determinação. Faço hemoterapia ha 4 meses e já tibe muitas melhoras no acido urico, manchas na pele, dores nas 

 pernas que não tenho mais, não fico mais nervosa e ansiosa como antes entre outros beneficios. Pena que parou 
 seus relatos, mas a Senhora é uma mulher guerreira. Meus Parabens e beijos 

 http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Ilton 26, outubro, 2007 em 18:29 - - http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all

 Hemoterapia é nota 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 A 5 anos atrás eu operei de hemorróidas, já sofria a mais de 10 anos com essa terrível enfermidade, a um mês e pouco ela começou a se manifestar novamente.

 Fiquei com medo de ser preciso submeter-me a outra cirurgia, mas meu cunhado me dize que estava fazendo a hemoterapia a alguns meses para estresse , depressão,
ansiedade e juntamente com todas essas enfermidade acabou também sendo curado das suas hemorróidas . Estou na 4ª aplicação e minhas hemorróidas desapareceram. E
mais ainda estava com uma dermatite ou coisa parecida que adquiri em uma pescaria por causa de picadas de carapatos provavelmente de capivara pois no local tinha
muitas… com a hemoterapia estou tendo uma grande melhora também nesta enfermidade estou maravilhado com essa tal de hemoterapia. Fiquem com Deus , e muitas
vitorias ate mais.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Sábado, 1 de novembro de 2008 - 20:47:36
 Estou na quinta aplicação, todos sintomas da menopausa desapareceram, ansiedade,,

 humor, enfim estou ótima!!!!!!!!!!!!!!
 raquel nacles 50 anos - Curitiba/Natal

  
 
 
 
Relato de Isolde: 

 ..."EU ESTOU FAZENDO AH. E ESTOU NA 12 APLICAÇÃO, AKI EM CASA FAÇO EU MEU MARIDO E MEU FILHO. MAIS PARA PREVENÇÃO. EU
SEMPRE TINHA DORES, PARECIA A MARIA DAS DORES. DOR NAS PERNAS, DOR DE CABEÇA, DOR NAS COSTA. ETC... AGORA ESTOU BEM
MELHOR AS DORES QUASE NÃO EXISTEM MAIS E O HUMOR E O SONO MUITO MELHOR. QUASE SEM ANSIEDADE. MEU MARIDO MELHOROU
DAS DORES NAS COSTA E MEU FILHO COM AS ESPINHAS. FICO TÃO ENTUSIASMADA EM FALAR DA AH"... 

 



 
Perfil de Isolde: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2476950460326071068

  
este relato foi postado no orkut por: 

 Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
 profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Sexta-feira, 26 de dezembro de 2008 - 13:31:52 
 RECENTEMENTE CONHEÇO UMA PESSOA QUE FAZ, E VEJO A MELHORA DELA DIA A DIA, ESTA PESSOA TOMAVA A 25 ANOS REMEDIO PARA OS

NERVOS ENTRE OUTROS, A DROGA JA FAZIA PARTE DE SUA ROTINA E A MAIS DE UM MÊS ESTA PESSOA ESTA FORTE E CALMA COM O USO DA
AUTO-HEMOTERAPIA E EU ADOTEI TBEM E JA FAZ UMA SEMANA QUE NÃO SINTO AQUELAS DORES DE CABEÇA QUE SE FAZIAM PRESENTES
TODOS OS DIAS EM MINHA VIDA, PERDI 5 KG SEM FAZER NADA, E ACHO SINCERAMENTE QUE ANTES DE SER CONTRA AS PESSOAS DEVIAM
FAZER EM SI PRÓPRIAS E VER O QUANTO SE POUPA COM REMÉDIOS SEM RESULTADOS SIM PQ DE TANTO TOMAR NEOSALDINA MEU
ORGANISMO NEM REAGIA MAIS AO MEDICAMENTO...APOIADO DR LUIS MOURA 

 GISA - CBO/RS
  

 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Artrite
 
 
Franca A. Botelho Botelho Pillsbury comentou no grupo AMIGOS DA CURA:

  
Curei minha bursite , Reumatismo e artrite com a #Autohemoterapia e cloreto de magnésio como complemento do tratamento.

 Descurtir · Responder · 1 · 5 min
 (1-6-2016)

  
https://www.facebook.com/groups/422963371070990/?fref=ts

  
https://www.facebook.com/francina.pillsbury?fref=ufi

  
 
 
 
 
Maria Alvares comentou em Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!:

  
Eu faço a mais de 8 anos e não paro pois é meu elixir para a minha saúde já tive câncer de colo de útero á 16 anos e com os tratamentos muito fortes , hoje tenho
osteoporose , artrose , artrite e não tomo remédios nenhum a não ser a auto- hemoterapia , confesso que sinto dores mas não a ponto de tomar remédios que só acaba com
a saúde da gente , não tive mais dores no estômago , pois os remédios faziam mal era muito forte , depois que comecei o tratamento com a auto hemoterapia não tomo
mais remédios agradeço meu querido irmão que me deu um cd do doutor Luiz Moura e ai comecei não parei mais , eu recomendo .

 Descurtir · Responder · 3 · 20 min
 (28-maio-2016)

  
https://www.facebook.com/maria.alvares.5099

  
 
 
 
 
 
 
 
 
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, 2 de abril de 2015 - 02:39:26

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


 
Enfermidades selecionadas 

 Artrite, Depressão, Dores articulares
  

Eu ouvi sobre auto-hemoterapia em uma de minhas viagens ao Brasil ...
  

Eu ouvi sobre auto-hemoterapia em uma de minhas viagens ao Brasil e fiquei muito impressionado com os resultados alcançados com a minha mãe este tratamento
holístico. Enquanto eu estava lá eu aprendi com uma enfermeira como desenhar o sangue mim e injetá-lo no músculo do meu braço. Tenho 57 anos de idade e começou a
auto-hemoterapia em outubro de 2014. Os dois primeiros meses eu não vi mudanças, mas no meu nono tratamento meu nível de energia subiram, minha dor da artrite
começou a se dissipar e pressão arterial caiu. Agora, depois de quatro meses eu sou uma nova pessoa, me sinto melhor do que eu fiz em meus trinta anos. Minha dor,
depressão, ansiedade, pressão arterial elevada, baixo nível de energia e mente nebulosa são completamente desaparecido. Eu começo meu dia às 5h30 e ainda estou indo
sem parar até 11:00. Não há efeitos colaterais e você nunca vai encontrar alguém que tentou fazê-lo dizendo que não deu certo para eles ou não melhorar a sua saúde. Faça
isso! Você vai se surpreender. Se você tiver alguma dúvida, você pode me enviar e-mail em (bm787@aol.com) eu serei mais do que feliz em responder a quaisquer
perguntas que você tem. 

  
AUTOHEMOTHERAPY 

  
mariab2 

 By mariab2 · February 2, 2015 at 10:42 pm · 0 replies 
 In Conversations 

 Follow replies 
 More options 

  
Shared with the public 

  
I heard about autohemotherapy in one of my trips to Brazil and was very impressed with the results my mother achieved with this holistic treatment. While I was there I
learned from a nurse how to to draw the blood myself and inject it in my arm's muscle. I am 57 years old and started autohemotherapy in October 2014. The first two
months i did not see changes but on my 9th treatment my energy level soared, my arthritis pain started to dissipate and blood pressure went down. Now after 4 months I
am a brand new person, I feel better than I did in my thirties. My pain, depression, anxiety, high blood pressure, low energy level and foggy mind are completely gone. I
start my day at 5:30am and I am still going non-stop until 11:00pm. There are no side effects and you will never find anybody that tried it saying it did not work for them
or did not improve their health. Do it! You will be amazed. If you have any questions you can email me at (bm787@aol.com) I will be more than happy to respond to any
questions you have. 

  
Edited February 2, 2015 at 11:06 pm 

  
https://www.inspire.com/groups/talk-psoriasis/discussion/autohemotherapy-1/

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-ouvi-sobre-auto-hemoterapia-em-uma-de-minhas-viagens-ao.asp

  
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015 - 18:58:31

  
Enfermidades selecionadas 

 Anemia
 Artrite reumatóide

 Miomas
 Trombose

  
Auto-hemoterapia na remissão de artrite reumatóide, mioma, psoriase, anemia, trombose...

  
Publicado por Cristhof Ruediger no Grupo 

 https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
  

Olá amigos!Estou feliz por ter descoberto este maravilhoso grupo,sou usúário da AHT,minha esposa também, ela teve uma melhora fantástica com esta espetacular terapia
de cura.Tinha artrite reumatóide durante 9 anos,tomava até 8 tipos de medicamentos,foi acumulando cada vez mais problemas:psoríase, anemia grave,mioma uterino(1,6
L)e há 10 meses a temida trombose em 5 veias da perna esquerda,inclusive da safena.Começamos então a AHT ,eu tbém por problemas de coluna e joelho,hoje ela está
muito bem,sem cirurgia e eu tbém estou melhorando.Eu mesmo faço em mim a aht.Não queremos parar nunca mais!!Faço parte desde julho de 2014 do site "AMIGOS
DA CURA" de Maurecir Mafra,muito luminoso este grupo,com mais de 15000 membros.Estou à disposição para compartilhar experiências e descobertas para sempre
estar com saúde!!Um abraço a todos! 

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-na-remissao-de-artrite-reumatoide-mioma.asp

  
 
 
 
 
Sexta-feira, 30 de janeiro de 2015 - 15:02:38

  
Minhas dores de artrite reumatoide melhoraram muito depois das aplicaçoes da AH

  
Antes da primeira aplicação pesquisei bastante, e decidi tirar a prova, afinal, tantos médicos e remédios que não davam jeito nas minhas fortes dores. Enfim, estou na
minha 8ª aplicação, e estou muito bem, claro que ainda sinto algumas dores, mas nem se compara ao que sentia. Estou bem melhor. Obrigada. 

 Eliana 
 37 anos - São paulo

  
 
Domingo, 1 de fevereiro de 2015 - ?10?:?59?:?22 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-ouvi-sobre-auto-hemoterapia-em-uma-de-minhas-viagens-ao.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-na-remissao-de-artrite-reumatoide-mioma.asp


 
Prezada Eliana bom dia!!!!! 

  
Tinha dores horríveis nas juntas, tomava diariamente remédios, pratico a hemo há 03 anos - 05 ml. Hoje só faço aplicação quando quero, minhas dores desapareceram. O
comércio de remédios, eles são muito poderosos, existe uma pressão muito grande para não reconhecer a hemo. Você lembra da acupuntura no início????? 

 Continue a praticar e pesquise sobre o Cloreto de Magnésio. 
 Saúde.... Teu sangue te cura.... 

 Tarcisio Rocha de Oliveira 
 Natal ; RN

  
FONTE AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
Quinta-feira, 22 de maio de 2014 - 17:35:06

  
Enfermidades selecionadas 

 Ácido Úrico / Gota Úrica
 Artrite

 Artrose
 Reumatismo

 Tendinite
  

SAREI USANDO A HEMOTERAPIA
  

Eu fiz uso da hemoterapia começei a fazer em Janeiro/2014 e terminei em Abril/2014 usei 10 ml e tive resultado satisfatorio não estou mais sentindo dores nas pernas eu
tinha doença periferica doia demais,tinha artrite;tendinite e hoje estou bem graças a Deus.Tem que ter tambem disciplina na aplicação higiene,procure um farmaceutico
que saiba fazer e tenha muita fé pois o rei dos medico é Deus e com ajuda dele e voce fazendo a sua parte voce vai ser curado. 

  
Adão Gabriel Teixeia 

 Osasco-São Paulo
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Elso Evangelista Lima · A Faculdade Da Vida

 Eu faço há uns 3 meses, não curou mas melhorou muito o ataque de artrite reumatoide, que por pouco não deixou louco, faz uns 15 anos de sofrimentos, e em todos os
lugares por onde andei só ouvia ( não tem cura, só melhora ). coisa que não tem explicação, veja a medicina não libera, e se for acompanhar a mente da medicina você
acaba ficando todo torto, mãos pés etc..Mas graças à Deus, ao dr Moura e a auto-hemoterapia a dor diminuiu já em 80/cento, o que me preocupa é Eu ter de fazer a
aplicação, porque onde Eu moro é quase impossível achar um filho de Deus que queira praticar uma CARIDADE, mesmo eu pagando 40 por aplicação, mas não faz mal,
com a ajuda Divina Eu estou conseguindo...

 Curtir · Responder · 9 de fevereiro de 2015 18:33
  

site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil
  

 
 
 
 
 
Celino Silveira · Mobral

 Tenho um amigo, com 80 anos, ele e a esposa fazem a bastante tempo, estou impressionado com o vigor dos dois, eles tinham dores nas pernas, e nos dedos da
mão(artrite), ela que sofria hoje não sofre mais!

 Curtir · Responder · 10 de setembro de 2015 23:29
  

site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 5 de dezembro de 2013 - 23:55:57

  
Enfermidades selecionadas 

  
Artrite reumatóide

  
CURA PELA AUTOHEMOTERAPIA

  
Estava com artrite reumatoide e com a autohemo fiquei curada, meus exames deram negativos, não sinto mais nada ,digo que a autohemo salvou a minha vida ,fiz questão
de dar este depoimento na intenção de estar ajudando alguém. 

  
Quarta-feira, 12 de março de 2014 - 19:42:55 

 Podem direcionar as perguntas para o meu e-mail que responderei a todos a respeito da cura atraves da AHT .abraço a todos . monicachamon@hotmail.com 
  

MONICA CHAMON 
 48 anos - SETE LAGOAS /MG

 



 
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
Domingo, 13 de outubro de 2013 - 12:07:10

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Bursite

  
Agradecimente a cura pela AH.

  
A AH me curou de uma alergia alimentar e bursite. 

 A alergia há mais de 35 anos não podia comer chocolate, amendoim e seus derivados, que me dava herpes labial. 
 A bursite, já tinha feito uma aplicação, há oito anos, e estava para repetir o procedimento. Foi aí que soube da AH. 

 Comecei o procedimento em 05/04/2013, há seis meses, e constatei a cura para esses meus pequenos problemas, porém de grande incômodo, já no segundo mês. 
 Só tenho a agradecer e recomendo. 

  
Leonildo Ferreira Junior 

 49 anos - Caraguatatuba SP
  

Sexta-feira, 13 de novembro de 2015 - ?11?:?32?:?12 
  

Faço aplicações faz um ano, na minha cidade de João Pessoa. Desapareceram meu problemas de artrite, meu ácido úrico está controlado, minha bursite melhorou
substancialmente, minha pele rejuvenesceu, etc. Estou passando pela cidade de Caraguatatuba e não conheço ninguém para continuar minhas aplicações semanais. Faz já
um mês que estou viajando. 

 Se alguém me puder ajudar por favor me mande um e-mail: adolfo@anglass.com.br 
 Agradeço infinitamente. 

 Adolfo 
  

Adolfo Neira 
 66 anos - João Pessoa-PB

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
Rosa Maria Soares · UNISINOS-RS

 Faço uso da Auto Hemoterapia a mais de 10 anos, sou portadora de Artrite Reumatóide não obtive cura através desse procedimento por que não existe cura para artrite ,
mas nunca precisei tomar vacina para gripe sinto que minha imunidade fica protegida e aumentada sempre que faço o procedimento. Aconselho a todas as pessoas que
possuem problemas de imunidade que façam uso da Auto Hemo pois pude comprovar ao longo desses 12 anos que ajuda bastante. Atualmente faço uso de uma
medicação nova para Artrite mas não dispenso a auto hemo pois me sinto muito bem com a minha imunidade fortalecida. Pena que a Anvisa não consiga ver os benefícios
da Auto Hemo principalmente para a população carente desse País. Força Dr. Luis e obrigada.

 Curtir · Responder · 4 de junho de 2015 14:30
  

site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil
  

 
 
 
 
 
 
Domingo, 23 de setembro de 2012 - 08:44:26

  
Enfermidades selecionadas

 Artrite reumatóide
  

MEU SANGUE ME CURA
  

Amigos há cerca de 04 meses pratico a Autohemoterapia. 
 Vivia com muitas dores nas articulações, no ombro já estava calcificada, tomava anti-inflamatório para poder dormir. 

 Após a 3 aplicação comecei a melhorar, hoje não tomo mais remédios, NÃO SINTO MAIS DORES. 
 Não posso ficar calado, o que é bom prá mim eu me sinto na obrigação de divulgar para meus amigos e a todos que precisam se curar. 

 Estou a cada dia divulgando esta prática, gente pratiquem é para o bem de vocês. 
 Tarcisio Rocha de Oliveira 

 52 anos - Parnamirim
  

Quinta-feira, 8 de novembro de 2012 - 19:11:26 
  

Sandra boa noite, fico feliz em saber suas notícias, continue praticando, eu me sinto ótimo, divulgue, mande as pessoas pesquisarem, agora recomende sempre para
higiene no momento da aplicação e procurar sempre um profissional de saúde para esta operação. Seu sangue te Cura. Precisamos nos unir para legalizar esta prática. 

 Abç 
 Tarcisio 

 Tarcisio Rocha de Oliveira 
 



Parnamirim
  

 
Quarta-feira, 8 de janeiro de 2014 - 19:52:15 

  
Tarcisio, sou novato em AR e AHT. Gostaria que voce me repassasse algumas informações. Voce ainda faz AHT ? Quanto tempo voce tem AR ? Fez tratamento com
drogas alopatas ? Qual o teu sentimento hoje sobre sua AR com tratamento AHT: Apresentou alguma melhora. Melhorou muito. Teve Remissão. Curou. Fico grato por
qualquer informação que possa me repassar. Obrigado. 

 Silvio 
 RIO DE JANEIRO

  
 
Domingo, 30 de setembro de 2012 - 08:47:04 

  
Tarcíso, sua experiência declarada é muito encorajadora para outras pessoas. 

 Também faço e falo sempre que posso, vamos em frente nos melhorando e 
 passando adiante nessa técnica que só faz o bem. 

 Abraço e sorte pra voce. 
 Ida 

 Florianópolis
  

 
Segunda-feira, 1 de outubro de 2012 - 08:00:19 

  
Grato Ida pelas palavras, me sinto cada dia melhor. 

 Vamos em frente, quem sabe um abaixo assinado para o Congresso Nacional legalizar? 
 Atc 

 Tarcisio 
 Tarcisio Rocha de Oliveira 

 Parnamirim
  

 
Domingo, 30 de setembro de 2012 - 10:59:23 

  
Tarcisio, sugiro a você que pesquise sobre o cloreto de magnésio. Vai ajudar ainda mais em relação às articulações. 

 Paulo Silva 
 56 anos - Rio de Janeiro

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/meu-sangue-me-cura.asp

  
 
 
 
 
Quinta-feira, 3 de maio de 2012 - 19:37:44 

  
Fui vitima de atropelamento e faturei as duas perna inclusivel o femur passei um ano ospitalizada adquiri uma infecção ossea osteomelite preste a ampuntação do
femur,graças a Deus primeiramente e a um amigo que ao ver meu sofrimento passou um DVD do Dr. Luis Para asistir sem medo de errar comecei a fazer as aplicações
comercei a sentir mais firmeza na perna a qual os médicos falavam em amputação pois aparelhos ja tinha usado varios e não consolidava devido a infecção, cirugias foram
16 em uma só perna e 4 na outra quando fui submetida a fazer novos Rx o medico ficou supreso com o calo osseo que ali formava nada lhe respondir pois tenho certeza
que eles iam achar que eu estava louca pois a medicina condena AHT voltei para casa e continuei fazendo hemoterapia com mais um mes voltei para fazer novos RX o
calo ossea cada vez se desenvolvia e não foi mais preciso fazer cirugia e nem tomar mais remedio para infecção pois VHS, PCR se normalizou e ficaram sem esplicação
pois mim calei diante da medicina .Depois de muito tempo acamada sofria de muitas dore no corpo e nasi mãos foi costatado pelo reumatolugista que estava sofrendo de
Artrite rematoide continuei com minhas aplicaçõe mais um ano e meio hoje corro danço pulo e não sei o que é dores estou curada graças a Deus a hemoterapia de Dr. Luis
a credite e faça mal nenhum seu sangue vai lhe fazer Sucesso. 

  
Roselia dos Santos Ferreira   

 Jiquiriçá Bá
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/fui-vitima-de-atropelamento-e-faturei-as-duas-perna.asp
  

 
 
 
 
 
Terça-feira, 27 de setembro de 2011 - 23:47:42

  
Enfermidades selecionadas 

 Artrite reumatóide
  

Meu Sangue me devolveu a vida.
  

Acredito, esrá ficando livre da artrite reumatoide, 
 fiz a 8ª aplicação de AH e, já estou livre do corticoide, 

 e quase não estou tomando mais anti-inflamatórios. 
 asim que comprovar que estou curado, 

 vou fazer o que etiver em meu alcance para divulgar essa tecnica. 
 Mesmo que dure minha vida toda, 

 E olha que agora vou retomar todas as minhas atividades. 
 Inimigo da AH, é meu tambem. 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/meu-sangue-me-cura.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/fui-vitima-de-atropelamento-e-faturei-as-duas-perna.asp


Tenho uma pequena gráfica em Camaçari-BA. 
 vou citar e divulgar a AH todo mes num informativo de Bairro. 

 Familiares, amigos e clientes. 
  

http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/meu-sangue-me-devolveu-a-vida
  

Eternamente gráto. 
 Marilson Melo. 

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/meu-sangue-me-devolveu-a-vida.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 1 de junho de 2011 - 18:41:38

  
Enfermidades selecionadas 

 Artrite
 Pós-operatório

 Pré-operatório
  

Benefícios - Testemunho do médico Dr. Tarcisio Gurgel sobre a Auto-hemoterapia 
  

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
 De: Walter Medeiros (Hotmail) 

 Data: 1 de junho de 2011 07:39 
  

Olá pessoal, 
 Como médico e formado pela UFRN em 1972, sei e reconheço as razões de tantas dificuldades para o uso da AHT... 

 Estudei o tema e enfrentei adversidades para fazer uso desta prática. A ATH será no final desta década a maior 
 e melhor técnica na prática médica pelos depoimentos dos que a praticam e com certeza pela pesquisa científica 

 que a sociedade espera por iniciativa governamental. 
 Antes da minha cirurgia cardíaca de aneurisma de aorta em 30 de março do ano passado, eu a pratiquei, quase 

 como clandestinamente em um total de o8 sessões. e os benefícios foram diversos. Dos que tenho condições de 
 provar eu destaco: 

 1 nenhuma infecção hospitalar trans e pós operatório nem de efeito tardio até então. 
 2- cura de uma artrite no ombro esquerdo . 

 3- minha extensa cicatriz toráxica praticamente desapareceu, para idendifica-la hoje, eu preciso de uma lupa. 
 4- taxas sanguineas bioquimicas todas normais, até então. 

 Outros benefícios desconhecidas devem existir, mas não mais me aprofundei. 
 A medicina precisa ouvir e se interessar pelo clamor dos depoimentos dos diversos indivíduos que buscam atraves 

 desta prática, benefícios preventivos (como no meu caso) e terapeuticos , como na bibliografia mundial e tambem 
 nos ricos depoimentos de brasileiros, cujos relatos tenho acompanhado pela internet. 

 Um bom dia para todos. 
 Tarcisio Gurgel médico, com o direito de dar seu pessoal depoimento no uso da prática da AHT.

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/beneficios-testemunho-do-dr-tarcisio-gurgel-medico-sobre-a.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011 - 10:51:42

  
Enfermidades selecionadas 

 Ácido Úrico / Gota Úrica
 Alergias

 Artrite reumatóide
 Artrose

 Bronquite asmática
 Distúrbio do Ácido Úrico

 Gripe
  

Santo Graal
  

Tenho feito já 14 aplicaçoes de 5 ml por semana, a partir da quarta resolvi o problema de tosse e catarro 
 constante , devido a alergia a frio e poeira.Eu não queria de maneira nemhum , usar os corticoide e outros 

 remediso com efeitos colaterais terriveis.Nunca mais tive estes problemas.pare de tomar tilatil e beserol , 
 tomava praticamente 3 a 4 x por semana.Mesmo que o Ministério da Saúde não autorize o uso oficial de auto-

 hemoterapia, a divulgação desta técnica a traves das pessoas que usam e estão satisfeito com os resultados, 
 será suficiente para ter uma revolução "DA SAUDE", no Brasil. No final quem decide se uma coisa esta certa ou 

 não, sempre será o POVO.E ninguém, vai fazer alguma coisa para se prejudicar .A AUTOHEMOTERAPIA, vai ganhar a 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/meu-sangue-me-devolveu-a-vida.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/beneficios-testemunho-do-dr-tarcisio-gurgel-medico-sobre-a.asp


cada dia mais espaço,simplesmente porque é eficiente e barata.Eu mesmo, uso com muita satisfação e por isso, eu 
 divulgue para meus amigos e colegas.Assim , desta maneira , num instante todo mundo terá acesso.Com ou sem 

 autorização, a INTERNET vai acabar informando sobre os benefícios desta técnica que o próprio DEUS DIVINO, 
 criou com o nosso próprio sangue.No final, o homem descobriu a famosa procura do Santo Graal...e este é o nosso 
 próprio SANGUE....Chegamos na era da visão e do bom senso....Acredite, muito coisas ainda vão ser descoberta, 

 sem precisar poluir ou destruir ou enriquecer grupos monopolista.Esta onda, de liberdade, e verdade e amor e 
 fraternidade vai vencer para o bem de todos. 

  
rafael afan 

 52 anos
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/santo-graal.asp
  

 
 
 
 
 
 
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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 19 de janeiro de 2011 - 01:12:54

  
SOFRIA de artrite, faco aplicacoes ha um ano

  
maRIA DO SOCORRO disse: 

 21/11/2010 às 23:48 
  

 SOFRIA de artrite, faco aplicacoes ha um ano, descanço 2 meses a cada 6 meses, graças a Deus estou curada acaboaram-se as dores, vivo muito bem faço exercicios
fisicos com tranquilidade isso era o que mais me incomodava fora outros sintomas que tinha melhorei em tudo. iniciei fazendo 10 ml pois as dores eram muito fortes em
todo o corpo e ja tinha as juntas salientes (carocinhos 

 obrigado ao Dr luiz que teve a coragem de colocar em risco seu diploma,e ate sua liberdade em favor dos menos favorecidos. muito obrigado doutor o senhor com sua

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/santo-graal.asp
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


coragem esta salvando muita gente de muito sofrimento e ate da morte. Que Deus o abençoe mil vezes mais do que ja es. 
  

 http://metropolionline.com.br/vidasaudavel/auto-hemoterapia-funciona-ou-nao-funciona/ao.asp
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/sofria-de-artrite-faco-aplicacoes-ha-um-ano.asp
  

 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 8 de dezembro de 2010 - 00:16:06

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite, Dor na coluna, Miomas

  
Vantagens 

 dores nas costas acabaram, queda de cabelo parou,, disposição aumentou tremendamente, devido ao mioma, mestrução era absurda, quinze dias em média , abrandou
significativamente a quantidade do fluxo, pele saudavel e sem manchas 

  
 Experiência 

 se a Anvisa veda a prática da hemoterapia pois não há comprovação da eficacia, porque não realiza pesquisas , para desvendar o mito do beneficio. Se é proibida a
realização da hemoterapia, podedo inclusive, ser punido o profissional que aplicar a hemoterapia, porque há uma ressalva que somente os médicos com especialização
poderão prescrever o tratamento; sé é proibido ao enfermeiro ou médico sem especialização no assunto aplicar a hemoterapia, deveria ser proibido no geral já que não
comprovação poditiva do resultado ! No entanto tenho obtido resultados excelentes com o procedimento da hemterapia e ,pessoas do meu circulo de amizades também
,aliás meu marido que estava com a carótida entupida em 50 por cento, teve o quadro estacionado, Ao realizar exame para verificar a evolução do problema, teve a noticia
de que o entupimento estacionara. Agora irá fazer novos exames para conferir se houve uma redução do problema; mas o que nos alegrou foi de que o entupiimento não
progrediu. estou tão satisfeita com a pratica da hemoterapia que quando converso com pessoas que sofrem de alguma doença sem perspectiva de melhora com tratamentos
convencionais, comento sobre o assunto; outra coisa, em nove meses de tratamento com a hemo, não mais contrai gripes ou resfriados, que me derrubavam a cada dois
mees ou menos. 

  
 Marisa Santos Arcuri 

 52 anos - São Paulo - SP - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Terça-feira, 20 de julho de 2010 - 15:07:14

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Alergias, Artrite, Asma, Bronquite, Bronquite asmática, Enxaqueca, Rinite, Sinusite

  
Vantagens 

 Melhora da infecção crônica na mucosa respiratoria das vias aéreas inferiores e superiores. 
 depois da 4º dose não tive mais enxaqueca. 

 Desaparecimento de secreções geladinosa de cor esverdiada e do mal estar fisico e da fadiga geral que tomava conta do meu corpo. 
 Aumento de vitalidade e vigor físico para nadar e caminhar em aclive. 

 Melhora da secreção e inflamação da pele. Fiquei muito emocionado qndo fui nadar e não precisei recorrer ao uso, crônico, do broncodilatador berotec. 
 Estou na sexta dose e bastante otimista com os bons resultados. Já fiz todo tipo de tratamento e as respostas com a autohemoterapia esta sendo concretamente positiva.  

  
 Experiência 

 Posso relatar apenas que os cravinhos ficaram secos e pontudos com se tivesse areinha na pele. 
 Apareceram umas bolinhas na pele do tronco e das costas. Mas como sou acneico, isto é o de menos. Por que minha pele do rosto esta ficando limpa. E estou com 52 anos

e muito maltratado pela asma especialmente no inverno. Já recorri a todo tipo de tratamento e pela primeira vez estou obtendo resposta com a autohemoterapia para asma
persistente crônica e suas consequencias.Pretendo agora dar atenção a alimentação e a prática de exercício para diminuir as dores no torax por conta de respirar mal
cronicamente a muito tempo. Especialmente à noite. Passei a dormir a noite inteira sem precisar levantar para usar broncodilatador. Tenho ido deitar e esqueço de usar a
bombinha e ao acordar também. Isto é um sinal de que estou respirando melhor. Estou aplicando 10ml 

 uma vez por semana e outro dia fiquei muito emocionado porque fui nadar e não senti fadiga e não precisei recorrer ao uso de berotec. Eles afirmam que asma não tem
cura e eu nunca me conformei com isto. Espero dentro e algum tempo poder relatar estabilização dos sintomas e poder levar uma vida normal. 

 Muito obrigado. 
  

 jose carlos meirelles 
 52 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
 
 
Data: 16/07/2007 14:18 

 Nome: Mari 
 Email: mari.susan@yahoo.com.br 

 Profissão: professora 
 Localidade: Florida-USA 

 Bom dia!!Li a materia e percebi 2 equivocos.O DVD vendido...tudo que vi até agora foi que as copias estao sendo distribuidas gratuitamente entre

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/sofria-de-artrite-faco-aplicacoes-ha-um-ano.asp


amigos,familiares,etc.Eu ganhei de uma amiga com cancer de Santos que esta mandtendo sua imunidade em alta com a auto-hemo e os medicamentos do metodo Canova
(uma maravilha que merece ser divulgada) www.canovadobrasil.com.br desenvolvido em pesquisas de anos pela univ.fed. de curitiba. 

 O 2o. equivoco é ..auto-hemo cura todas doencas. Nunca foi dito isso pelo dr.Luis Moura. Sao para as enfermidades relacionadas ao sistema imunologico. Iniciei apos ver
a entrevista no youtube e porque minha mae contou que tratou acne em 1950 com 9meses de aplicacoes da auto-hemo no interior de saopaulo pq nada melhorava seu
problema. Estou na 12a aplicacao e as dores nos dedos da mao-artrite- melhoraram em 90% somente fazendo AH, disposicao e sono melhor tambem.É realmente uma
vacina natural exclusiva. Meu proprio sangue cuidando de elevar a propria imunidade.Nao tive nenhum problema e desejo que essa pratica ajude mais e mais pessoas no
mundo todo. Saudacoes! 

 Mari 16/07/07 
 FONTE: http://www.diariodecuiaba.com.br/comenta_det.php?cod=44298

  
 
 
 
 
 
rosana - 38 anos - uniao da vitoria pr: fórum Orientações Médicas

 Quarta-feira, 31 de dezembro de 2008 - 14:06:24 
 a auto hemoterapia foi um alivio para mim pois tenho artrite reumatoide e a hemoterapia e que esta me ajudando

 
 
Data: 20/04/2007 14:02 - Inforum

 De: Luciene da silva de souza (lucienesouzza01@yahoo.com.br)
 IP: 189.13.2.249

 Assunto: Auto hemoterapia
 SOU TECNICA DE PATOLOGIAS CLINICAS, REABILITADORAS TÉRAPEUTA HOLISTICA, E TRABALHO, COM A INCLUSÃO SOCIAL NA DIOCESE DA

MINHA CIDADE, É JÁ VENHO FAZENDO AUTO HEMOTÉRAPIA HA ALGUNS MEZES,COM GRANDE SUSSESSO AS CURAS SÃO BERRANTES,
PESSOAS COM ÁRTRITE, ARTROSE, COLESTEROL, BRONQUITE ASMA,ANEMIA, E ATER, CANCE. EU NÃO SEI POR QUE ESSA POLEMICA EM
TORNO DE UM TRATAMENTO, QUE JÁ VEN SENDO REALIZADO HA MUITOS ANOS, TENHO PACIENTE, DE 70 ANOS QUE JA FAZIA A AUTO HEMO
HA MUITOS ANOS, PARA DOENÇAS DE PELE, E ANEMIA, E MUITOS OUTROS TESTEMUNHO, ...

 
 
Orientações Médicas - Sábado, 15 de novembro de 2008 - 19:23:06 

 CONTRA FATOS NÃO HÁ ARGUMENTOS. QUEM PODERÁ ARGUNTAR CONTRA FATOS? NINGUÉM!
 Minha esposa, Vilma Dutra, estava entrevada com artrite-reumatóide. Muitas vezes nem levantar da cama de manhã conseguia. Começou a fazer a AHT e com apenas 4

aplicações de 10cc está quase totalmente restabelecida. A melhora é muito grande. É considerável. 
 Conhecemos pessoalmente o Dr. Luiz Moura, já nos consultamos com ele e afirmamos ser uma pessoa maravilhosa, piedosa e atenciosa. A propósito, o encontrei no

centro da cidade do Rio no dia 10 de novembro de 2008, na rua Miguel Couto, e comentei a melhora acentuada da minha esposa. Também lhe falei sobrer um
questionamento que me fiseram por ser a AH feita com sangue venoso e o Doutor sorriu e disse: " eu tomo esse sangue venoso há 28 anos e nunca me fez mal". Termino
afirmando que contra fatos não há argumentos. 

 Hudson Dutra - 68 anos - Rio de Janeiro
  

 
Inforum:

 Data: 18/04/2007 14:18
 De: maria auxiliadora santos de carvalho

 IP: 10.102.0.125, 200.152.34.101
 Assunto: Tratamento

 Estou fazendo hemo a quatro meses e posso dizer que estou bem melhor,
 ... Os médicos falam que a medicina em si não descobriu a cura da

 artrite rematóide, sempre dizendo pra mim, não sei mais o lhe passar.
 Mas graça a DEUS, com o hemo estou tendo bom resultados.

  
 
Inforum:

 Data: 23/03/2007 22:06
 De: BETH

 IP: 201.79.119.210
 Assunto: ARTRITE REUMATOIDE

 ... Comecei a fazer este tratamento e por incrivel que pareça na
 segunda aplicação eu já não estava sentindo 70% das dores que sentia,

 hoje já estou na setima aplicação e a unica coisa que não melhorou
 ainda, é que quando eu levanto pela manhã minhas mãos ainda estão

 inchadas, mas não sinto dores mais à noite e este inchaço que antes era
 constante agora cerca de meia hora que eu levantei as mãos melhoram...
  

 
Inforum:

 Data: 16/04/2007 17:49
 De: Bernadete

 IP: 201.78.20.77
 Assunto: Artrite reumatóide

 Tenho uma colega de trabalho cujo marido sofre de artrite reumatóide.
 Ele já não anda e sente dores fortíssimas. Ele está recebendo 20 ml de
 5 em 5 dias. Ela relatou que já consegue perceber uma melhora nele,

 inclusive na musculatura que estava muito fraca também.
  

 
Inforum:

 Data: 13/04/2007 11:26
 



De: Clara Enir Robalo de Jesus
 IP: 201.14.225.112

 Assunto: Faço auto hemoterapia
 ... há um ano e meio... comecei a fazer as injeções, pois tenho artrite

 reumatóide, onde tinha muitas dores, hoje estou muito feliz pois com a
 auto hemoterapia, já não sinto dores e também tinha cistos nos ovários
 e com o tratamento eles sumiram, a auto-hemoterapia mudou minha vida

 para melhor...
  

 
Orientações Médicas:

 Segunda-feira, 22 de setembro de 2008 - 19:21:37
 me senti melhor das dores de artrite, porem acho que o tratamento deve ser acompanhado

 para complementar a auto hemoterapia.se eu morasse no Rio de Janeiro procuraria o dr
 moura

 Janete Gomes 55 anos - Recife PE

 
 
 
 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

 RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

 Desculpem, mas não fui submetida à auto hemoterapia. Pessoas da minha família foram
 favorecidas nos casos de artrite reumatóide, acne e até em adenocarcinoma com metástase.

 É incrível, mas os fatos falam por si.
 Obrigada e por favor, incluam-me.

 ARLETE FERNANDES NONATO
  

 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 11 de dezembro de 2009 - 15:24:25 189.11.233.131

  
Tive um grave problema com Artrite Reumatoide, ao fazer autohemoterapia, tambem fiquei livre da gastrite que me incomodava tanto.

  
Joao Moraes

 56 anos
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 27 de outubro de 2009 - 01:00:20 

  
RELATOS DO SITE DA DRa. GENAURA: 

 http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723
  

22/10/2009 12h49 - Angela Maria Villela Sant 
  

Olá Pessoal...Faço AH há dois anos, tinha um cisto no utero que vinha sendo acompanhado por minha ginecologista a alguns anos, depois deste tratamento desapareceu
por completo, sentia também algo estranho perto do coração, procurei um cardiologista que constatou que estar tudo bem. Obrigada Dr. Luiz Moura por divulgar esse
tratamento tão abençoado e obrigada a Dra. Genaura, seu depoimento também me ajudou muito. Só para esclarecer...Faço AH durante dois meses e depois paro, dou um
tempo de um ou dois meses e volto a fazer. Estou ótima. Abraços aos corajosos que acresitam em homens como Dr. Luiz Moura, que Deus o abençõe e o proteja dos
ganaciosos. 

  
 
18/10/2009 11h20 - JOSE LIBERIO PIMENTEL 

  
Olá, amigos, faço a AHT há cerca de um ano e meio e consegui me ver livre de uma ferida na perna que já durava quase 5 meses e, como sou diabético, já estava com
receio de perder a perna. Iniciei o tratamento e em apenas duas aplicações o ferimento cicatrizou. Agradeço muito a Deus, por ter permitido que eu conhecesse o Dr. Luiz
Moura, figura simpaticíssima, ser humano exemplar e um homem de coragem rara , e agora, a Dra. Genaura, outro exemplo que nos faz acreditar que a vida vale a pena,
mesmo quando enfrentamos problemas do tamanho dos enfentados por essa heroína. Saibam todos que a Auto-hemoterapia já tem mais de cem anos e só não é legal,
como no México, porque ela não rende dinheiro para a classe médica e laboratórios, representados pela ANVISA, que só visa dinheiro e nunca o bem-estar da população,
principalmente, daqueles que mais precisam. Que Deus dê muitos anos de vida ao Dr. Luiz Moura, à Dra. Genaura e a todos aqueles que pensam grande e que sabem que
quando deixarmos essa carcaça de carne aqui na terra, nada levaremos para o outro mundo, que não sejam nossas boas ações para com nossos próximos. Divulguemos a
AHT até a hora que as "autoridades" sanitárias se vejam na obrigação de fazer estudos sérios sobre sua eficácia, pois a grande desculpas dos conselhos regionais e federal
de medicina é que não há estudos aprofundados sobre essa prática para que se congitem de sua legalização. Mas como haver estudos profundos se não há interesse
econômico sobre o assunto? 

  
 
13/10/2009 15h50 - Malú 

  
Olá Kelly.... Tudo bem? Faço a Hemoterapia há bastante tempo... há 9 meses.... uso 5 ml de cinco em cinco dias e não tenho nenhum hematoma no braço. O que posso
afimar para vc é que eu tenho artrite reumatoide já com muita dificuldade de deambular e incapacidade gritante de locomoção e nas mãos que já estavam atrofiadas. Não
possoa firmar que cura...no entanto,... obtive excelentes resulatados no quadro locomotor bem como nas mãos que já não possuem atrofias. O Dr. Luiz Moura foi uma



benção na minha vida e na vida de minha família. Gostaria de saber o que aconteceu com a Dra. Genaura.... pois não há postagem recente da mesma aqui. Abraços e
sucessos a todos!!! 

  
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Artrose
 
 
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015 - 23:04:08

  
Enfermidades selecionadas 

 Artrose
 Diabetes mellitus

 Labirintose
 Tendinite

  
Auto-hemoterapia cura labirintite

  
05/05/07 

 Vou fazer enquanto viver, a auto-hemoterapia, pois a minha artrose já não dói, meu cunhado e minha irmã estão se curando, a glicose dele baixou de 380 para 160 com
duas aplicações, e ele ficou bom da labirintite. Minha irmã, esposa dele, se curou da tendinite. 

 Lamento essa perversidade de proibirem um tratamento simples e tão eficaz, pois as pessoas pobres não podem comprar medicamentos. Meu enfermeiro me disse que
"isso desentope tudo quanto é artéria". 

 Fiquei horrorizada com os comentários no Fantástico, duvidando de um homem sério como o Dr. Luiz Moura. 
 Em 1948 eu era adolescente e fiz quatro aplicações para acne, e minha pele ficou ótima. Havia me esquecido da auto-hemoterapia, mas uma amiga me deu o DVD do Dr.

Moura, e graças a ela não vou ter AVC como minhas duas irmãs mais velhas do que eu. Tenho 78 anos e quero viver saudável. Adorei seu artigo. Abraços, 
 Anna Nunes de Morais 

 anna.nunes.moraes@terra.com.br 
 Belo Horizonte MG. 

  
http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm

  
 
 
 
 
 
Sábado, 31 de maio de 2014 - 14:38:45

  
Enfermidades selecionadas 

 Artrose
  

tratamento eficaz
  

Fiz consulta com a Reumatologista (dr. Beatriz Fracasso), e foi diagnosticado e confirmado atraves de exame a artrose. Com a medicação melhorava as dores e o nervoso,
porém, sentia dores forte no estomago. que não conseguia tomar a quantidade correta. Fui avisada pela mesma medica; que não tinha outro tratamento e que tomasse
remedio para o estomago. Fiquei muito triste, e pedir a Deus que mostrasse um outro tratamento, com pouco dias, uma amiga procurou-me querendo saber se eu conhecia
um enfermeiro que usasse a tecnica da AHT. Foi neste momente que conheci a abençoada. Comecei em janeiro de 20014, os ossos não estão mais doendo, e pararam de
crescer. 

 NÃO VIVO MAIS SEM A AHT, é uma benção... 
  

Zaid Saldanha Paiva 
 58 anos - Seabra

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
Domingo, 20 de outubro de 2013 - 15:17:38

  
Enfermidades selecionadas 

 Artrose
 Depressão

  
satisfação

  
Iniciei a AH com o fito de melhorar meu organismo sob todos os aspectos e principalmente para tratar a hérnia de disco lombar que causa mts dores e me incapacita para
algumas atividades. Estou na 2ª aplicação de 10 ml. Estou confiante q dará certo. Publicarei o resultado. 

 Também iniciei o tratamento em minha filha que está acometida de transtorno de ansiedade que lhe rouba as forças e a fez emagrecer mt. 
 Dr. Luiz Moura: - Que os anjos sempre digam amém as suas intenções. 

  
Marlene Justino 

 Campo Grande MS
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 

http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm


 
 
 
 
 
29/05/2012 20:50 - alvacir dietrich [não autenticado] 

 Excelente depoimento. Também faço uso da hemoterapia devidos aartrose. Porém a melhora vem em tudo. Percebo melhora na visão, na disposição, durmo melhor. A
parte respiratória também melhora muito. A pele fica melhor. Sou fã desse tratamento. Novamente ,parabéns pelo depoimento. 

 http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723
  

 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011 - 10:51:42

  
Enfermidades selecionadas 

 Ácido Úrico / Gota Úrica
 Alergias

 Artrite reumatóide
 Artrose

 Bronquite asmática
 Distúrbio do Ácido Úrico

 Gripe
  

Santo Graal
  

Tenho feito já 14 aplicaçoes de 5 ml por semana, a partir da quarta resolvi o problema de tosse e catarro 
 constante , devido a alergia a frio e poeira.Eu não queria de maneira nemhum , usar os corticoide e outros 

 remediso com efeitos colaterais terriveis.Nunca mais tive estes problemas.pare de tomar tilatil e beserol , 
 tomava praticamente 3 a 4 x por semana.Mesmo que o Ministério da Saúde não autorize o uso oficial de auto-

 hemoterapia, a divulgação desta técnica a traves das pessoas que usam e estão satisfeito com os resultados, 
 será suficiente para ter uma revolução "DA SAUDE", no Brasil. No final quem decide se uma coisa esta certa ou 

 não, sempre será o POVO.E ninguém, vai fazer alguma coisa para se prejudicar .A AUTOHEMOTERAPIA, vai ganhar a 
 cada dia mais espaço,simplesmente porque é eficiente e barata.Eu mesmo, uso com muita satisfação e por isso, eu 

 divulgue para meus amigos e colegas.Assim , desta maneira , num instante todo mundo terá acesso.Com ou sem 
 autorização, a INTERNET vai acabar informando sobre os benefícios desta técnica que o próprio DEUS DIVINO, 

 criou com o nosso próprio sangue.No final, o homem descobriu a famosa procura do Santo Graal...e este é o nosso 
 próprio SANGUE....Chegamos na era da visão e do bom senso....Acredite, muito coisas ainda vão ser descoberta, 

 sem precisar poluir ou destruir ou enriquecer grupos monopolista.Esta onda, de liberdade, e verdade e amor e 
 fraternidade vai vencer para o bem de todos. 

  
rafael afan 

 52 anos
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/santo-graal.asp
  

 
 
 
 
 
Sábado, 30 de outubro de 2010 - 09:37:10

 189.115.2.123
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrose

  
Vantagens 

 não senti mais dores nos joelhos, hoje uso salto alto, consigo dobras as pernas, andar de bicicleta e fazer longas caminhadas pois tudo isso eu fazia mas com muita
dificuldade. Me submeti a auto hemoterapia 2 meses sem intervalos depois já fiquei até um ano sem fazer e não senti mais dor. 

  
 Experiência 

 conheci a auto hemoterapia atraves de uma amiga, comentava sobre meu marido que sofria fortes dores no nervo ciatico e nenhum tratamento convencional dera
resultado, ele tambem tinha bico de papagaio na coluna e sofria a ponto de não conseguir andar. Levei o video para ver em casa que essa amiga havia me emprestado e
meu marido decidiu fazer logo no dia seguinte procurei alguem que pudesse fazer a aplicação nele e com 3 aplicações ele ja andavava normalmente. Fez 2 meses sem
intervalos depois fazia 1 ou 2 vezes ao mes ou quando começava a sentir uma dorzinha se submetia a uma aplicação era o unico tratamento que resolvia. Infelizmente ele
veio a falecer no final do ano de 2008, mas não foi por doença. 

  
  
 Maria Helena Piana 

 51 anos - Primavera do Leste - MT - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-artrose-4.asp
  

 
 
 
 
 
Sexta-feira, 29 de outubro de 2010 - 16:12:14

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/santo-graal.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-artrose-4.asp


 
Enfermidades selecionadas   

  Artrose
  Bursite
  Colesterol

  Dores articulares
  Gastrite

  Hipertensão arterial
  Osteoporose

  
AUTOHEMOTERAPIA PARA VARIAS ENFERMIDADES

  
Autohemoterapia para gastrite h, pylori , colesterole artrose hipertenção, osteoporose, diabetes, 

  
 Tudo isso a minha amiga Efigenia cunhada de minha irmã sofria até 4 meses atras Ele disse numa ocasiao que a osteoporase ja afetava ate os ossos da face . Começou a

autohemoterapia a 4 meses atras e com pouco tempo ja podia comer de tudo .Nao sente mais dores no corpo e juntas da artrose , baixou o colesterol , a hipertensão , e o
diabetes estão em niveis normais 

  
 diva

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/autohemoterapia-para-varias-enfermidades.asp

  
 
 
 
 
Quarta-feira, 1 de setembro de 2010 - 19:17:20

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrose, Azia, Colite, Dores articulares

  
Vantagens 

 percebi clara e rapidamente a melhora, e até remissão de alguns dos problemas que afetavam a minha saúde,após trabalhar 32 anos, eu queria viajar,ver os parentes,os
netos e só piorava,com a auto hemoterapia consegui diminuir a ingestão de muitos medicamentos,como corticóides,mantendo apenas o controle ,retornando aos
consultórios mais para revisão e prevenção, em resumo hoje tenho qualidade de vida.  

  
 Experiência 

 A artrose,colite,gastrite estavam acabando comigo.Não tinha vontade nem de ir à padaria,era só dor.medicamentos,medicamentos... melhorava um problema e surgiam
muitos outros, as dores me deixavam depressiva,não conseguia segurar minha neta de três anos no colo,agora sou outra pessoa. 

  
 Vera Lucia dos Santos 

 57 anos - MESQUITA - RJ - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-artrose-azia-colite.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
Rosangela A Santos - Roseira SP: fórum Orientações Médicas

 Segunda-feira, 12 de janeiro de 2009 - 15:41:36 
 Faço hemo desde 1993.Começei por causa de uma artrose que me perseguiu desde os meus 9 anos;e devido o stress que tive na infãncia,desenvolvi o mais grave dos

vitiligos,perdi toda melanina do corpo.Hoje ja nao tenho mais artrose e meu vitiligo nao me causa mais frustraçao.So fui beneficiada ate hoje e nao paro por nada de fazer
a hemo.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 24 de fevereiro de 2009 - 11:16:29 
 Hoje estou muito bem graças a auto-hemoterapia. Alergias, fiquei livre delas, dores de artrose sumiram. Minha companheira estava sem poder trabalhar e já se pensava

em uma cadeira de rodas elétrica e 10 dias após o tratamento ela se levantou e foi trabalhar e não parou mais. 
 Saide Navi 75 anos - Rio de Janeiro - Flamengo 

  
 
 
 
 
 
 
asma: Data: 20/04/2007 14:02 - Inforum

 De: Luciene da silva de souza (lucienesouzza01@yahoo.com.br)
 IP: 189.13.2.249

 Assunto: Auto hemoterapia
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/autohemoterapia-para-varias-enfermidades.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-artrose-azia-colite.asp


SOU TECNICA DE PATOLOGIAS CLINICAS, REABILITADORAS TÉRAPEUTA HOLISTICA, E TRABALHO, COM A INCLUSÃO SOCIAL NA DIOCESE DA
MINHA CIDADE, É JÁ VENHO FAZENDO AUTO HEMOTÉRAPIA HA ALGUNS MEZES,COM GRANDE SUSSESSO AS CURAS SÃO BERRANTES,
PESSOAS COM ÁRTRITE, ARTROSE, COLESTEROL, BRONQUITE ASMA,ANEMIA, E ATER, CANCE. EU NÃO SEI POR QUE ESSA POLEMICA EM
TORNO DE UM TRATAMENTO, QUE JÁ VEN SENDO REALIZADO HA MUITOS ANOS, TENHO PACIENTE, DE 70 ANOS QUE JA FAZIA A AUTO HEMO
HA MUITOS ANOS, PARA DOENÇAS DE PELE, E ANEMIA, E MUITOS OUTROS TESTEMUNHO, ...

  
 
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
 Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :

 acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
 ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de

 pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
 para o reconhecimento desta técnica.

 Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT
  

 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 15/10/2008 17:17

 De: Nerea Bombonatti
 IP: 200.148.107.43

 Assunto: Artrose
 Olá, quero relatar que sofro de artrose na coluna,ja faz 1 ano. Tive nesse ano, dores

 incriveis que me faziam até chorar. Tomei remedios carísssimos pr diminuir as dores pois era
 só o que o remédio fazia.

 Sou evangélica, e nesse meio tempo, pedi com toda a fé que Deus me curasse ou me
 levasse de uma vez, pq ja não aguentava tanto sofrimento. Até que Deus mostrou o caminho

 p/ minha cura. Saí de casa um dia, desolada de tanta dor e fui visitar uma prima que tenho na
 cidade de S.Paulo. Lá estava minha cura. Cheguei meio sem graça tamanha multidão de

 gente que havia na casa dela. Eles estavam praticando essa técnica de auto hemo-terapia.
 Sem vacilar, fiz minha primeira aplicação e a semana passada a segunda aplicação. Com
 muita honra venho glorificar o nome de Deus, pois ele me mostrou a saída p/ minha cura. Me

 sinto ótima ,disposta e ofereço hj, minha casa pra esse procedimento. Quero agradecer a
 insisntencia desse anjo celeste, Dr Luis Moura, que com muita bravura vem defendendo a

 auto hemo-terapia. Obrigada meu Deus, Obrigada Dr. luis moura , pois me sinto curada.
 Digo que me sinto curada pois devo fazer esse procedimento ,por mais 2 meses talvez.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Segunda-feira, 21 de dezembro de 2009 - 11:06:41 201.67.40.226
  

Há 5 meses faço auto hemoterapia , Mas eu tinha sintomas que só agora me dei conta que estou livre deles.Tinha arritimia cardiaca e tambem doia e muitas x irradiava p/
o braço equerdo . Tinha manchas roxas no antebraço e coxas , nunca mais tive Sem contar com as curas e melhoras de va´rias doenças que são: 

  
1- cura de bacteria h. pylori 

 2-pangastrite 
 3- esteatose hepatica 

 4-prob. de urina 
 5- melhora sig/ da artrose suspençao de remedio 

 6- sinusite grande melhora 
  

Diva
  

 
 
 
Inforum

  
Data: 19/12/2009 16:45

 De: BeatrizSchneiderdeSiqueira
 IP: 201.13.111.240

 Assunto: Autohemoterapia
 Tenho Sequela de Poliomielite desde 1950 e faço o tratamento há 5 anos. Os sintomas da Síndrome pós polio foram atenuados, artose controlada, melhora no ânimo em

geral, pele etc... Faço 10ml. a cada 10 dias e não pretendo parar. Sou fã nº 1 da autohemo. Beatriz 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 24 de dezembro de 2009 - 16:24:25 187.65.29.244

  
COM PROBLEMA DE ARTROSE NOS JOELHOS E NAS JUNTAS DOS DEDOS DAS MÃOS E APÓS CONVERSAR COM DIVERSAS PESSOAS AS QUAIS
FAZIAM USO DESSE MÉTODO E TAMBÉM ASSISTIR AO VÍDEO, DECIDI REALIZAR O RESPECTIVO TRATAMENTO. A MINHA SURPRESA FOI



ENORME, POIS APÓS A TERCEIRA APLICAÇÃO DE 5 ML. OBSERVEI UMA MELHORA CONSIDERAVEL EM UM PROBLEMA DE COLUNA O QUAL ME
INCOMODAVA HÁ MAIS DE 20 ANOS. APÓS 4 MESES DE TRATAMENTO, FIQUEI BOM DA ARTROSE E TAMBÉM DA COLUNA. HOJE NÃO TOMO MAIS
NEM ANALGÉSICOS, NEM RELAXANTE MUSCULAR, NEM ANTI-INFLAMATÓRIOS E TAMBÉM CONSIGO DORMIR EM QUALQUER TIPO DE
COLCHÃO, ALÉM DE VOLTAR A LEVANTAR PESOS, CORRER SUBIR ESCADAS ENTRE OUTRAS COISAS.

  
SÉRGIO LEMOS ROCHA

 49 anos - MACEIÓ ALAGOAS
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 18:46:08 

 Data: 24/09/2009 00:56 
 De: Renato Moniak (moniak7@itelefonica.com.br) 

 IP: 200.100.87.247 
 Assunto: Auto Hemoterapia 

  
Obtive excelentes resultados através da auto-hemoterapia para tratamento de artrose, dores na 

 coluna, devido a problema congenito (listese), arritmia cardiaca (problema congenito, segundo o 
 médico pode-se levar uma vida normal), dores no joelho esquerdo por causa da artrose.Com a auto 

 hemo não tenho mais nenhum problema de dores. As dores desapareceram já nas primeiras aplicações. 
 Já fiz sete aplicações 5mls em mim mesmo, e tenho divulgado com entusiasmo o tratamento. Em meu 

 corpo, além destes resultados, notei uma melhora extraordinária na disposição, melhor oxigenação, 
 melhra na pele, e, até, acreditem, na libido, insonia e stress. Sou vegetariano há 25 anos, e, 

 com certeza, a alimentação, é claro, é de extrema importância. Recomendo e, aos que desejarem, 
 faço as aplicações. 

  
Em breve farei um vídeo dando meu testemunho e colocarei no youtube, para que muitos possam ser 

 beneficiados. É meu desejo que, assim como no México, esta terapia possa ser liberada no Brasil, 
 também. Perdi minha mãesinha, a semana passada, por infecção hospitalar no Hospital Edmundo 
 Vasconcelos, depois de 4 meses de sofrimento. Ela foi operada. Deu tudo certo, mas pegou infecção 

 hospitalar. Tudo que os médicos sabiam dizer é que o sistema imunológico dela estava muito 
 debilitado, porisso pegou a infecção. Estou pensando seriamente em processar o hospital. Por que 

 não fortaleceram o seu sistema imonológico de alguma forma? A AUTO HEMOTERAPIA, juntamente com 
 outros procedimentos médicos, poderiam ter, com certeza, se aplicados corretamente, mudar o 

 triste final desta história. 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 9 de agosto de 2009 - 18:42:43 

  
SOU MUITO A FAVOR E SE PUDESSE GRITAR POR TODOS OS VENTOS PARA QUE AZLCANÇASSE OS QUATRO PONTOS DO MUNDO, PODERIA
AJUDAR MUITA GENTE A SE SALVAR. 

  
Eu sou bancária aposentada e sofria de dores agudas devido a problemas em todas as juntas do corpo por artrose, bursites, e tudo a que se refere a juntas.( Como o ditado:
JUNTA TUDO E JOGA FORA!!!!) 

  
HA DOIS ANOS FAZENDO AUTO HEMOTERAPIA, hoje me sinto praticamente curada, restando apenas uma dorzinha na bacia quando faço muitos esforços como
serviços domésticos(lavar quintal, etc.) 

  
Antes eu não segurava uma caixa de sabão em pó 

  
Graças a Deus e ao Dr. Luiz Moura, hoje tenho uma vida normal, até voltei a academia e estou fazendo musculação para refoeçar os m´usculos. Minha pele está
rejuvenescida e com 53 anos todos me dão menos de 40. A AUTO HEMOTERAPIA É UM MILAGRE QUE TODOS PRECISAM EXPERIMENTAR!!!!!!! 

  
COITADOS DESSES QUE ESTÃO TENTANDO PROIBIR. DEUS HÁ DE CONDENÁ-LOS.

  
MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA

 CAMPOS DOS GOYTACAZES(RJ)
  

Relatos - Auto-Hemoterapia e Asma
 
 
Lilia Macciel comentou em Auto-hemoterapia Testemunhos

  
Isso é mais pura verdade, eu conheço um senhor q gastava em media 500,00 reais por mês em remédios pra alergia e asma, com 4 aplicações ele já deixou de gastar esse
tanto de dinheiro! E sem falar q ele comprava 1 bombinha de asma por semana, e agora depois da AHT, ele comprou uma só no mês!

 Descurtir · Responder · Enviar mensagem · 1 · 9 min · Editado
 (1/6/2016)

  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008291733303

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/posts/599378516894814?



comment_id=599429990223000&notif_t=share_comment&notif_id=1464789102251724
  

 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 2 de maio de 2016 - 17:24:31

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne juvenil
 Bronquite

 Dor na coluna
 Gripe

 Inflamação
 Rinite

  
Auto-hemoterapia proporciona varios beneficios

  
Dickison Giacometti publicou no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço! 

 1 h 
 Pessoal Gostaria de compartilhar com vocês a minha historia 

 Eu sofria de imunidade baixa, pegava muitas renites, gripes, garganta inflamada, bronquites já não aguentava mais tantos medicamentos que eu tomava e nunca
melhorava, e quando melhorava era por pouco tempo 

 Atualmente comecei a auto hemoterapia a uns 5 ou 6 meses aproximadamente e nunca mais tive gripe, tinha também diversas espinhas nas minhas costas e também não
tenho mais.. 

 Sou testemunha da eficacia da auto hemoterapia. 
 Minha mãe Elenir a anos atrás sofria de serias dores na coluna, 

 a ponto de não suportar mais, fazendo uso de vários medicamentos fortíssimos,e por isso ela adquiriu problemas cardíacos,tanto que se ela continuasse tomando não
estaria viva hoje, então ela começou também a fazer a AHT, e hoje não sente mais dores, e nao toma mais nenhum dos medicamentos que estavam levando ela a morte, 

 Tenho também um Amigo chamado Carlos quando ele viu a minha melhora começou a fazer também, e ele sofria de fortes tonturas, sinusite e outros males, ele esta
fazendo a AHT uns 2 meses aproximadamente e esta bem, nunca mais tomou os medicamentos que ele tomava e olha que não era poucos... 

 Minha tia chamada nilza sofria de disidroses em seu rosto, estava em tratamento químico a mais de um ano e não resolvia, ela apenas tinha aquelas melhoras passageiras,
entao começou a fazer AHT e nunca mais teve aquelas disidroses, ela começou a fazer a aproximadamente uns 5 meses e esta curada, nao foi mais ao medico e nao
recorreu aos medicamentos que estava a usar, quando a visitei fiquei muito feliz em ver ela super bem, o esposo dela tinha dores fortes na coluna devido a grande esforço
fisico no trabalho ao qual exercia, e muitas vezes ficava impossibilitado de andar, Hoje com a pratica da AHT nao sente mais dores. 

 Meu irmao Eduardo tambem sofria de dores e renite alérgica muito forte, a 6 meses ele se tornou praticante da AHT e esta muito bem... 
 também tem mais 7 pessoas que começaram a fazer a alguns dias, logo conto pra vcs a historia desses amigos 

 Glorificado seja Deus 
 Viva a auto hemoterapia 

 E lembrando Auto hemoterapia Sangue que Cura!! 
  

https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
  

 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 23 de janeiro de 2015 - ?00?:?18?:?36

  
Enfermidades selecionadas 

 Asma
 Dermatose alérgica

 Ictiose
  

AUTOHEMOTHERAPY IN CASE OF PRURIGO NODULARIS - Auto-hemoterapia EM CASO DE prurigo nodular (FOTOS Antes e Depois da Auto-hemoterapia) 
  

autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com
  

 
AUTOHEMOTHERAPY IN CASE OF PRURIGO NODULARIS 

 (PHOTOS Before and After Autohemotherapy) 
  

Dec 25 14 8:21 PM 
  

hello everyone. my name is Julio Lozano, im from Lima Peru. i was suffer prurigo nodularis since five years ago. i improve my health with AUTOHEMOTHERAPY. 
 autohemotherapy is wonderful for skin and autoinmune disease. 

 two interesting links: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-SJZX201103016.htm (Clinical Observation of Prurigo Nodularis Treated with Autohemotherapy
Combined with Desloratadine and Triamcinolone-Acetonide-Neomycin Paste)

 VIDEO : AUTOHEMOTHERAPY DR. LUIS MOURA ( MI MEDICO) 
 http://prurigonodularissupport.yuku.com/topic/1305/AUTOHEMOTHERAPY#.VMGYitLF9Iw

  
 
PHOTOS Before and After Autohemotherapy 

  
Post 3 days ago 

 

file:///E:/-%20AHT%20NEW%20SITES%202018%20september/doencas/autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com


 
My photos before and after start treatment with autohemoterapy, in my case was diagnosed atopic prurigo nodularis, also i had atopic dermatitis and asthma. All these
conditions improved with Autohemotherapy. Recently, one month ago i started a diet and a treatment to restore my intestinal flora. Soon tell you my full story. I would
like to know a little more and talk with you, i have skype, this is a horrible disease, that attacks the body and the soul. Not lose hope. 

  
http://prurigonodularissupport.yuku.com/topic/1307/Photos-before-Autohemotherapy#.VMGYidLF9Iw

  
 
TRADUÇÃO VIA GOOGLE: 

  
 
Auto-hemoterapia EM CASO DE prurigo nodular (FOTOS Antes e Depois da Auto-hemoterapia) 

  
25 de dezembro 14 20:21 

  
Olá a todos. meu nome é Julio Lozano, eu sou de Lima Peru. Eu sofria de nodularis prurigo desde há cinco anos. Eu melhorei minha saúde com a auto-hemoterapia. 

 auto-hemoterapia é maravilhosa para a pele e doença autoimune. 
  

dois links interessantes: 
 (observação clínica de prurigo nodular tratados com Auto-hemoterapia Combinado com desloratadina e Triamcinolone-Acetonide-Neomicina Paste) 

  
VÍDEO: auto-hemoterapia DR. LUIS MOURA (MEU MEDICO) 

  
FOTOS Antes e Depois Auto-hemoterapia 

  
Mensagem 3 dias atrás 

  
Minhas fotos antes e depois do início do tratamento, com autohemoterapy, no meu caso foi diagnosticado atópica prurigo nodular, também eu tinha dermatite atópica e
asma. Todas estas condições melhoraram com Auto-hemoterapia. Recentemente, um mês atrás eu comecei uma dieta e um tratamento para restaurar a minha flora
intestinal. Logo contar a minha história completa. Eu gostaria de saber um pouco mais e falar com você, eu tenho skype, esta é uma doença horrível, que ataca o corpo ea
alma. Não perca a esperança. 

  
 
 
 
 
 
 
Sábado, 28 de junho de 2014 - 01:57:20

  
Enfermidades selecionadas 

 Asma
 Dor na coluna

  
Auto-hemoterapia na melhora de Asma 

  
Adilson de Paula Machado wrote @ junho 9, 2014 at 2:28 PM 

  
Eu, ADILSON DE PAULA MACHADO, morador na cidade de Belo Horizonte/MG, sou adepto da AHTe já estou na 5ª aplicação. Eu tinha fortes dores atrás das costas
após fazer atividades físicas, dores nas pernas e uma acentuada ASMA. Após a terapia, eu percebi que as dores nas costas e pernas desapareceram e minha ASMA foi
praticamente amenizada. Reduzir as dosagens de Seredit indicada pela minha médica e deixei de usar também os compridos Zilkas ambos para asma. Hoje divulgo para
os meus amigos e aqueles que tenham problemas graves que a médica não cura e é paliativa. Antes de fazer vejam relatos e vídeos no google para depois ter uma opinião
e fazer a AHT. Eu tenho um plano de saúde muito bom, mas vejo não devo usá-lo por um bom tempo, a não ser para fazer chep up da saúde pois não devemos descuidar
do preventivo que é o melhor remédio. Viva a Auto Hemoterapia. 

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cirurgião Dentista e professor e indico (AUTO-HEMOTERAPIA) para os meus pacientes na hora da anamnese...

  
Segunda-feira, 17 de setembro de 2012 - 22:22:32

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Asma

 Azia
 Bronquite

 Bronquite asmática
 Enxaqueca

 Gastrite
 Glaucoma

 



 
Quando já nao havia mais esperança....

  
Me considerava asmático crônico desde os 16 anos quando peguei uma gripe forte e nunca mais fui o mesmo durante 25 anos com crises pós gripe,duas pneumonias..uma
em 98 e outra em 2000....gastos exorbitantes com medicamentos e tratamentos pneumológicos sem cura, apenas com melhoria aparente dos sintomas..em março de
2012,após uma mudança de residência...faxinas,livros,ácaros...enfim,fiz uma crise que considero hoje quase fatal,onde passei 1 mês inteiro dormindo sentado em uma
rede pois não respirava mais normal...medicamentos já nao mais surtiam efeito...berotec,miflasona,fluir,nebulizador,brondilat...nada mais funcionava..um amigo
apresentou me o tratamento...já faço aos sábados desde 20 de abril de 2012, e graças a Deus e à hemo estou feliz...não uso mais nenhum destes medicamentos...quando
resfrio até dou risadas,coisa que não fazia..chorava quando gripava,pois certamente seriam quase um mês de sofrimento e crise.Não há o que se questionar....funciona
mesmo...sou Cirurgião Dentista e professor e indico para os meus pacientes na hora da anamnese,pois a maioria deles apresenta algum tipo de patologia e acredito que
temos que multiplicar o tratamento da hemo,ainda mais que faço e melhorei,se nao dizer curei da asma...tenho glaucoma também e senti melhora em mais de 70%...mas
nao deixei de usar meu colírio tartarato de brimonidina...Recomendo para todo o mundo que sofre as sequelas das doenças e do bolso... 

 HAVILO PEREIRA DE LIMA 
 41 anos - BOA VISTA RORAIMA

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/quando-ja-nao-havia-mais-esperanca.asp

  
 
autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com

 
 
 
 
 
Sábado, 31 de março de 2012 - 14:38:30

  
é resultado muito rápido

  
Estou na 5ª semana de auto-hemo e já posso dar meu depoimento. Comecei esperançosa em ter uma cura a longo prazo de constantes gripes, mas é muito mais do que
isso! Eu tenho uma rouquidão e dor nos bronquios há mais de 15 anos, vivia tossindo por qualquer ventinho, e já nem tinha consciencia disso, já tinha incorporado esses
sintomas, nem lembrava deles, embora diarios. Depois da 4ª aplicaçao de auto hemo me surpreendi respirando muito bem ,o ar fluindo com facilidade para os pulmoes,
sem tossir. Respirar deitada era quase impossivel, e nessa ultima semana está havendo uma melhora de 90%,estou muito surpresa, pois nem esperava esse resultado tão
rapido. Outro resultado inexperado, eu e meu marido, estressadissimos, sem ferias há muitos anos, por qualquer motivo brigando e nos sentindo irritados, estamos nessa
ultima semana nos 

 sentindo imensamente calmos, está acontecendo uma clareza mental, não me esforço para lembrar de coisas ou raciocinar, a concentraçao e eficiencia mental aumentaram
muito, é impressionante como em tao pouco tempo isso pode acontecer, milagre, qualidade de vida. 

 Obrigada Dr.Luis Moura, continuarei a postar meus resultados nas proximas semanas! 
 tania maura 

 55 anos - sao paulo
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/e-resultado-muito-rapido.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 19 de fevereiro de 2012 - 15:36:04

  
AHT cura ensfisema e Bronquite Asmática

  
geraldoseuamigo fez um comentário sobre Reportagem sobre a Autohemoterapia exibida no Jornal da Band: 

  
“Dr.” eu era paciente fase final de enfisema grave, evolução de Bronquite asmática que tive desde criança, eu fiquei no oxigênio em casa sem poder se quer ir à rua, por
20 anos. 

 Aos 21 anos, eu fiz a auto-hemoterapia 20 ml de 4 em 4 dias, e fiquei Curado, em um ano de tratamento. Se eu dependesse da sua opinião, hoje eu estaria morto, é bom
que o senhor tenha colocado a cara para todo mundo ver, e fugir do seu consultório. 

 Jorge Geral Seifert 
  

http://www.youtube.com/user/geraldoseuamigo
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/aht-cura-ensfisema-e-bronquite-asmatica.asp
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 15 de outubro de 2011 - 11:59:40

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/quando-ja-nao-havia-mais-esperanca.asp
file:///E:/-%20AHT%20NEW%20SITES%202018%20september/doencas/autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/e-resultado-muito-rapido.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/aht-cura-ensfisema-e-bronquite-asmatica.asp
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/


Enfermidades selecionadas 
 Asma

 Dor na(s) perna(s)
 Dores articulares

 Gripe
  

Eu obtive beneficios... (ASMA, DORES, GRIPES)
  

Eu obtive beneficios... 
  

Bem...descobri a Auto-hemoterapia pela internet, quando buscava tratamentos naturais para as dores que minha mãe tinha no joelho e nas costas. Vi o vídeo do DR LUIZ
MOURA e me interessei bastante, li tudo que encontrei a respeito e entendi que as explicações eram viáveis, com coerência. Apesar de ter alguns receios resolvi fazer em
mim o procedimento para comprovar se fazia, realmente bem e não causava nenhum efeito colateral, pois tive medo de fazer algo em minha mãe que eu não conhecia. 

 Já faz 10 meses que retiro sangue da veia e aplico no músculo. Gostaria de esclarecer que, como o procedimento é proibido pela anvisa, é dificil encontrar quem aplica, o
que me obrigou a pesquisar na internet como fazer o procedimento. Também, gostaria de deixar claro que sou uma pessoa esclarecida, e que busco informações de várias
fontes antes de me meter a fazer o que não é do meu conhecimento. Digo isso, porque em vários depoimentos vi pessoas que se dizem especialistas criticando a auto-
hemoterapia e chamando as pessoas que a defendem de ignorantes, crentes que se deixam enganar com facilidade. Sei o que estou fazendo e como essa terapia é proibida,
a única forma de fazê-la foi aprender como tirar sangue da veia e aplicar no músculo, sendo assim, aprendi a fazer o procedimento em mim para não depender de outra
pessoa para fazê-lo. 

 Tenho asma alérgica desde os sete anos de idade e problemas de alergias como: renite, sinusite, alergia a metais e todo mês passava por gripes e resfriados que acabavam
comigo; então, a terapia dando certo seria excelente para mim e estou escrevendo esse depoimento para ajudar pessoas que tem muitas dúvidas quanto ao procedimento da
auto-hemoterapia e seus benefícios. 

 Nunca aconteceu nenhum efeito colateral, nada mesmo. No começo aplicava o sangue no glúteo, sentia um pouco mais de dor localizada no local da aplicação e ficava um
hematoma que durava mais ou menos dez dias, então comecei a aplicar nos braços e na cocha da perna. Sinto um pouco de dor localizada que dura no máximo três dias,
porém não fica nenhum hematoma, hoje alterno braços e pernas. Aplico entre 5 e 8 ml de sangue, mas procuro não passar de 5 ml num músculo só. Quando vou aplicar
mais do que isso, divido entre braço e perna. 

 Quanto aos benefícios que tive. Estou muito feliz com os resultados: a rinite, gripes e resfriados, quase que sumiram por completo e quando tenho resfriados, curam-se
com três dias no máximo. Antes ficava semanas seguidas com sintomas horríveis de gripe. Nunca mais precisei tomar antibióticos para a garganta, nem anti- histamínicos
para a rinite. A asma que me atacava sempre, ainda não foi curada, mas os ataques diminuíram bastante, sendo que ás vezes, ainda tomo xaropes para aliviar a falta de ar.
Preciso dizer que a auto-hemoterapia não traz alívio imediato, nem é mágica. Ela ativa seu sistema imunológico que vai ajudá-lo a se curar mais rápido e, assim como se
demora anos para adquirir uma doença, também demora-se algum tempo para que curas aconteçam. Percebi que os benefícios são cumulativos ao longo do tempo, o
importante é persistir e continuar o tratamento. Os remédios, como o próprio nome diz remedia, não cura. Quem nos cura é o sistema imunológico que é reforçado com a
auto-hemoterapia. 

 Tudo que disse acima, é experiência minha, fui cobaia de mim mesma e estou feliz com os resultados, ninguém pode falar que estou falando do que não experimentei. 
 A auto-hemoterapia é positiva para o tratamento de várias doenças e não impede que se possa usar os remédios que são receitados pelo médico, vai ajudar no tratamento,

só isso. Além de que, se houver efeitos colaterais por conta do tratamento alopático, a pessoa se sentira muito melhor. 
 Obrigada pela atenção e espero que este depoimento possa ser útil para pessoas que estão precisando. Deus abençoe a todos. 

  
Publicado por Elizabete Siqueira em 15 outubro 2011 às 12:32 em INFORMAÇÕES 

  
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/eu-obtive-beneficios?xg_source=activity

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-obtive-beneficios-asma-dores-gripes.asp 

  
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 19 de setembro de 2011 - 00:05:32

  
Enfermidades selecionadas 

 Asma
 Hérnia de disco

  
Auto-hemoterapia: testemunhos: asma e hérnia de disco

  
Vídeo da Cidinhatrix, Auto hemoterapia, ultrapassa 200.000 exibições. (agora são 203068 exibições). 

  
http://www.youtube.com/watch?v=4cwjdL2-5ys

  
Para quem não sabe, a Cidinha fez curso em uma universidade para poder se auto-aplicar, conforme a técnica que ela mostra no vídeo. 

  
E também, ela se curou de hernia de disco com a AHT. 

  
COMENTARIO DE CIDINHA EM RESPOSTA A @ericrp200: 

  
@ericrp200 É muito bom saber disso,pois eu tambem me curei de uma hernia de disco? com a auto hemoterapia.Um abraço =) 

  
cidinhatrix 1 mês atrás 

  
- 

  
COMENTARIO DE @ericrp200: 

  
O vídeo está excelente e com certeza ajudou e ajudará as pessoas que não tem ninguém para aplicar nelas. 

  
Meu pai curou um problema de hernia de disco com AH, pois os médicos disseram que ele teria que "aprender a conviver com o problema". 

  
Tendo um exemplo deste em casa, parti para o tratamento para me ajudar com a asma. Eu comecei há pouco tempo e já estou muito melhor, e o mais surpreendente é que
te da mais disposição física. 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-obtive-beneficios-asma-dores-gripes.asp
http://www.youtube.com/watch?v=4cwjdL2-5ys


 
Abraço !!! 

  
ericrp200 1 mês atrás

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-testemunhos-asma-e-hernia-de-disco.asp

  
 
 
 
 
 
 
Domingo, 21 de agosto de 2011 - 21:24:36

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne juvenil
 Bronquite

 Hipertrofia benigna de próstata
  

Testemunhos da auto-hemoterapia - no metropoli online 
  

Samuel dos Santos Netto disse: 
 15/08/2011 às 01:42 

  
Resumindo: 

 Curei-me de uma bronquite asmática grave, com 12 meses de Auto-hemoterapia, FAZENDO 10 ml de 4 em 4 dias, sem 
 atrasar um dia se quer, e quando me sentia mal adiantava a dose para 3 em 3, ou até de 2 em 2 dias. 

 Passei a sentir breve período de melhora nos 3 primeiros meses, e melhora significativa a partir do 7º mês, e 
 melhora absoluta. Cura a partir do 12º mês. 

 Sou uma pessoa completamente cética, e tenho que admitir… Esse tratamento para mim funcionou mesmo! 
  

 
Djalma disse: 

 17/08/2011 às 12:54 
  

OLA,, EU SOU FORMADO EM ACUPUNTURA E QUIROPRAXIA,, E FAÇO USO DA HM. E USO EM ALGUNS CLIENTES MEUS,,, E O 
 RESULTADO É EXELENTE,,, TRATEI DO MEU PAI QUE ESTAVA COM PROSTATITE, JA TRATEI DE PESSOAS QUE ESTAVA COM MUITA 

 ESPINHAS, ENFIM,, VARIOS E VARIOS CASOS,,, E GRAÇA A DEUS O RESULTADO É MUITO POSITIVO, EU MESMO NÃO SEI O QUE 
 É UMA GRIPE, MEU ESTADO IMUNE ESTA SEMPRE ALTO, AUMENTA A DISPOSIÇÃO, INCLUSIVE É UM EXELENTE VIAGRA,,, RSRSRS 

 FICAM TODOS COM DEUS. 
 ABRAÇOS 

  
http://metropolionline.com.br/vidasaudavel/auto-hemoterapia-funciona-ou-nao-funciona/

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/testemunhos-da-auto-hemoterapia-no-me

  
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 10 de julho de 2011 - 14:09:05

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Asma

 Cisto cebáceo
 Doenças pancreáticas

  
A unica dúvida é se alguem ja usou em criança de 3 anos

  
Data: 05/06/2009 23:03:30 

 De: luciana (lcpublicidades@hotmail.com) 
 IP: 200.223.17.26 

 Assunto: A unica dúvida é se alguem ja usou em criança de 3 anos 
  

 
Eu descobri um cisto no pancrea, e a gasto disse que não era de se preocupar ma sabe como é agente sempre fica preocupada. Então resolvi conhecer melhor a AH e sentir
muita confiança a ponto de fazer 20 cópias do dvd de Dr. Luiz Moura e sair emprestando as pessoas e mostrando a todas pessoas que eu achava que poderia ajudar. Com
isso, eu, minha mãe que teve cancer de tireoide, meu pai com arterias entupidas, minha tia com asma e alergia, minha irmã com problemas nas circulações das pernas,
duas amigas enfermeiras, e muitas outras amigas com outros tipos de problemas, ja estamos fazendo a auto hemoterapia. E todas essas pessoas estão obtendo resultados
significativo, elas estão surpresas pois não imaginaria que iam obter resultados tão favoráveis. Meu filho de 3 anos tem problema de alergia quase sempre tem que ir ao
hospital e só não fiz a AH nele pois ainda não vi nenhum relato com crianças nesta idade. VAMOS AJUDAR ALIVIAR O SOFRIMENTO DE MUITA GENTE.
Divulguem a AUTO HEMOTERAPIA. Quem é doente hoje pode ser sao amanhã e quem é sao hoje pode ser doente amanha. 

  
Diva

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-unica-duvida-e-se-alguem-ja-usou-em-crianca-de-3-anos-.asp

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-testemunhos-asma-e-hernia-de-disco.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/testemunhos-da-auto-hemoterapia-no-me
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-unica-duvida-e-se-alguem-ja-usou-em-crianca-de-3-anos-.asp


 
 
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 14 de junho de 2011 - 19:25:24

  
Auto-hemoterapia no tratamento de crise asmática, verrugas e problema de garganta e de pele

  
Data: 14/06/2011 18:49 

 De: Raul Ruckl (ruckl.r@oi.com.br) 
 IP: 187.7.50.115 

 Assunto: Re: Re: Re: AUTOHEMOTERAPIA EM SANTA CATARINA 
  

Faço auto hemoterapia a quatro meses, 
 tive uma crise asmatica violenta,usava a bombinha 

 com Foraseque,que acabou me dando problemas 
 na garganta.Os beneficios que obtive até agora 

 são vario ex. minha disposição ficou exelente,minha pele 
 ficou ótima tinha uma enorme veruga nas costas,sumiu, 

 meu problema de farfanta foi resolvido,pessoas que conheço 
 tambem tiveram resultados ótimos,obrigado 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/11813702.html

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-no-tratamento-de-crise-asmatica-verrugas-e.asp

  
 
 
 
 
 
Domingo, 17 de abril de 2011 - 13:02:27

  
Enfermidades selecionadas 

 Asma
  

so fazendo pra crer
  

Sei que muitos não acreditam ou tem medo, mais o medo de morre é maior. cada crise era um tormento ficava indgnado cada vez que ia procurar um hospital ficava a
espera de uma vaga para pode ser consultado e receber as medicações. numa dessas idas ao hospital que me falaram da auto-hemoterapia. quando resolvi fazer depois de
tanto sofrimento, minha vida mudou por completo nunca mais soube que é crise da ASMA. fico muito grato a pessoa que me informou, pois só fiz 4 (quatro) vezes
aplicação de 5ml de sete em sete dias. hoje já fazem 2(dois) que não faço. muito obrigado mesmo. 

 RODOLFO BENTES 
 13 anos - MACAPA

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011 - 10:51:42

  
Enfermidades selecionadas 

 Ácido Úrico / Gota Úrica
 Alergias

 Artrite reumatóide
 Artrose

 Bronquite asmática
 Distúrbio do Ácido Úrico

 Gripe
  

Santo Graal
  

Tenho feito já 14 aplicaçoes de 5 ml por semana, a partir da quarta resolvi o problema de tosse e catarro 
 constante , devido a alergia a frio e poeira.Eu não queria de maneira nemhum , usar os corticoide e outros 

 remediso com efeitos colaterais terriveis.Nunca mais tive estes problemas.pare de tomar tilatil e beserol , 
 tomava praticamente 3 a 4 x por semana.Mesmo que o Ministério da Saúde não autorize o uso oficial de auto-

 hemoterapia, a divulgação desta técnica a traves das pessoas que usam e estão satisfeito com os resultados, 
 será suficiente para ter uma revolução "DA SAUDE", no Brasil. No final quem decide se uma coisa esta certa ou 

 não, sempre será o POVO.E ninguém, vai fazer alguma coisa para se prejudicar .A AUTOHEMOTERAPIA, vai ganhar a 
 cada dia mais espaço,simplesmente porque é eficiente e barata.Eu mesmo, uso com muita satisfação e por isso, eu 

 divulgue para meus amigos e colegas.Assim , desta maneira , num instante todo mundo terá acesso.Com ou sem 
 autorização, a INTERNET vai acabar informando sobre os benefícios desta técnica que o próprio DEUS DIVINO, 

 criou com o nosso próprio sangue.No final, o homem descobriu a famosa procura do Santo Graal...e este é o nosso 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-no-tratamento-de-crise-asmatica-verrugas-e.asp


próprio SANGUE....Chegamos na era da visão e do bom senso....Acredite, muito coisas ainda vão ser descoberta, 
 sem precisar poluir ou destruir ou enriquecer grupos monopolista.Esta onda, de liberdade, e verdade e amor e 

 fraternidade vai vencer para o bem de todos. 
  

rafael afan 
 52 anos

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/santo-graal.asp

  
 
 
 
 
Sábado, 23 de outubro de 2010 - 18:05:36

  
Enfermidades selecionadas   

  Bronquite
  Cisto cebáceo

  Sinusite
  

Benefícios da AE
  

Tenho 55 anos minha esposa 50, começamos a fazer a AH á 3 meses, 5 ml cada 7 dias.Relato: Esposa - Dores nas juntas e erticulações das mãos - caroço no tendão da
mão esquerda que segundo consulta médica somente com cirurgia_ Simplesmente desaparecu. Ela tem diabetes tipo 2 - conforme tivermos resultados segundo exames
informaresmos. 

 Eu - Sinusite e Bonquite crônica - todo ano pegava um resfriado e a situação complicava la vai 20 dias de antibióticos. agora em julho de 2010 obtive apenas um leve
sintoma de resfriado por alguns dias e foi só- nehum medicamento tomado. 

 Tenho outros probelmas crônicos, assim que tiver resultados informarei 
 É uma pena nós termos conhecido a AH a tão pouco tempo. 

  
Luiz Barbosa   

 Ribeirão Preto
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/beneficios-da-ae.asp
  

 
 
 
 
Terça-feira, 19 de outubro de 2010 - 21:40:03

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Asma

  
Vantagens 

 Apartir do primeiro mes de hemoterapia não houve necessedade de fazer injeções semanais para asma, o uso do spray aerolin também reduzido de quatro a cinco
aplicações diárias para uma vez, no máximo duas. 

  
 Experiência 

 Quem está fazendo o tratamento é meu Pai que tem 65 anos, ele melhorou muito, está satisfeitissimo. Eu e minha familia também estamos iniciando para tratamento de
resfriados e alergia, tenho informado a vários amigos sobre o tratamento. 

  
 Ricardo Cruz 

 38 anos - Bagé - RS - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-asma-2.asp
  

 
 
 
 
Sexta-feira, 3 de setembro de 2010 - 23:18:52

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Bronquite, Bronquite asmática, Gripe, Herpes

  
Vantagens 

 Uma grande melhora geral fisica, bem como de auto estima, embora que até agora não solucionou definitivamente os problemas pretendidos inicialmente. 
  

 Experiência 
 Em base a minha experiencia, tenho divulgado e recomendado para outras pessoas, as q estão fazendo o tratamento me relataram q tem conseguido bons resultados. 

  
 Artur Guse 

 67 anos - Foz do Iguaçu - PR - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
Domingo, 29 de agosto de 2010 - 18:29:26

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Bronquite asmática, Bursite, Dores articulares, Fibromialgia, Osteoporose

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/santo-graal.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/beneficios-da-ae.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-asma-2.asp


 
Vantagens 

 Melhorou a disposição para as atividades corriqueiras e as dores nas articulações 
  

 maria da graça bandeira de almeida 
 56 anos - Brasília - DF - Brasil

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
Data: 03/02/2009 11:54

 De: Anita Rodrigues 
 IP: 189.104.126.3

 Assunto: AUTO-HEMOTERAPIA
 Posso afirmar com toda veracidade por experiencia própria a cura de "ASMA CRÔNICA" convivendo com este mal de urgência em urgência, os médicos me falva (isto é

caso pra UTI), MAS TERMINAVA NAS EMFERMARIAS de hospitias 15, 20 dias e mesmo assim sem resultados, tentei até com o tratamento homeopatico, e ñ obtive
sucesso. Dai resolvi fazer o tratamento com Auto-Hemoterapia, fazendo 10 aplicações de 20cc e hoje ñ dependo mais mais de bomba, nem corticóides mto menos
aminofilina etc.......... Posso atestar minha cura com certeza e indico a tantos outros que me perguntar. 

  
 
 
 
Sexta-feira, 8 de abril de 2011 - 21:09:51

  
Ja faço a auto hemoterapia a mais de 4 anos, para ser mais preciso de novembro de 2006 em diante, e me sinto cada vez melhor, era portador de bronquite cronico, tomava
bronco dilatador desde que nasci com a idade de 60 anos as coisas cada vez pioravam mais, tinha pressão alta e início de diabete que segundo os médicos era hereditária
ou medicamentosa, porem hoje com 64 anos, abandonei os corticoides, broncodilatadores e outros remedios que usava para viver medicamentosamente, por este simples
procedimento sanguineo que é a auto hemoterapia. PARA MIM O MILAGRE DA MINHA VIDA... 

 joão carlos hirdes 
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Terça-feira, 20 de julho de 2010 - 15:07:14

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Alergias, Artrite, Asma, Bronquite, Bronquite asmática, Enxaqueca, Rinite, Sinusite

  
Vantagens 

 Melhora da infecção crônica na mucosa respiratoria das vias aéreas inferiores e superiores. 
 depois da 4º dose não tive mais enxaqueca. 

 Desaparecimento de secreções geladinosa de cor esverdiada e do mal estar fisico e da fadiga geral que tomava conta do meu corpo. 
 Aumento de vitalidade e vigor físico para nadar e caminhar em aclive. 

 Melhora da secreção e inflamação da pele. Fiquei muito emocionado qndo fui nadar e não precisei recorrer ao uso, crônico, do broncodilatador berotec. 
 Estou na sexta dose e bastante otimista com os bons resultados. Já fiz todo tipo de tratamento e as respostas com a autohemoterapia esta sendo concretamente positiva.  

  
 Experiência 

 Posso relatar apenas que os cravinhos ficaram secos e pontudos com se tivesse areinha na pele. 
 Apareceram umas bolinhas na pele do tronco e das costas. Mas como sou acneico, isto é o de menos. Por que minha pele do rosto esta ficando limpa. E estou com 52 anos

e muito maltratado pela asma especialmente no inverno. Já recorri a todo tipo de tratamento e pela primeira vez estou obtendo resposta com a autohemoterapia para asma
persistente crônica e suas consequencias.Pretendo agora dar atenção a alimentação e a prática de exercício para diminuir as dores no torax por conta de respirar mal
cronicamente a muito tempo. Especialmente à noite. Passei a dormir a noite inteira sem precisar levantar para usar broncodilatador. Tenho ido deitar e esqueço de usar a
bombinha e ao acordar também. Isto é um sinal de que estou respirando melhor. Estou aplicando 10ml 

 uma vez por semana e outro dia fiquei muito emocionado porque fui nadar e não senti fadiga e não precisei recorrer ao uso de berotec. Eles afirmam que asma não tem
cura e eu nunca me conformei com isto. Espero dentro e algum tempo poder relatar estabilização dos sintomas e poder levar uma vida normal. 

 Muito obrigado. 
  

 jose carlos meirelles 
 52 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
João Carlos Hirdes - 61 anos - Rua Frederico Trebi, 75 - Pelotas RS.

 Quinta-feira, 1 de janeiro de 2009 - 12:29:45 no site: fórum Orientações Médicas
 sou usuário da auto-hemoterapia desde 15/11/2006, nunca imaginei, que com minha idade deixaria de usar remédio pra asma, como aminofilina, bricanil, asmac,

corticoides como maticorten e tantos outros quanto foram inventados, as famosas bombinhas que sempre estiveram no meu bolso como berotec, aerolim, zaditem seretide
e tantas outras que me aconpanharam desde o meu nascimento. - É incrivel quando saio e viajar e não levo remédio algum por que não preciso mais deles para me manter
respirando normal.

  
 
 



 
Copélia, perfil no Orkut: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3768058551279763803

 Em 3 de janeiro de 2009, deixou o scrap abaixo na comunidade do Orkut: ASMA E AUTOHEMOTERAPIA: http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?
cmm=21059630

 Olá. Sou asmática e faço auto-hemoterapia há 4 meses e estou tendo ótimos resultados, o mais visível até o momento é que parei de usar medicamentos como Amnofilina
e Berotec para evitar crises. Eu recomendo porque funciona mesmo!!! Bjinhos a Todos!!!

  
 
 
 
Joaquim Marçal é um grande divulgador da AutoHemo no Orkut: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16209280005736117767 

 Olhe o scrap que ele deixou na comunidade ASMA E AUTO-HEMOTERAPIA: http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
 http://blog.becher.com.br/criticas/auto-hemoterapia/?cp=all

 Castilho Alex Says:
 Dezembro 8th, 2007 at 11:16 pm

 olá… meu relato é simples, sou alérgico “asma e renite” por toda vida, sempre me tratei, bons convenios, muitos tratamentos, muitos medicamentos, sem falar nas idas de
emergência a pronto socorros claro para as interminaveis inalações, sempre evitei lugares frios, ar condicionado, tomar gelado em fim, até que em uma aula de direção
defensiva acreditem um instrutor falou do assunto e que só estava comentando por que ele estava utilizando a autohemoterapia e que estava sendo tão bom que não achava
justo ficar com este conhecimento e privar os outros, assim me emprestou uma cópia do video, então pesquisei assisti o video, perguntei, parecia pergunta sobre politica,
muitos não sabe nada, outros só acreditam vendo, quer dizer para quem tem duvida é dificil ter uma opinião, porem as pessoas que tiveram a presença de espirito de
iniciar a autohemoterapia, foi quase unanimidade, elas apresentaram sempre algum tipo de melhora, portanto ciente dos fatos inciei a “AH” como teste por dois meses,não
utilizei a minha amiga bombinha para minhas crises de asma, (20anos com ela) melhorou minhas crises tanto que até pensei que foi coisidência, então parei por que o
planejado foi por dois meses os testes, e agora já faz mais dois meses tambèm que não faço a “AH” voltou as crises, agora iniciarei por definitivo o tratamento, chega de
sofrer, como recebi este presente me comprometo em divulgar, só para rebater as possiveis criticas, vou continuar pesquisando, para as autoridades solicito a elas que
cumpram seu papel de iniciar o devido estudo cientifico e parem de apenas jogar palavras ao vento sem provas, digo também que a ANVISA, falhou no caso do leite
contaminado, duvido que foi a primeira vez e não acredito que será a ultima, desculpem mas há muitas verdades que não podem ser ditas e as autoridades as tem em
segredo, pela sua própria sobrevivência política ou financeira, quem sabe, até mais…

  
 
 
 
Data: 21/04/2007 08:22 - Inforum

 De: sayonara (sayo_rv@hotmail.com)
 IP: 201.15.117.13

 Assunto: Auto-hemoterapia
 Eu e meus filhos estamos fazendo a auto hemoterapia , meu filho mais velho tem bronquite asmática, e vi ótimos resultados, pois sua crise diminuiu. Pode confiar na auto

hemo...
  

 
 
 
Data: 20/04/2007 14:02 - Inforum

 De: Luciene da silva de souza (lucienesouzza01@yahoo.com.br)
 IP: 189.13.2.249

 Assunto: Auto hemoterapia
 SOU TECNICA DE PATOLOGIAS CLINICAS, REABILITADORAS TÉRAPEUTA HOLISTICA, E TRABALHO, COM A INCLUSÃO SOCIAL NA DIOCESE DA

MINHA CIDADE, É JÁ VENHO FAZENDO AUTO HEMOTÉRAPIA HA ALGUNS MEZES,COM GRANDE SUSSESSO AS CURAS SÃO BERRANTES,
PESSOAS COM ÁRTRITE, ARTROSE, COLESTEROL, BRONQUITE ASMA,ANEMIA, E ATER, CANCE. EU NÃO SEI POR QUE ESSA POLEMICA EM
TORNO DE UM TRATAMENTO, QUE JÁ VEN SENDO REALIZADO HA MUITOS ANOS, TENHO PACIENTE, DE 70 ANOS QUE JA FAZIA A AUTO HEMO
HA MUITOS ANOS, PARA DOENÇAS DE PELE, E ANEMIA, E MUITOS OUTROS TESTEMUNHO, ...

  
 
 
 
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 10:03:49 - Orientações Médicas

 tive por anos asma.......e a 1 ano faço a auto hemoterapia e fui totalmente curada......alem da asma tambem de rinite dores no corpo e me sinto mais
fortalecida.......realmente agradeço por pesquisarem sobre a auto hemoterapia......muito obrigada!!!

 ELAINE - GOIANIA
  

 
 
 
Quarta-feira, 22 de outubro de 2008 - 21:24:28 - Orientações Médicas

 Conheci a A H na Bahia, lá em uma cidade do interior , Sul da Bahia, com poucos ou nenhum recursos médicos, conheci um colega de trabalho que me passou o DVD e
me apresentou uma comunidade inteira , com muitas pessoas dizendo que curou isso ou aquilo, acreditei levei fé e fiz A H , por um ano , porque tinha Broquite e Asma, já
parei de fazer fazem 2 meses e não necessitei mais fazer nebulizações, com berotec e nem tomar corticoides, graças a Deus estou curado, acredito que não voltará , mas se
voltar , recomeço as sessões de A H., nunca tive nehum efeito colateral , por isso é chamado de A H , ou continuamos sofrendo com o que nos pertuba, ou assumimos os
riscos que poderiam ter essa prática, depende somente de nós, somos frutos de nossas escolhas. Abraços a Todos.

 Carlos Souza - Guaíba
  

 
 
 
Domingo, 19 de outubro de 2008 - 18:33:22 - Orientações Médicas

 Ví o video pela primeira vez em setembro de 2006, como já havia usado o procedimento com sucesso contra figueira bovina (também comentado no vídeo) e tinha
problema leve com asma desde 7 anos de idade, resolvi experimentar e... nunca mais tive nenhuma manifestação. Além disse também não tive mais problema com renite,
e segundo minha esposa parei de roncar.

 Sou fã, uso até hj, a dois anos não tenho gripes ou resfriados, ou melhor, a dois anos não tenho gastos com nenhum remédio.
 Sergio Prandi 54 anos - Santos

  
 



 
 
Orientações Médicas - Quarta-feira, 15 de outubro de 2008 - 23:58:19

 sou a favor porque já pude comprovar em mim e em minha família os efeitos benéficos desse tratamento contra a acne, asma e dermatites após o uso ininterrupto de 4
meses. no cíclo de 7 em 7 dias. É realmente eficaz e maravilhosamente barato.

 nice 45 anos - tobias barreto - sergipe
  

 
 
 
Orientações Médicas - Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 - 11:58:51

 Sou usuário da auto-hemoterapia a mais de ano, e atribuo a este procedimento a cura da minha asma, a qual me acompanhava desde meu nascimento, atribuo tambem ao
controle da minha pressão e diabete. - Continuo controlando estes dois ultimos problemas, que tambem desapareceram com a AUTO-HEMOTERAPIA

 Joao Carlos Hirdes Pelotas / Rs
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 2 de setembro de 2008 - 22:08:06
 Encontro-me atualmente fazendo uso da auto-hemoterapia para vários problemas alérgicos

 respiratórios que tenho e o resultado está sendo muito bom. Até o momento só fiz o
 procedimento 4 vezes e os resultados são visíveis. Estou me sentindo muito bem, sem qualquer

 crise de bronquite, rinite e sinusite, que me eram corriqueiras nessa época do ano. Estou muito
 feliz com o tratamento, estou recomendando à vários amigos, inclusive a minha esposa que tanto

 necessita mas ainda está avaliando para se submeter ao tratamento, mesmo reconhecendo que me
 está sendo extremamente funcional. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelas valiosas

 informações no site. Fiquem com Deus. Prof. Jorge Mello.
 Jorge Mello

 56 anos - Rio de Janeiro - Campo Grande
  

 
 
 
Postado por Lina

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

  
É impressionante! 

 Fiz minha 7a. aplicaçõa esta semana e minha bronquite já não dá sinais, além de 
 minha rinite alérgica estar quase desaparecendo, apesar de estarmos no inverno." 
 Postado por: Alexander 

 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=13670240951872060648
  

 
 
 
Relato de Brenda: DEPRESSÃO, RINITE, SINUSITE, ASMA, ALERGIAS

 ...Tinha sérios problemas crônicos desde os 5 anos de idade. 
 ...Após 15 meses e sem pausa alguma, ...Realizei as tomografias dos 

 seios da face constatou ( zero ) problema. 
 Não sinto mais nada graças a Deus e a Auto-hemoterapia... 

  
Perfil de Brenda: 

 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=95785295704521411
  

Relato postado em: 
 http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=31869178&tid=2530539304320144389&start=1

  
este relato foi postado no orkut por: 

 Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
 profile: 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
  

 
 
 
Depoimento sobre auto-hemoterapia e epilepsia na reportagem

 A vida sob Auto-Hemoterapia
 Mesmo ainda não autorizada pelo MS,

 a prática vem ganhando mais adeptos, que está no endereço
 http://www.seculodiario.com.br/arquivo/2008/abril/19_20/reportagens/reportagens/19_04_01.asp

 Esta reportagem traz ainda relatos de cura de asma, enfisema, entre outras doenças.
  

 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
  

Data: 29/10/2008 11:58
 

http://www.seculodiario.com.br/arquivo/2008/abril/19_20/reportagens/reportagens/19_04_01.asp
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


De: DARCY COSTA ALMEIDA
 IP: 200.208.236.212

 Assunto: Fiz e faço!!!
 Fiz hemoterapia para me curar da asma e deu certo hoje me sinto bem.

 Sou balkconista de farmacia e a muito tempo conheço a pratica porem so vim fazer em mim
 depois de ver o video do doutor luiz Moura.

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 11/10/2008 01:25

 De: Ivonete Soares Nunes 49 anos Paraíba (cidade Santa Rita (ivonetesoaresnunes2008
 @hotmail.com)

 IP: 200.97.67.68
 Assunto: Auto-Hemoterapia

 Olá pessoal! Parabens por acreditar nessa técnica tão importante, sou professora de
 Ciências e Matemática, me ligo muito a saúde pela natureza, portanto qdo conheci O DVD do

 Dr Luis Moura, imediatamente comecei fazer a AH, estou na 18ª aaplicação, e estou me
 sentindo ótima, antes trabalhava dopada por bombinha pois sou asmática de um sério

 processo alérgico, devido a Himunudade ser muito baixa, só vivia cheia de aftas, chiado forte
 no peito, ronco no sono, muitas dores ósseas causadas excesso de medicamento, tive

 hosteoporose precoce devidos os corticoides. graças a Deus estou, disposta, ativa, feliz
 minha auto-estima é outra. Se tivesse conhecido este tratamento antes, não teria perdido
 tanto na minha adolescência e na vida adulta, porque só vivia de internamento e emergência

 em hospitais pneumológicos. Não disistam! façam com fé que sua vida passa a valer muito a
 penas com saúde

  
 
 
 
Inforum:

  
Data: 11/12/2009 01:45

 De: Mariana Bragança
 IP: 189.34.53.190

 Assunto: Me livrei dos corticosteróides!!!
 Depois de mais de 10 anos fazendo uso contínuo de corticosteróides orais e inalatórios, finalmente me vi livre da asma!

  
Conheci a autohemoterapia através da minha mãe que por sua vez conheceu a técnica por meio do dvd do Dr. Luiz Moura.

  
Desde criança tive pânico de agulhas, muito medo de injeção. Somente em 2009 depois de uma crise muito feia de asma e depois de desenvolver uma neutropenia (em
decorrência do uso excessivo de corticosteróides) foi que eu tomei coragem de fazer a autohemo.

  
Atualmente estou sem crises de asma, minha pele melhorou, não faço mais uso de medicação antidepressiva que costumava fazer antes da autohemo. Muita coisa mudou
em minha vida. Me tornei uma pessoa mais saudável, não necessito de remédios.

 Durante o ano inteiro não tive nenhum resfriado!!!
  

A eficácia da técnica é comprovada nos resultados dos meus hemogramas - fiz um na semana anterior à primeira aplicação e um na semana posterior. Continuo fazendo
hemograma periodicamente e os resultados só melhoram.

  
Meu médico ainda considera a autohemo como "medicina classe D ou E", mesmo observandos os resultados. Mas eu desconsidero tamanha ignorância, apenas consulto
para pegar requisição de exames que me ajudam a comprovar a eficácia da técnica.

  
É maravilhoso, incontestavelmente eficiente e extremamente barato!!

  
Tenho graduação e pós-graduação na área da saúde e desde a primeira aplicação eu que fiz em mim mesma. Agora também faço na minha família.

  
Sem dúvidas, conhecer e fazer uso da autohemoterapia foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida.

  
Sou muito grata ao Dr. Luiz Moura por sua campanha de divulgação. O considero um médico muito ético. Louvável sua atitude! 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 16 de agosto de 2009 - 20:49:03 

  
Data: 16/08/2009 19:29 

 De: ione 
 IP: 200.199.81.236 

 Assunto: AUTO-HEMO 
  

FAÇO A.H. A 1 ANO E FIQUEI BOA DA ASMA NAO ESTOU TOMANDO REMEDIO .CONHEÇO VARIAS PESSOAS QUE FASEM E ESTAO OTIMAS.DEUS
ABENÇOE ESTE MEDICOE SUA FAMILIA. 

  
 
 
 

http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 8 de agosto de 2009 - 22:34:00 

  
Data: 08/08/2009 18:42 

 De: verapassaglia 
 IP: 189.30.254.246 
 Assunto: Aht 

  
Já fazem tres anos que estamos fazendo AHT, meus pais e eu.O resultado realmente é fantástico.Meu pai que está com 88 anos não quer parar de fazer.Ele é
asmático,hipertenso,tem arritmia cardíaca e quando ele faz a aplicação,sente-se muito melhor.Só que os exames médicos são efetuados sempre que agendados e a
medicação alopática é respeitada.Acredito que a AHT seja um complemento porque como nossa alimentação já não é orgânica, a poluição está no ar e não caminhamos
como antigamente(não permitindo que nosso organismo processe toda a alimentação que ingerimos, gastando as energias), nosso organismo já não consegue se manter
sem disfunções.Agradeço ao dr.Moura pela coragem de nos colocar a par deste método tão antigo que muitos o usavam para acne e "limpeza do sangue".Até hoje não vi
nenhum senão para aplicação:cancer,miomas,problemas respiratórios,picadas de cobras, alergias, problemas circulatórios.Tudo funciona muito melhor. 

  
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Autoimunohemoterapia
 
 
Quinta-feira, 24 de dezembro de 2015 - 22:22:40

  
A Auto-Hemoterapia me deu uma qualidade impressionante em Maratonas e recuperação!

  
A auto-hemoterapia me deu uma qualidade excelente para minhas maratonas e no cotidiano!! A recuperação após treinos pesados e pós-prova de 42190 Km é
inexplicável!!!!!!!!!!!! Acredite e confie em vc!!!!!!! 

  
http://amigosdacura.ning.com/photo/pau-2764

  
"Sou Prof de Academia e Maratonista!! A Auto-Hemoterapia me deu uma qualidade impressionante em Maratonas e recuperação!!!!" 

  
http://amigosdacura.ning.com/profile/AntonioAugustodeCarvalho

  
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 3 de março de 2016 - 19:03:44

  
Melhora imediata de uma infecção

  
Em dez 2013, sofri um infarto agudo do miocárdio, com a necessidade de revascularização com duas pontes de safena, com 10 dias de alta, já em casa, senti uma das
maiores dores da minha vida, maior que o próprio infarto, voltei ao hospital e após muita morfina a dor diminuiu e em seguida estourou os pontos da cirurgia e começou a
sair pus, era tanto que chegava a encher copos. 

 Para resumir, tive outras duas internações, outra cirurgia e de nada adiantou, tomei 18 tipos de antibióticos diferentes, inclusive fiquei internado durante 12 dias tomando
antibiótico através de bomba e nada adiantou. Gastei uma fortuna em gases, esparadrapos e etc... para os curativos, que eram feitos no mínimo 4 por dia. 

 Após 1 ano e 4 meses me falaram sobre a Hemoterapia e por estar muito descontente com toda essa situação, fiz imediatamente à indicação, tomei a primeira dose com 5
ml, de cinco em cinco dias e obtive a cura da infecção com a terceira dose. 

 Já estou tomado a um ano pois obtive melhoras significativas e todo o meu estado de saúde melhorou, diabetes e etc... 
 Trago o meu testemunho, pois sou prova viva das benesses deste tratamento, tenho em arquivo todo o meu prontuário comprovando a infecção. 

 Me coloco a disposição para maiores informações caso se faça necessário. 
 Rubens Washington Schwandner 

 54 anos - Florianópolis - SC
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/melhora-imediata-de-uma-infeccao.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/melhora-imediata-de-uma-infeccao.asp


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

FONTE AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2015 - 15:27:40

  
Enfermidades selecionadas 

 Coração (problemas cardíacos)
 Prevenção em geral

  
Auto-hemoterapia na desobstrução das carótidas

  
Mafra Mafra 

 2 h 
 em 4 junho 2012 at 22:52 

 Recebi esta mensagem copiei e colei aqui : 
 Boa noite, meu amigo maurecir acabo de chegar de sao jose do rio preto, onde faço os exames das carótidas. 

 e tenho boas notícias, a carótida direita estava com 70% de entupimento, e hoje com 40% 
 a esquerda estava com 50% de entupimento e hoje esta desobistruída , com fluxo normal. 
 sao dois anos fazendo aht. Sao varios benefícios , muito,mais muito obrigado a todos 

 um grande abraço 
 luiz alberto 

  
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/carotidas-1?commentId=4269704%3AComment%3A176958

  
 
 
 
 
 
11 de abril de 2015 - 14:34:41

  
Auto Hemoterapia. Dr LUIZ MOURA. 

  
Publicado por Walfrido Paulista em 11 abril 2015 às 1:21 em INFORMAÇÕES 

  
Gostaria de deixar aos membros de AMIGOS DA CURA, e, aos consultores em geral.Auto Hemoterapia: É como diz o dr. LUIZ MOURA , um recurso enorme .Eu tenho
71 anos, sou de comportamento rude, trabalho no pesado e sou pesquisador em diversas area de saude e tecnologia em geral. Desde muito tempo sempre questionei os
tratamentos convencionais e o sistema de sude implantado, o sistema padrão.Pratico a Auto Hemoterapia a mais de 8 anos, sempre com sucesso. Ja insentivei milhares de
pessosa a praticarem,e, como existe um DESINTERESSE do Sistema Instalado de Saude, os atos são praticados à margem, o que é uma pena , diante do tamanho
beneficio.No caso da Auto Hemo, como,explicam as pesquisas do dr.Luiz Moura, os macrofagos fazendo o CLIER no organismo, como por exemplo na limpeza das
fibrinas( sangue coagulado) e nos pequenos machucados pelo corpo todo.Eu por exemplo , como ja falei no trabalho rude do dia a dia,machuco muito as mãos , e, por
PURA experiencia ,venho ha anos fazendo a experiencia.Deixo de fazer a Auto Hemo por um periodo de 45 a 60 dias ,e, de propósito machuco as mãos. Ai observo o
tempo de recuperação do ferimento. Depois volto fazer a Auto Hemo regularmente e machuco novamente as mãos. A recuperação chega ser inacreditavel : em 2 dias os
ferimentos desaparecem, enquanto que no caso anterior com um espaço de 60 dias sem a aplicação do sangue a recuperação demora entre 8 a 10 dias.Podemos observar
que as pessoas de trabalho pesado e com idade acima de 60 anos começam ter os coagulos nos braços e mãos, e aqueles coagulos para os que não praticam a Auto Hemo
vam- se cicatrizando e formando manchas orriveis que não desaparecem, resultado de viverem com o limite minimo de macrofagos na defesa do organismo. 

  
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/auto-hemoterapia-dr-luiz-moura

  
 
 
 
 
Terça-feira, 22 de julho de 2014 - 20:36:50

  
Enfermidades selecionadas 

 regressão da vasculite
  

A minha baixa imunidade provoca a vasculite, quando eu tinha a crise entrava no corticoide para no período de no mínimo 10 dias começar a regressão das inflamações,
indicado por um amigo em uma das crises eu resolvi fazer , a minha esposa que é enfermeira fez a aplicação, e pra minha surpresa passando uns 10 minutos o vermelhão
começou a regredir e continuei fazendo, se passaram 5 anos sem ter nenhuma crise. por isso indico a autohemoterapia a todos só vi benefício, claro com as medidas de
segurança principal que é a aplicação rápida no músculo assim que retirar o sangue para não haver coagulação do mesmo 

  
Alexandre Cunha 

 arapiraca AL
  

AHT HEMOTERAPIA
  

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

  
Enfermidades selecionadas 

 Prevenção em geral
 



 
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

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
Sábado, 13 de agosto de 2011 - 11:39:07

  
Enfermidades selecionadas 

 Prevenção em geral
  

Auto-hemoterapia na Republica Dominicana
  

Luciano Garrido Soy medico y la aplico desde hace un ano,cure una sra.con 42 anos,con 10 terapias,NO hay que agregarle nada de sol.salina,solo la sangre en el
musculo,no hay que temer nada,no duele y es segura 100%. 

  
Una enfermera lo puede hacer o usted misma si tiene nociones de enfermeria.ESO ES TODO,Nohay trucos,no hay que refrigerar.Es inmediato,se saca la sangre y se
reinyecta en los puntos antes referidos. 

 http://video.google.com/videop?lay?docid=-4956288815424376784
 autohemoterapia.wmv 

 video.google.com 
  

Diva 
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-na-republica-dominicana.asp
  

 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 4 de maio de 2011 - 11:41:45

  
Enfermidades selecionadas 

  
Prevenção em geral

  
A melhor colisa que já fiz para a minha saúde

  
Depois que comecei a fazer auto hemoterapia; após ver os vídeos do Dr. Luiz Moura, há mais ou menos uns 3 anos, 

 não tenho mais problemas de saúde. Não gripo facilmente e quando isto acontece, a gripe passa rapidamente e tem 
 que ser uma daquelas gripes que mata; pois, a autohemoterapia me resguarda de todos os males. 

  
Walace Luiz Hoelzle

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-melhor-colisa-que-ja-fiz-para-a-minha-saude.asp

  
 
 
 
 
 
 
Sábado, 8 de janeiro de 2011 - 19:06:08

  
Enfermidades selecionadas   

  Prevenção em geral
  

Himunidade
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-na-republica-dominicana.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-melhor-colisa-que-ja-fiz-para-a-minha-saude.asp


 
Sou técnica de enfermagem faço questão de o dizer porque infelizmente as pessoas ainda precisam destes titulos para acreditar em um depoimento.. 

 Pratico a auto -hemoterapia a dois anos e posso afirmar pela minha própria esperiência que é um excelente método para tratar e prevenir doenças,tenho feito para
aumentar a himunidade e o efeito é simplismente espetacular e sem efeitos colaterais ao contrário do que dizem por ai.. 

 Quando vi toda essa crítica em torno da AUTO-HEMOTERAPIA resolvi pesquisar por mim mesma e fazer a esperiência ,realmente é notável nada parecido com que
andam divulgando na televisão convencional.. 

 Penso que tudo o que proporcione um AUTO-CURA JAMAIS será interessante para esse sistema que visa somente o lucro, partindo deste princípio em si fica evidente o
interesse de discredibilizar a AUTO-HEMOTERAPIA. 

 Temos que nos unir em torno de tudo o que faça sentido para a humanidade cada um á sua maneira .... 
  

Michelle Cerqueiar   
 Lisboa-Portugal

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

  
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 29 de agosto de 2010 - 22:30:30

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Doenças virais, Hepatite, Hipertensão arterial, Infecção, Micose, Prevenção em geral

  
Vantagens 

 Desapareceram as doenças 
  

 Experiência 
 Comecei servindo me de cobaia para poder repassar a um filho que foi se trata no Exterior após ser praticamente desenganado e condenado a morte no Brasil, estando

ambos hoje vivos e com a saude em perfeitas condições. Não sentimos qualquer efeito colateral.  
  

 Eloel Neves Aguiar 
 67 anos - Campo Grande - MS - Brasil

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
 
Orientações Medicas:

 http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1754&u=13
 Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009 - 10:19:00 

 Sou favorável,tanto que uso autohemoterapia há mais de 53 anos,precisamente, a partir de 1956,quando,por complicações clínicas diversas,sofri queda de minhas defesas
imunológicas; recorrendo ao insígne médico militar Dr. Hermínio de Macedo, já falecido, prescreveu e aplicou-me, esse tratamento alternativo quer estabelece a atividade
do sistema imunológico, elevando os glóbulos brancos de 5%,taxa normal, para 22%, taxa estimulada pela aplicação da autohemoterapia,sem qualquer sequela,já que, o
sangue do paciente é inocula do de modo intramuscular,agindo como "corpo estranho" no organismo,provoca a excitação do SR(sistema retículo-endotelial), que então
resultará na eliminação de quaisquer outros "elementos endógenos" hospedados no nosso organismo,por tempo variável,conforme a dosagem e duração do tratamento!
Este método já é consagrado na Medicina Veterinária,pelos excelentes resultados obtidos nos "Jockeys Clubs",Londres e Brasil, nas fazendas reprodutoras e clínicas
Pet.Os que se fecham à pesquisa e ao estudo da autohemoterapia revelam má vontade e se esclarecerem,são contra por motivos óbvios.Tenho 76 anos,saudável e forte!
Chega para convencer?Não uso drogas,não fumo,nada que possa interferir na ação da autohemoterapia,não é que seja proibido,mas, por decisão própria, para o melhor
aproveitamento e resulta desse tratamento! 

 Mario Ramos Moreira - 76 anos - Iguaba Grande - Rio de Janeiro
  

 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 14/10/2008 22:54

 De:
 IP: 189.12.198.138

 Assunto: Re: Autoimunohemoterapia
 Aprendi a realizar essa técnica com um bioquímico em 1974, ocasião em que fizemos esse

 tratamento em jovens com acne (muitas), o resultado foi excelente, a acne desapareceu e
 não teve nenhum complicador. o resultado foi que os jovens tiverão um sistema imunologico

 melhor, pois normalmente temos 5% de macrofagos (células que sofre diferenciação do
 monocito) nos tecidos, portanto se vç tira alguns ml de sangue e injeta diretamente no

 mùsculo da mesma pessoa, o nùmero de macrófagos irá aumentar e consequentemente o
 seu sistema imune irá melhorar(células de defesa). portanto paramos com o tratamento pois

 não tinhamos autorização legal para esse ato. mas acredito muito nessa técnica devido a
 diferenciação celular, tem tudo a ver. mas precisamos de um estudo maior, mais pesquisa,

 mais publicação de pessoas conceituadas. vamos esperar.
  

 
 
 

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


Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/

 Data: 11/10/2008 01:25
 De: Ivonete Soares Nunes 49 anos Paraíba (cidade Santa Rita (ivonetesoaresnunes2008

 @hotmail.com)
 IP: 200.97.67.68
 Assunto: Auto-Hemoterapia

 Olá pessoal! Parabens por acreditar nessa técnica tão importante, sou professora de
 Ciências e Matemática, me ligo muito a saúde pela natureza, portanto qdo conheci O DVD do

 Dr Luis Moura, imediatamente comecei fazer a AH, estou na 18ª aaplicação, e estou me
 sentindo ótima, antes trabalhava dopada por bombinha pois sou asmática de um sério

 processo alérgico, devido a Himunudade ser muito baixa, só vivia cheia de aftas, chiado forte
 no peito, ronco no sono, muitas dores ósseas causadas excesso de medicamento, tive

 hosteoporose precoce devidos os corticoides. graças a Deus estou, disposta, ativa, feliz
 minha auto-estima é outra. Se tivesse conhecido este tratamento antes, não teria perdido
 tanto na minha adolescência e na vida adulta, porque só vivia de internamento e emergência

 em hospitais pneumológicos. Não disistam! façam com fé que sua vida passa a valer muito a
 penas com saúde

  
 
 
 
Orientações Médicas: Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2009 - 00:26:20 

 Não vejo porque ser perigoso desde que haja uma cuidadosa assepsia no procedimento. Eu mesmo já faço há 8 meses e estou com o sistema imunológico ótimo, coisa que
não o era antes. 

 Naasson - 78 anos
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - 10:41:55 189.68.197.19
  

A autohemoterapia tem me trazido apenas resultados clínicos positivos, desde que iniciei-me nessa prática, há um ano. Estive em Portugal em 2009, e vale a pena
comentar que a AUTOHEMOTERAPIA é praticada lá pelos médicos mais conceituados, sob o nome de "TERAPIA DE REJUVENESCIMENTO", o que em termos
práticos não deixa de ser uma forma real de se manter jovem. Pois com essa terapia, o organismo se mantém equilibrado em suas funções básicas de HOMEOSTASE
(tendência do organismo em responder à eventuais disfunções, desequilíbrios físico-químicos, manifestados nos mais diversos sintomas). E lá, em Portugal, fui informado
por médicos que a AUTOHEMOTERAPIA FOI ADOTADA OFICIALMENTE PELOS CONSELHOS DE MEDICINA HÁ DEZ ANOS, E QUE PORTUGAL FOI DOS
ÚLTIMOS PAÍSES DA COMUNIDADE EUROPÉIA A FAZÊ-LO. 

  
É LAMENTÁVEL QUE O SISTEMA DE SAÚDE BRASILEIRO ESTEJA NAS MÃOS DE PICARETAS, PREOCUPADOS EM DEMONIZAR UMA PRÁTICA QUE
SÓ TRAZ BENEFÍCIOS E POR BAIXÍSSIMO CUSTO. Assim, melhor seria mudar o nome do Sistema de Saúde, com seus Programas de Vacinação, Palnos de
Saúde,etc. para SISTEMA DE DOENÇAS, PLANOS DE DOENÇAS, ETC. 

  
A CATEGORIA MÉDICA CAI, A CADA DIA, EM MAIOR DESCRÉDITO!!!!!

  
Marcelo Gabriades

 Carapicuìba
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 23 de dezembro de 2009 - 10:03:09 189.19.83.24
  

A colocação de sangue retirado da veia na musculatura funciona como um estímulo de neutrófilos, monócitos e linfócitos que se dirigem para o local com a função de
limpeza, remove coágulos, bactérias e tecidos lesionados. Os monócitos evoluem para macrófagos que exercem a fagocitose de qualquer substância, bactéria ou tecido
residual. Segrega uma série de substâncias (citoquinas e fatores de crescimento) que estimulam mais ainda os neutrófilos para produzir tecido de regeneração e formação
de novos vasos (angiogênese), como também a produção local de óxido nítrico, substância importante bacteriana. 

  
Além desta ação local, vamos falar assim, os macrófagos estimulam os linfócitos, que liberam as interleucinas e interferon, que são substancias estimuladoras dos
linfócitos T e B, outras células do nosso sistema imunológico, este que nos defende de infecções, câncer e outras agressões ao nosso corpo. 

  
 
artigo do Dr. João Veiga, médico cirurgião e secretário da Saúde de Olinda 

  
veja a matéria completa no site: 

  
http://pt.shvoong.com/medicine-and-health/1634730-auto-hemoterapia-cura-diversas-doen%C3%A7as/

  
 
Cassius

 28 anos - Nova Odessa
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Segunda-feira, 21 de dezembro de 2009 - 11:06:41 201.67.40.226
  

Há 5 meses faço auto hemoterapia , Mas eu tinha sintomas que só agora me dei conta que estou livre deles.Tinha arritimia cardiaca e tambem doia e muitas x irradiava p/



o braço equerdo . Tinha manchas roxas no antebraço e coxas , nunca mais tive Sem contar com as curas e melhoras de va´rias doenças que são: 
  

1- cura de bacteria h. pylori 
 2-pangastrite 

 3- esteatose hepatica 
 4-prob. de urina 

 5- melhora sig/ da artrose suspençao de remedio 
 6- sinusite grande melhora 

  
Diva

 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 16 de dezembro de 2009 - 17:42:25 201.88.199.8

  
eu tinha um formigamento em minhas maos nao tinha cura pra medicina. com hemo fiquei curada.

  
taniaaparecidadecarvalhosousa

 47 anos - araguainatocantins
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 27 de novembro de 2009 - 21:42:48 189.70.162.98

  
Assistir várias vezes o DVD sobre o depoimento de Dr. Luiz Moura, e achei extremamente convincente, até porque, apesar de ser médico, ele fala em um nível suficiente
para que todo leigo entenda sua mensagem. 

  
Sou usuário da hemoterapia ha uns três anos, mais até agora não foi percebido nenhum efeito colateral, pelo contrário, estou me sentido muito bem, bem disposto e
percebo que a minha capacidade imunológica está bem acima do normal. Tomo 10 ml nas nadigas todas as semana, e pretendo continuar tomando, a menos que ao longo
do tempo, venha sentir algo que justifique a suspensão. Acho que muitos médicos que não aceita o procedimento, apresente algo convivente que venha superar os
argumentos de Dr. Luiz Moura

  
JOSÉ SALES DA sILVA

 67 anos - Garanhuns
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 29 de setembro de 2009 - 06:38:08 

  
fiz em mim meu esposo e nos sentimos muito bem

  
ELIZAMA

 RECIFE
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 13:01:34 

  
Eu sou a favor da auto-hemoterapia 

  
Casos em que a auto-hemoterapia foi benéfica para mim: 

  
Câncer, gripe, espinha, disposição, imunidade, hipotireóide, dor no corpo e na coluna, entre outros...

  
Janine Mota

 28 anos - Juiz de Fora
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 22 de setembro de 2009 - 22:02:25 

  
EMAIL RECEBIDO: 

  
Ao responsável pela divulgação ! 

  



Meu nome é Elaine do Valle e Silva. Tenho ( ou tive, prefiro usar o termo no passado), Cirrose Biliar Primária, constatada por exame de sangue Anti-Mitocôndria
Reagente, e também por biópsia hepática.( uma moléstia extremamente rara, como deve ser do seu conhecimento). 

  
Já faço o tratamento de auto-hemoterapia há mais de um ano com resultados simplesmente maravilhosos. Já vinha apresentando sintomas da doença, com dores no
abdome, e também com alteração no meu hábito intestinal. 

  
Depois de um mês fazendo o tratamento, o exame de sang ue anti-mitocôndria reagente, já passou a ser "Não Reagente", exame que realizei por duas vezes para a
confirmação. Os sintomas desapareceram logo no primeiro mês também e quero dizer que me sinto curada, embora meu médico diga que com o resultado diferente do
exame, não significa que eu não tenha a doença.Meu médico não sabe que faço esse tratamento. Tenho medo que ele se recuse a me tratar e ele é um dos melhores
hepatologistas aqui de São Paulo.Escrevo com a intenção de ajudar na divulgação dessa maravilhosa terapia que me salva a vida. Essa é uma doença que leva ao óbito ,às
vezes muito rapidamente. 

  
Faço absoluta questão de ajudar a divulgar essa terapia sempre. Assim como salvou a minha vida, pode com certeza salvar a vida e acima de tudo, levar uma melhor
qualidade de vida, para pessoas que precisam se intoxicar de remédios para manter uma doença s ob controle, o que nem sempre acontece. 

  
Tenho 59 anos e com certeza farei 60 no ano que vem e muitos mais , graças ao empenho do Dr. Luiz Moura em divulgar a técnica. 

  
Se precisarem de mais esclarecimentos, entrem em contato comigo e terei prazer em poder cooperar. 

  
Abraço carinhoso, Elaine do Valle.

  
Marcelo Fetha (fetha@ibest.com.br)

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 5 de setembro de 2009 - 22:41:05 

  
Eu já era a favor. Depois de conhecer o Doutor LUIZ MOURA pessoalmente, no dia 26/8, sou muito mais.

  
LUIZ DIAS DA SILVA

 63 anos - Rio de Janeiro
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 25 de agosto de 2009 - 20:14:19 

  
é muito bom, além de ajudar nas espinhas, vc fica com mais imunidade...

  
Joel

 18 anos - Guaraciaba/SC
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 25 de agosto de 2009 - 20:01:18 

  
não tem contra indicação, estou sentindo-me imunológicamente melhor.

  
evandro marco

 36 anos - cuiabá
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 25 de agosto de 2009 - 01:01:43 

  
Sou a favor, pois sou usuaria sempre que preciso. Estou satisfeita com os resultados.

  
JOSIANE CASTANHA

 33 anos - BOA VISTA/RORAIMA
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 22 de agosto de 2009 - 21:58:49 

  
Realmente tem fundamento, uma vez que a homeopatia se baseia em ação e reação do próprio organismo.

  
Altayr

 



75 anos - RJ/Brasil
  

 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Cancer
 
 
Auto-hemoterapia cura cancro

  
Mafra Mafra publicou em AMIGOS DA CURA há 36 min 

  
 Mais uma cura 

  
 Publicado por Laurinda Paulos em 6 junho 2016 às 18:14 em CURAS 

  
 Em Dezembro do ano passado entrei neste site e fiz algumas perguntas sobre a AHT que foram prontamente respondidas. 

 Meu marido estava com cancro (somos portugueses, vivendo em Portugal) do reto e iniciou quimio e radioterapia em 28.Dezembro. Começou com a AHT umas semanas
antes, 10ml de 5/5 dias. Em Janeiro estava a sentir-se melhor, com menos dores ao ir à casa de banho. Em Fevereiro já não tinha dores. Em finais de Março acabou a
quimio e a radio. Em Maio realizou exames médicos (análises aos valores tumorais, TAC e RM). O resultado desses exames prova que não tem mais cancro. O
oncologista ficou feliz e surpreendido por ter sido uma cura tão rápida. 

 Continuamos a fazer aht de 7/dias. 
 Quis, aqui, deixar este testemunho para dar mais esperança a outras pessoas doentes. 

 Muito obrigada por ter encontrado esta página maravilhosa onde pessoas desesperadas podem encontrar razões para acreditar nesta técnica maravilhosa, eficaz, fácil e
barata. 

  
 http://amigosdacura.ning.com/forum/topic/show?id=4269704%3ATopic%3A378599

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mara Lima Ferreira publicou em Auto-hemoterapia Testemunhos

 29 de maio às 18:17
  

REALMENTE A AUTOHEMOTERAPIA FUNCIONA,,EU TINHA UM PROBLEMA TERRIVEL COM NERVO CIATICO,,,FAZ 3 ANOS QUE FAÇO
APLICAÇOES SEMANALMENTE,,TAMBEM TIVE UM CARCINOMA DE RETO,,FIZ QUIMIO POR 6 MESES,,MAIS FIQUEI NORMAL SEM NENHUM
EFEITO COLATERAL DA QUIMIO,,GRAÇAS A DEUS NAO TIVE PROBLEMA,,MINHA CIRURGIA CICATRIZOU EM 7 DIAS,, FOI TUDO UMA BENÇAO DE
DEUS,,ESSE TRATAMENTO COM A HEMOTERAPIA FAÇO ATE HOJE,,NAO DISPENSO NUNCA,,JA INDIQUEI PRA MUITA GENTE,,E COMPROVEI
MUITAS CURAS,,ALERGIAS SERIAS,DEPRESSAO PROFUNDA,ENFIM SAO MUITOS OS CASOS. PESSO A TODOS QUE INDIQUEM,,POIS SEMPRE TEM
UM IRMAO PRECISANDO,,ACREDITEM!!!!!!!!! O NOSSO SANGUE E MUITO PODEROSO POIS E A RAZAO DA NOSSA VIDA,,SEM ELE A GENTE
MORRE,,,E PODEM FICAR TRANQUILOS NAO FAZ MAL NENHUM APENAS NOS CURA ,,,POIS SANGUE E VIDA...ABRAÇOS.

  
https://www.facebook.com/maralima.ferreira.5

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/posts/598363476996318?pnref=story

  
 
 
 
 
Goretti Fagundes Meniquetti comentou no grupo Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura 

  
Goretti Fagundes Meniquetti Meu esposo e eu fazemos auto hemoterapia a tres anos e nos sentimos muito bem. Ele teve câncer de próstata, esta curado mas tem efeitos da
rádio terapia e com hemoterapia se sente muito bem. Aumenta a imunidade. 

 Descurtir · Responder · 1 · 1 minuto (11 de maio de 2016) 
  

https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/permalink/955922897859962/?
comment_id=955942831191302%ACif_t=group_comment%ACif_id=1462968950962275

 https://www.facebook.com/goretti.fagundesmeniquetti
  

 
 
 
 
 
Quinta-feira, 7 de abril de 2016 - 17:20:26

  
Auto-hemoterapia cura Mieloma Multiplo

  
Iara M Ferreira publicou no grupo AMIGOS DA CURA 

 1 h (7 abril 2016) 
  

Em 2011 fui acometida de uma doença grave, onde iniciaram - se os exames intermináveis que pudesse diagnosticar oque acontecia em meu corpo. 



Foram 3 anos e meses com diagnóstico errado. Quando em março de 2015 fui diagnosticada com Mielona Múltiplo, que para quem não sabe é um tipo de câncer raro na
medula que degenera os ossos. 

 Nos anos anteriores sofri pneumomias, paradas respiratórias, falência hepática e renal.. 
 Onde em Setembro de 2015 conheci a Auto imunoterapia onde hoje me encontro exatamente bem. 

 Os órgãos que estavam comprometidos estão em funcionamento correto. sem contar a dor de cabeça que me acometia todos os dias. 
 Anêmica, careca e totalmente abaixo do peso. Não havia mais esperança. 

 Hoje com 7 meses de HT. Estou assim, me sentindo renovada. 
 Então acreditem seu sangue te cura. 

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/posts/1086744044716444?pnref=story

  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568631723306723&set=pcb.1171972682836718&type=3&theater

  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568631679973394&set=gm.1171972682836718&type=3&theater

  
https://www.facebook.com/opening.ways

  
AMIGOS DA CURA: 

 https://www.facebook.com/groups/422963371070990/
  

 
 
 
 
Maurecir Mafra - criador do blog AMIGOS DA CURA - Rede Ning e do Grupo AMIGOS DA CURA no Facebook, foi diagnosticado com câncer na bexiga em 2008. Em
2009 se curou do câncer pela Auto-hemoterapia. Conseguiu pela Auto-hemoterapia prolongar sua vida em 10 anos. Em 2016 um novo câncer se desenvolveu e o levou
a óbito em setembro de 2018. O seu testemunho original publicado no AMIGOS DA CURA está abaixo. E pelo seu incansável trabalho em defesa da AHT e outras
terapias naturais, ele ajudou milhares de pessoas. Os defensores da AHT são muito gratos a todo o seu empenho em favor da vida(*).

  
(*) O Blog AMIGOS DA CURA (desativado em setembro 2018 ) contabilizou 4,5 MILHÕES de visitas. E o Grupo AMIGOS DA CURA no Facebook
(https://www.facebook.com/groups/422963371070990/) conta mais de 31 MIL membros (setembro 2018).

  
 
Mafra Mafra publicou no Grupo AMIGOS DA CURA: 

  
CUREI MEU CANCER 

  
Postado por Maurecir Mafra em 30 novembro 2009 

  
Devido a um grande stress que sofri no ambiente de trabalho, tive atendimento no pronto socorro por duas vezes e internação em hospital com risco cardíaco elevado, e
depois de alguns meses nova internação por hemorragia no dia 12 de maio de 2009, os médicos constataram através de ultrassonografia e ressonancia magnetica, uma
lesão vegetante na bexiga, todos olhavam como sem esperanças de vida, pois tinha perdido muito sangue e estava bem pálido, até veio uma "colega" de trabalho, dar a
"extrema unção", dizendo que nesta vida, estamos apenas de passagem.......................... 

  
Depois de alguns dias, um pouco recuperado solicitei ao médico alta hospitalar, e marcamos a cirurgia(raspagem) para retirada do provável tumor confirmado
posteriormente por biópsia. 

  
Em casa comecei a usar a técnica da autohemoterapia onde já conhecia e em buscas na Internet, vi aterrorizado o meu tempo de vida... 10 meses sem tratamento, entrei na
madrugada pesquisando, acreditando que acharia previsão diferente, infelizmente todos tinham o mesmo teor para o cancer de bexiga.......................... arrasado, sem
descansar, achei uma matéria sobre babosa em um livro que tinha a fórmula do Frei Romano Zago, que curava o cancer, fui a livraria do Shopping e o atendente falou que
conseguiria em 15 dias, é muito tempo para quem tem 10 meses pensei, voltei a internet e tempo depois em um blog achei o livro para baixar, "varei" a madrugada lendo,
nasceu uma esperança........... 

  
Imediatamente parti em busca da matéria prima e a usar o preparado e continuei em busca de outros tratamentos alternativos, pois a cirurgia estava marcada para 25 dias
após a saída do hospital. 

  
Fui submetido a uma biopsia endoscópica, onde o cirurgião retirou um tumor maligno de aproximadamente 1,5 a 2 cms. da bexiga, após biopsia foi sugerido pelo
laboratório outra mais específica chamada imunohístoquimica, solicitado por outro urologista fiz também um exame completo em todo o corpo Pet Scan, que verifica os
órgãos enfim todo o corpo, afim de determinar se houve invasão para outros órgãos e o grau de invasão, onde foi constatado células cancerosas no local da cirurgia na
bexiga, um tumor maligno com células agressivas somente na bexiga porém com invasão muscular(carcinoma pouco diferenciado, o mais agressivo), o cirurgião declarou
que o tratamento é retirar a bexiga para evitar metastase, e constroem outra com uma parte do intestino, devido as células cancerosas terem penetrado no músculo. 

  
Com esta notícia fui consultar outros(15) médicos e todos diziam a mesma coisa, retira-se a bexiga juntamente com próstata e vesiculas seminais e dando tudo certo,
conseguirá urinar normalmente pela uretra, muitos casos há necessidade do uso de fraldão para o resto da vida, e outros uma bolsa para coletar a urina, além de
quimioterapia e radioterapia. 

  
Um absurdo tudo isso não é possível que a medicina esteja tão atrasada, inclusive um deles(urologista) falou que recentemente trabalhou um ano em Hospital dos Estados
Unidos e também é feito desta mesma forma, cirurgia radical para o cancer de bexiga. 

  
É lógico que não concordei com esta mutilação e procurei uma Clínica Oncológica para iniciar o tratamento de quimioterapia, (afim de retardar a progressão, imaginei)
que durou tres meses, foram 4 seções de 2 aplicações, 4 de cisplatina, dexametasona e ondansetrona, e 4 de gemcitabina junto com as duas últimas citadas, a cisplatina é
de matar e quase morri, na primeira tomada(7 horas tomando veneno, na corrente sanguinea) dois dias depois na madrugada, fiquei desacordado por muito
tempo(provável parada cardíaca) sem forças para respirar, porque acreditei em uma médica anterior, que tinha dito se fizesse uso da auto-hemoterapia junto com a
quimioterapia, chegaria a óbito, com hemorragia no local da aplicação(tinha interrompido com a auto-hemoterapia por 10 dias). 

  
No dia seguinte voltei a autohemoterapia fortalecendo o corpo, abrandando os enjoos, sem mais problemas. 

  
Continuei pesquisando fórmulas alternativas para a cura do cancer, imaginei que viveria mais de um ano, mas tinha dúvidas se chegaria vivo até o natal do próximo ano,
até então na internet só encontrava notícias ruins, como no cancer de bexiga as células cancerosas duplicam em 2 meses e só 46% chegam a 5 anos de vida, se fizerem
cirurgia e quimioterapia.(comparando:no caso de cancer de próstata demoram 1 ano e 8 meses, a sua duplicação). 

  

https://www.facebook.com/groups/422963371070990/


Sem conseguir dormir, com todas essas más notícias, pensei em vender tudo que tinha e ir para outros países a busca da cura, mas semanalmente notícias de morte por
cancer de artistas famosos e pessoas com grande poder aquisitivo, tiravam a esperança de conseguir algo curável, aprofundei nas pesquisas e tratamentos, como alimentos
funcionais, novas descobertas e outros processos de cura, traduzindo páginas via internet visitei vários países, e também em livros de medicina e de biologia enfim, tudo o
que está descrito nestas postagens, vitaminas e minerais que fortalecem o sistema imunológico, vários alimentos que bloqueiam o desenvolvimento das células cancerosas
e evitam a proliferação e consequentemente enfraquecendo-as, além da FÉ em DEUS, SANTA PAULINA, ESPÍRITOS enfim, acredito que fiz tudo o que voce imaginar. 

  
No mes de novembro de 2009 fiz uma ressonancia magnética e nada constou, no fim do mesmo mes fiz uma biópsia, onde foi retirado dois fragmentos, com parte
muscular do local do tumor e o resultado fui buscar no laboratório antes de ir para o médico, onde renasci, após ler: 

  
Não existe neoplasia.................................................... sumiu, talvez um milagre.....(foto da biópsia no comentário abaixo) 

  
Desde o início da descoberta do cancer, faço autohemoterapia, 5 a 6 mls. de 5 em 5 dias,(apenas uma parada de 10 dias, já citado) onde não foi necessário tomar remédios
para enjoo, pois os anticorpos ficam mais ativados e fortalece todo o corpo, 

 No 4º dia, mais ou menos 24 horas antes da hemoterapia, tomava um cloridrato de levamisol, remédio que aumenta a produção dos anticorpos, (ver a Entrevista com o do
Doutor Luiz Moura), além disto de manhã, usei o queijo com pouca gordura(quark ou cottage) e o óleo de linhaça extra virgem, junto com sementes de linhaça trituradas
na hora e frutas(fórmula dentro do blog cura do cancer). Muita água, (diminui a formação de novas células cancerosas), chá verde(sem conservantes, nem açucar) no lugar
do café, sucos naturais sem açucares, alimentação de 3 em 3 horas, evitando produtos animais, foram meses de pesquisas initerruptas, enfim tudo que está neste blog, é o
que sigo(menos a graviola, não consegui matéria prima), e foi bem estudado, muitas noites sem dormir, pois o abalo inicial é grande, agora estou curado e bem mais forte
que antes, sem sequelas no corpo, quero ajudar a quem necessite sinto esta obrigação, com uma boa alimentação natural, (sem conservantes) que reforça o sistema
imunológico, sem stress, tendo uma vida maior e mais saudável é o que desejo a todos. 

  
Maurecir Mafra 

 biópsia final: 
 Exibições: 58764 

 Descurtir · Responder · 1 · 2 min 
 Mafra Mafra 

  
Mafra Mafra biópsia final; http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/curei-meu-cancer

 
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 20 de outubro de 2015 - 21:06:16

  
Enfermidades selecionadas: CANCER

  
Auto-hemoterapia salva animal com câncer

  
Paulo Cesar Almeida publicou no Grupo Hemotérapia O Sangue que cura eu Faço: 

  
Quem se dispuser a pesquisar a AHT, comece com a cadela que eu conheço, condenada a morrer de câncer no máximo em dezembro de 2014 e que está melhor a cada dia
graças apenas à AHT. Não conseguiu fazer a quimio, os 2 tumores estavam crescendo rapidamente e estabilizaram imediatamente após o começo da AHT. Insisto, pois é a
5a vez que posto isso e ninguém quer saber: é caso para ser estudado a nível mundial, até porque a cadela está viva, o médico está aqui, os exames não deixam dúvidas e
existem várias testemunhas 

 Descurtir · Responder · 2 · 2 min 
  

https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
  

 
 
 
 
 
Quarta-feira, 4 de março de 2015 - 19:31:59

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
  

Auto-hemoterapia cura câncer no sistema linfático muito raro de células T3+
  

Juan Carlos Beyer: Gostaria muito de agradecer ao Sr. Maurecir Mafra por ter criado este blog maravilhoso que nos auxilia de uma forma geral a resolvermos problemas
difíceis com base em uma alimentação adequada e uso de técnicas como por exemplo a Hemoterrapia que me ajudou a curar um câncer no sistema linfático muito raro de
células T3+. 

 Faço hemoterrapia semanalmente a mais de um ano após a descoberta de um câncer na perna e desde o início da utilização desta técnica o câncer regrediu rapidamente
onde em cerca de dois meses a ferida já estava totalmente cicatrizada. 

 Desde então continuo fazendo a Hemoterrapia e sinto que minha imunidade sempre está elevada pois nunca mais tive amigdalite coisa está que geralmente a cada dois
meses estava tomando antibióticos para "curar" está inflamação que sempre persistia em voltar. 

 Sou muito grato também ao Glondin Ekkart Kiebler que sempre me apoiou em várias etapas de minha cura do câncer. 
 2 h · Descurtir · 2 

  
https://www.facebook.com/juancarlos.beyer?fref=ufi

  
Post do Grupo Amigos da Cura: 

 https://www.facebook.com/groups/422963371070990/
  

-- 
  



 
 
 
 
 
Terça-feira, 3 de março de 2015 - 11:10:25

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
  

MAIS UM TESTEMUNHO DE CURA DE CANCER PELA AHT, POSTADO ONTEM NO AMIGOS DA CURA
  

http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/minha-cura-de-c-ncer-de-bexiga?xg_source=facebookshare
  

Minha cura de câncer de bexiga 
 Publicado por Emília T.S.R.B. de Paula em 2 março 2015 às 20:31 em CURAS 

 Exibir tópicos 
 1º) Meus agradecimentos a Maurecir Mafra, Dr. Luiz Moura. 

 2º) Depois de vários exames e de uma cistocopia na qual foi detectado um tumor de bexiga 2x2x2 em trígono vesical eu cheguei em casa e fui pesquisar na internet.
Aterrorizada tudo o que me aparecia era câncer de bexiga. Eu não queria acreditar e por isso pesquisei até mesmo em hospitais alemães. Todos eles diziam a mesma coisa.
Descobri assim que estava com câncer. Chorei muito. Tive medo, principalmente por causa da minha família. Logo após comecei a pesquisar e a procurar por
sobreviventes de câncer de bexiga. Foi horrível, não encontrava sobreviventes. Rezei para que o Divino Espírito Santo me guiasse nas minhas pesquisas e me apareceu o
blog do Maurecir Mafra. A minha felicidade foi imensa ao ler o depoimento dele. Eu que estava sem esperanças me agarrei ao depoimento dele e o li e o reli tantas e
tantas vezes que perdi a conta. Imprimi tudo e fiz quase tudo o ele orientava. Vi os vídeos do blog e do Dr. Luiz Moura. Veio o diagnóstico: Neoplasia vesical malígna. A
cirurgia foi marcada de imediato. Não fazia um mês que estava fazendo a AHT. Hoje voltei ao médico e ele não acreditava que eu não tinha mais hematúria (urinar
sangue) e os outros problemas que apresentava na época. Eu terei que fazer uma nova cistocopia em setembro porque este câncer costuma voltar. Sei que estou curada e
postarei os resultados aqui. Amigos, acreditem no depoimento do Maurecir. Não fiz químio e nem rádio. O médico de hoje me perguntou duas vezes, como se não
acreditasse que eu não tinha mais problemas. Vou continuar lendo as informações do Maurecir e ... vida longa. Não os conheço, nunca os vi, mas sinto-me ligada a vocês
pela dor, pelo medo, pela solidão que compartilhamos. 

 Obrigada a todos e a este blog que é maravilhoso. 
 Favorito Facebook 

 Exibições: 39 
 ? Responder esta 

 Respostas a este tópico 
 Permalink Responder até renato marques bastos 9 horas atrás 

 Olá boa noite... Aconteceu o mesmo comigo, em 11/2012 através de sangue na urina descobri que estava com câncer de bexiga através de ultrasonografia descobrir um
câncer de 5x3x2 em trigono o médico solicitou de imediato uma raspagem RTU foi quando é informou que minha bexiga estava toda tomada de lesões aquilo acabou
comigo pq na net só via coisas ruins sobre o câncer de bexiga. Dela pra cá descobri o amigosdacura e li e reli a história do mauricir comecei a praticar a aht e fui ao
medico onde solicitou 2 RTU por não ter retirado todas as lesões e fiz um tratamento com BCG. passado 3 meses fiz uma cistoscopia onde constou mais lesões fiz mais
uma RTU onde o médico me informou que tinha que retirar a be ia junto com próstata e visicula não aceitei. Passado 1 um mês solicitou mais 1 RTU onde não havia
lesões então não houve raspagem fiz o ttratamento novamente com BCG passado 3 meses fui fazer a cistoscopia não havia lesões até chorei de emoção. Passado mais 3
meses estava fazendo manutenção com BCG onde estava sentindo muitas dores na virilha fiz uma ressonância onde constou uma massa ao lado da bexiga por fora onde
pressionava meu nervo ciático e alguns linfonodo no rin fiz a biopsia dessa massa onde constou carcinoma originário da bexiga e a bexiga aparente livre. Hoje estou
fazendo quimioterapia fiz radioterapia e continuo com a AHT pq acredito muito ainda continuo com minha bexiga mas lutando contra essa massa. Ja fiz 8 sessoes de
quimioterapia e dia 23 vou fazer a tomografia pra ver se reduziu essa massa.. Acredito muito que a Aht curou minha bexiga agora vamos vê no que vai dar. Estou e cama
por conta do nervo ciático e com dores 

 e muito debilitado devido a quimioterapia. Acredito muito em Deus que tudo vai dar certo. 
  

 
 
 
 
 
Domingo, 8 de fevereiro de 2015 - 15:56:54

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
 Gripe

 Infecção
 Prevenção de infecções cirúrgicas

  
Internauta diz que é Testemunha viva dos benefícios da auto-hemoterapia

  
Ruy Laranja *****Sou testemunha viva dos beneficios da HEMOTERAPIA:minha esposa submeteu-se a quimioterapia(8 aplicaçoes) devido a uma cirurgia invasiva de
auto grau por causa de um cancer,apos a tal cirurgia iniciei aplicando nela 10 Ml,o resultado?ela nunca contraiu uma infecçao,nunca contraiu um resfriado sequer,nunca
teve febre,e recuperou-se maravilhosamente bem,ainda fara as tais aplicaçoes,dizem eles,por um periodo com bastante espaçamento entre as tais,ate nao ser nescessario
mais.continuo aplicando 5 Ml de 10 em 10 dias.Dou muitas GRAÇAS A DEUS por ELE nos ter presenteado com o Dr.LUIZ MOURA que fez chegar ao nosso
conhecimento tal PRECIOSIDADE...QUE O TODO PODEROSO conceda a ele,e aos demais que divulgam essa pratica, muitos anos de vida,e um merecido descanso no
final.***** 

  
Postado por https://www.facebook.com/ruy.laranja?fref=ufi

  
em: https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/posts/851191578271693

  
 
 
 
 
Segunda-feira, 29 de setembro de 2014 - 14:33:17 

  
Eu indico está pratica porque realmente ela é muito boa.Eu trato um cancer desder do ano passado e com a quimiotrapia consegui estacionar a doença a 8 meses com uma



grande chance de cura. Parabéns d, Luis que os bons espíritoas lhe protejaAautohemoterapia foi a grande defesa que me corpo teve na luta contra o cancer é tudo de
bom.. 

 marcialealromão 
 navegantes centro
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Sábado, 28 de junho de 2014 - 01:32:23

  
Enfermidades selecionadas 

 Infecção
 Inflamação

  
Auto-hemoterapia evita extração de próstata: 

  
Publicado por Marco Antonio Souza em: 

  
http://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos

  
https://www.facebook.com/marcoantonio.souza.3705?fref=ufi

  
Quero deixar meu testemunho de cura. Nos ultimos 4 anos venho apresentando sangue no esperma e na urina, passei por uma dezena de urologistas e fiz todos os exames
solicitados e tomei medicamentos diversos sem resultado positivo, Perante a recomendação medica de extrair minha prostata, decidi me submeter a auto hemo " que
felicidade " com a primeiro 5ml de sangue percebi a redução de volume de sangue e após 4 aplicações semanais limpou todos os meus residuos líquidos. Não tenho cancer
ou qualquer infecção. Conheço pessoalmente o Dr. Luiz Moura. " Felicidade " 

 Descurtir · Responder · 1 · há 12 horas 
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Domingo, 14 de dezembro de 2014 - 08:22:29

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
  

CURADA DE CÂNCER PELA AUTO-HEMOTERAPIA: 
  

Maria Lourdes Sangalli 
 https://www.facebook.com/marialourdes.sangalli?fref=nf

  
6 de dezembro às 12:50 

 Espero com essa foto mostrar a todos uma pessoa que teve um câncer, foi curada, está com 65 anos e pratica auto-hemoterapia há 4 anos. A minha vida tem qualidade.
Um abraço a todos 

  
FONTE GRUPO Hemotérapia, O Sangue que Cura eu faço! 

 https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
  

 
 
 
Terça-feira, 13 de maio de 2014 - 13:03:22

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
  

Auto-hemoterapia e a cura de cancer
  

https://www.facebook.com/regina.pizarro.963
 Regina Pizarro 

  
Auto-hemoterapia, assim que soube que o resultado de uma Histeroscopia tinha sido positivo para Adenocarcinoma de células claras, altamente invasivo e que acomete
mulheres mais velhas, comecei as aplicações duas vezes semanais, isso no dia 30/04/2013, operei no dia 12/06/2013, resultado da biopsia, não tinha mais o câncer apenas
a cicatriz da histeroscopia, me indicaram até vários tratamentos, continuei apenas com a hemoterapia. Resultado estou curada, quem deu seguimento de outras formas,
continuam doentes sendo que alguns já até passaram para outra vida. Este é meu depoimento 

  
Publicado por Diva de Sá no facebook 

  
 
 
 
 
 
Sábado, 22 de outubro de 2011 - 11:33:06

 



 
Meu Câncer de Intestino se foi com a AHT e a Fitoterapia!!! 

  
Postado por Gabriella Major em 21 outubro 2011 às 17:23 

 Exibir blog 
  

Boa Tarde Amigos! Fui estúpida o suficiente para desconfiar da AHT, porém há dois anos passei a usá-la e vi o quão errada estava, e se não fosse ela, não estaria mais
entre os vivos!!! 

 Quero muito dividir com vocês uma nova experiência! Conheci um Fitoterapeuta em São Paulo, que me ajudou muito, não só com a aplicação da AHT, mas a curar meu
câncer de intestino, mas não só isso, também a curar definitivamente problemas de saúde que eu tinha e que melhoraram muito com a AHT mas somente vieram a se curar
com a ajuda dele, tais como artrite, problemas do sono, colesterol elevado, osteoporose e problemas psicológicos! 

 Meu marido e eu devemos as nossas vidas a AHT, mas principalmente a ele! 
 Foi simplesmente fantástico! Se alguém quiser o contato dele, me escrevam! Para mim, é o meu segundo pai! 

 Beijos a todos e muita saúde! 
 gabriella_major@terra.com.br 
  

http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/meu-c-ncer-de-intestino-se-foi-com-a-aht-e-a-fitoterapia
  

 
Comentário de Maurecir Mafra 15 horas atrás 

  
Realmente é fantástico o efeito gerado pela Autohemoterapia, muitos ou quase todos já sentem a diferença dos macrófagos ativados horas após a primeira aplicação,
aumentando a vitalidade e o bem estar, como dormir muito bem já na primeira noite, e acordar com disposição incrível. 

  
È uma pena que nem todos acreditam e morrem as vezes pelo fato de ter medo de sangue, agulhas. 

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/meu-cancer-de-intestino-se-foi-com-a-aht-e-a-fitoterapia.asp

  
 
 
 
 
 
 
Sábado, 24 de dezembro de 2011 - 03:27:46

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
 Fibromialgia

 Lupus
  

Auto-hemoterapia - sem dúvida alguma, proporciona saúde de verdade!!! 
  

Às 0:18 em 3 novembro 2011, isabel donizete madoglioisabel donizete madoglio disse... 
  

Olá M.Fetha...!!!...tudo bem? que bom poder compartilhar com voce o tratamento com a AH,comigo e com meu marido SAVERIO,nós fazemos AH à tres anos,e nossa
qualidade de vid foi revigorada.Meu marido em 2008,foi diagnosticado com um adenocarcinoma do coto gastrico,hemorrágico,com metastase para figado e pulmão.foi
feito procedimento cirurgico,porém sem exito.disseram que ele tinha uns tres meses de vida.Foi ai que ele começou a fazer AH,junto com radioterapia e quimeoterapia,já
iniciamos com 10ml de cinco em cinco dias.Hoje,ele se alimenta com sonda pelo intestino,pois seu esofago fechou,precisa fazer duas ou tres tranfusão de sangue a cada
quinze dias.pois sua hemoglobina cai muito,devido a hemorragia lenta do adenocarcinoma.a taxa de hemoglobina para um homem é de 14 para 19.e a taxa dele,quando
transfundido vai para 8,3,caso contrario,ela chega até 5,correndo risco de vida.Com a AH,ele não sente dor alguma,a taxa de leucocitos fica acima do normal,e tem forças
para enfrentar sua doença com qualidade de vida,não sente sede,não tem fome e não sente dor,e esta lúcido,anda,faz palavras cruzadas,assiste tv,joga buraco etc.está
surpreendendo os médicos,e eles sabem do tratamento da AH,e não toma mais nada,nenhum comprimido.Eu também faço AH,10ml a cada 5 dias,tenho
Fibromialgia,Fenomeno de Renhaul,e convivo com Lupús Eritematoso Sistemico.antes de fazer AH,eu não dirigia mais,sentia muita dor,eu tomava morfina,e estava
perdendo os movimentos das pernas,foi uma luta muito grande.Agora,dia 03 de Novembro,depois de 2 anos e meio de AH,dirijo,ando sem bengala,subo escada,não tenho
dor alguma,minha vida é mais normal,do que de uma pessoa saúdavel.Graças a AH,EU E MEU MARIDO ESTAMOS ENFRENTANDO NOSSOS PROBLEMAS DE
SAÚDE ,sem sentir desconforto.para nós,é uma vitória,um milagre,recomendei para muitas pessoas,algumas já estão fazendo AH,e tendo resultados
positivos.Infezlimente,temos que ir passando de boca a boca.Não acho que a Anvisa vá liberar algum dia a AH,não gera lucro algum,nem para
eles,governo,médicos,farmacias etc.Nós é que temos de fazer a diferença e divulga-la;fique com Deus. SEMPRE. 

  
 
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-sem-duvida-alguma-proporciona-saude-de.asp 

  
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 18 de janeiro de 2011 - 02:58:40

  
Enfermidades selecionadas   

  Câncer
  

problema pequeno na prostata
  

Data: 18/01/2011 00:03 
 De: LUIZ CARLOS ROCHA MARTINS (paraoluizcarlos@yahoo.com.br) 

 IP: 201.95.193.165 
 Assunto: Feliz com autohemoterapia 

 quando iniciei o tratamento estava com problema pequeno na prostata, depois de seis meses reduziu e depois de um ano normalizou por completo.

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/meu-cancer-de-intestino-se-foi-com-a-aht-e-a-fitoterapia.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-sem-duvida-alguma-proporciona-saude-de.asp


yahoooooooooo!!!!!!!!!  
  

 http://inforum.insite.com.br/39550/11478411.html
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/problema-pequeno-na-prostata.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTO-HEMOTERAPIA NA 98 FM (REPÓRTER 98 – 12.02.2009). 

 Um dos entrevistados foi o amigo jornalista Walter Medeiros, e também o Sr. Célio que curou um cancer de intestino com a autohemoterapia. O link com a transcrição da
entrevista é: http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-entrevista.htm 

  
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 18 de abril de 2014 - 18:52:31

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
  

resultado constatou AUSENCIA DE NEOPLASIA. Desde que descobrir o carcinoma na bexiga faço a AUTOHEMOTERAPIA há 1 ano e meio 
  

AUTOHEMOTERAPIA : AMIGOS DA CURA 
  

Postado por renato marques bastos em 18 abril 2014 às 10:16 
 Olá pessoal bom dia, fiz uma cirurgia de ressecção transuretral na bexiga e no dia 14/02/2014 onde foi retirado dez lesões de aulto grau com invasão da lamina própria eo

médico indicou outra cirurgia no dia 27/03/2014 onde não constatou nenhuma lesão e foi retirado fragmentos da cicatriz para biópsia eo resultado constatou AUSENCIA
DE NEOPLASIA. Desde que descobrir o carcinoma na bexiga faço a AUTOHEMOTERAPIA há 1 ano e meio, onde só foi retirar o açucar já surgiu um resultado bom.
Exclareço que ainda estou em tratamento pela medicina tradicional, onde vou começar um ciclo de BCGs na bexiga pra evitar de retornar o carcinoma, mas continuo com
a AUTOHEMOTERAPIA. Agradço a Deus Nossa Senhora de Aparecida eo Amigos da Cura por conhecer essa tecnica maravilhosa. SEGUE ANEXO FOTOS DA
BIÓPSIAS. 

  
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/autohemoterapia-7?xg_source=activity

  
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 25 de agosto de 2013 - 23:36:16

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
 Coração (problemas cardíacos)

  
Com auto-hemoterapia, paciente evita safena; outra, se livra de cancro

  
DOMINGO, 25 DE AGOSTO DE 2013 

 Com auto-hemoterapia, paciente evita safena; outra, se livra de cancro 
 Mikail, 14/08/13 - Graças a auto-hemo eu escapei de uma safena, faço há 7 anos, estou ótima e pretendo nunca mais deixar de fazer. Fui condenada a 6 meses de vida .

Hoje eu trabalho mais de 12 hs em pé , nunca mais tive uma gripe sequer. Ieda Meneghelli, 14/08/13 - Eu em 2010 tive linfomas no abdomem e estômago. Fiz seis sessões
de quimeoterapia, a mais forte. Junto fazia a auto-hemoterapia, me sentia ótima e continuo até hoje, estou ótima, curada, e será o meu melhor medicamento até o final de
minha vida. Faço uma vez por semana, e recomendo a todas as pessoas q precisam de saúde.Tenho testemunhos maravilhosos do uso. Senhora, foi através dela que me
indicou o tratamento. Obrigado Meu Deus, pela minha saúde. Comentários em http://www.planetajota.jor.br/aht-walter.php

  
http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.tl/73876.html

  
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013 - 01:27:34

  
Enfermidades selecionadas 

  
Testemunho de cura de cancer e outras doenças com Autohemoterapia

  
Ivone Paula Lima 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/problema-pequeno-na-prostata.asp
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-entrevista.htm
http://www.planetajota.jor.br/aht-walter.php
http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.tl/73876.html


Boa Tarde Amigos! Fui estúpida o suficiente para desconfiar da AHT, porém há dois anos passei a usá-la e vi o quão errada estava, e se não fosse ela, não estaria mais
entre os vivos!!! 

 Quero muito dividir com vocês uma nova experiência! Conheci um Fitoterapeuta em São Paulo, que me ajudou muito, não só com a aplicação da AHT, mas a curar meu
câncer de intestino, mas não só isso, também a curar definitivamente problemas de saúde que eu tinha e que melhoraram muito com a AHT mas somente vieram a se curar
com a ajuda dele, tais como artrite, problemas do sono, colesterol elevado, osteoporose e problemas psicológicos! 

 Meu marido e eu devemos as nossas vidas a AHT, mas principalmente a ele! 
 Foi simplesmente fantástico! Se alguém quiser o contato dele, me escrevam! Para mim, é o meu segundo pai! 

 Beijos a todos e muita saúde! 
 gabriella_major@terra.com.br 
 Curtir · · Seguir publicação · há 3 horas 

  
PUBLICADO NO GRUPO AMIGOS DA CURA - facebook

  
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 29 de novembro de 2012 - 11:30:49

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
  

A AUTO-HEMOTERAPIA RESOLVE MESMO! 
  

Data: 28/11/2012 23:25 
 De: marilza gonçalves (mary_wicca@hotmail.com) 

 IP: 187.5.28.193 
 Assunto: Eu faço auto hemoterapia... 

  
eu faço auto hemoterapia a 4 anos eu minha mae e minha filha a minha mae teve um cançer maliguino de mama ficou sem um seio;2 meses antes da cirurgia nos
descobrimos a auto hemoterapia ela nao teve nem uma dor depois da cirurgia e fez 8quimeoterapia sem ter nem uma reaçao de mal estar moramos em guarapuava e ela
teve q ir ate curitiba fazer 28 radioterapia, sem d eixar de fazer auto hemoterapia todo este tempo hoje ela esta curada de um cancer q o medico falou q nao tinha cura hoje
toda familia e adepta a auto hemoterapia um dia esta mafia dos medicamentos vao ter q dar mao a palmatoria porq a auto hemoterapia resolve mesmo qer saber mais entre
no meu facebook mary_pioka@hotmail.com obrigada 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/12785220.html

  
 
 
 
 
 
 
Auto-hemoterapia e a CURA DE CÂNCER. 

  
4 de dezembro de 2012 15:52 

  
De: José Maria Costa 

 Para: fetha@ibest.com.br 
  

Olá amigo!! 
 To te enviando esse e-mail, pq estou no amigos da cura a 1 ano. desde 

 q descobri q tinha um cancer na bexiga me interecei por td q me ajuda 
 e orientar. 

 Tenho um amigo q faz parte tbm do site, chamado paulo magalhães q me 
 deu teu e-mail p/ q vc me orientasse como postar meu depoimento 

 arespeito da auto hemoterapia. 
 Minha tragetoria ñ foi diferente de qm descobre q tem cancer. 

 Me chamo jose maria da costa, tenho 64 , moro em mauá sp. 
 Num exame de rotina descobri o tumor maligno. -Seg. anexo os resultados- 

 Logo q soube, passei a fazer auto hemoterapia. Na oitava aplicação 
 fiz um ultrason e ñ tinha nenhum tumor. O medico ficou espantado pq 

 ate então ñ tinha feito nd p/ q os tumores tivessem sumido. Ele 
 indicou aplicação de vacina bcg na bexiga p/ matar as celulas e evitar 

 novos tumores, Ate hj continuo fazendo a auto hemoterapia e ñ pretendo 
 parar pq sei q só traz benficios e sem nuhum efeito colateral 

 Pra minha alegria e felicidade de minha familia e das pessoas q 
 torceram pela minha recuperação, segunda feira dia 5 de novembro fui 

 ao medico p/ saber o resultado do exames depois das aplicações das 
 vacinas, estou curado do cancer. 

 Segue anexos os resultado como prova de minha cura. 
 Espero q as pessoas q lerem esse depoimento acreditem q com a força de 

 Deus e a auto hemoterapia é possivel se curar de cancer e mtas 
 doenças. 

 Em tempo: No inicio - devido a qntidade de tumores- médico cogitou a 
 possibilidade de extrair minha bexiga. 

 Quero em primeiro lugar agradecer a Deus por ter dado sabedoria a um 
 homem como doutor Luiz moura de ter divulgado seu dvd. 

 So lamento q ainda tem pessoas q morrem pq ñ sabem ou ñ qerem fazer 
 



auto hemoterapia. 
 Espero ter contribuido. 

 Um grande abraço. 
  

VEJA OS LAUDOS DESTE TESTEMUNHO EM: 
 http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/auto-hemoterapia-e-a-cura-de-c-ncer

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

 
 
 
Terça-feira, 4 de dezembro de 2012 - 22:40:46 

  
Kátia Gusmão Ferraz comentou o link de Jose Maria Jose no Facebook. (link de JOSE MARIA COSTA) 

  
Kátia escreveu: "eu estou fazendo auto hemoterapia e só tenho bons resultados eu sofriaaa muita dor de cabeça enxaqueca horrível vivia sentindo mal de um tempo para
cá as crises passaram eu chegava a ficar vomitando ficava sofrendo muito com uma alergia hirrível não respirava direito hoje estou tranquiça curada durmo bem sem
aquela agonia que só dormia com a boca aberta tinha carne no nariz era horrivel! Tinha um pouco de varizes sentia dores horriveis qdo ficava muito tempo em pé hoje
acabou já acordo super bem sem cansaço algum eu aconselho é ótimo!"

  
 
 
 
 
 
 
Domingo, 2 de setembro de 2012 - 15:32:43

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
  

Sempre compartilho posts sobre auto hemoterapia, pois devo a ela ter sobrevivido de um câncer
  

FACEBOOK: 
  

Regina Helena Siqueira Paiva via Autohemoterapia Brasil 
  

Sempre compartilho posts sobre auto hemoterapia, pois devo a ela ter sobrevivido de um câncer se ter queda de imunidade, ou mesmo um resfriado sequer. Me mantive
corada, sem aquela cor característica de quem toma químio e até engordei!!! (o que não precisava, pois já estava gordinha). Acreditem. É uma bênção de Deus. Bom dia. 

 Curtir · · há 5 horas · 
  

Lourdes Lima Siqueira curtiu isto
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 16 de julho de 2012 - 01:36:39

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
  

Auto-hemoterapia em caso de cancer de prostata 
  

Ivanil Pacheco publicadou em Autohemoterapia Brasil há 3 minutos: 
  

Meu pai com 69 anos descobriu que estava com câncer de próstata. Optou pela radioterapia, (36 sessões) pois tinha medo da cirurgia. Fazia autohemoterapia toda semana
por insistência minha, e venceu o câncer antes de um ano sem ter sofrido nenhum efeito colateral da radioterapia, nenhuma sequela e ninguém dizia que ele estava
passando por aquele tratamento e todo aquele estresse, pois sua aparência estava ótima. 

 Viva a autohemoterapia... 
  

http://www.facebook.com/autohemoterapia.brasil
  

 
 
 
 
 
Quinta-feira, 26 de abril de 2012 - 23:55:03

  
Gostaria aqui de deixar meu relato sobre esta técnica a Autohemoterapia

  
Escrito por ANDREYSOUZA 

  
Gostaria aqui de deixar meu relato sobre esta técnica a Autohemoterapia. 

  

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


Descobri esta técnica através da internet, mas antes, digo com toda a certeza que a Autohemoterapia é uma técnica segura e eficaz, pois já fiz várias vezes durante 1 ano
inteiro, e durante este tempo NÃO peguei NENHUM resfriado, NENHUMA gripe, e senti muita melhora na disposição! Agora eu faço a cada mês pelo menos para fazer
uma limpeza no organismo. 

  
Tenho uma Tia que descobriu que tinha um câncer no intestino, fez todo o tratamento necessário para curar o tumor mas não conseguiu, então os médicos haviam dito que
não havia mais o que fazer a não ser esperar pela morte, De fato ela saiu do hospital e foi para a casa aguardar a morte chegar. Depois de algum tempo descobrimos a
autohemoterapia, e resolvemos começar as sessões com minha tia, a esta altura ela já estava com uma bolsa do lado de seu corpo, pois tiveram que fazer um desvio em
seu intestino já todo tomado de câncer… Agora imaginem a cena! Logo depois de aplicar a primeira dose de seu próprio sangue no músculo, seu organismo começou a
reagir!!! Imaginem saindo de seu corpo através daquela bolsa um líquido branco parecendo pus… Era então que começou a limpeza geral em seu corpo! Imaginem a cada
dia ela melhorava cada vez mais e mais até que no terceiro dia ela já estava disposta, sua cor começou a voltar, sua voz foi ficando firme, ela começou a se alimentar, foi
ficando forte…forte…forte… até que se curou totalmente daquele câncer que havia tomado conta de seu intestino e também de outros órgãos de seu corpo! Portanto a
autohemoterapia é uma técnica espetacular, pois não somente cura TODOS OS TIPOS DE CÂNCER, mas também cura outras doênças. 

  
Logo abaixo vocês conhecerão por detalhes sobre esta técnica maravilhosa e peço para que deixem seus comentários, talvez alguém que já faz ou fez a autohemoterapia e
obteve resultados positivos com esta técnica. 

  
1. O que é auto-hemoterapia? 

  
É uma técnica simples, em que, mediante a retirada de sangue da veia e a aplicação no músculo, ela estimula um aumento dos macrófagos, que são, vamos dizer, a
Comlurb (Companhia de Limpeza Urbana) do organismo. 

  
Os macrófagos é que fazem a limpeza de tudo. Eliminam as bactérias, os vírus, as células cancerosas, que se chamam neoplásicas. Fazem uma limpeza total, eliminam
inclusive a fibrina, que é o sangue coagulado. Ocorre esse aumento de produção de macrófagos pela medula óssea porque o sangue no músculo funciona como um corpo
estranho a ser rejeitado pelo Sistema Retículo Endotelial (SRE). Enquanto houver sangue no músculo o Sistema Retículo Endotelial está sendo ativado. E só termina essa
ativação máxima ao fim de cinco dias. 

  
A taxa normal de macrófagos é de 5% (cinco por cento) no sangue e, com a auto-hemoterapia, nós elevamos esta taxa para 22% (vinte e dois por cento) durante 5 (cinco)
dias. Do 5º (quinto) ao 7º (sétimo) dia, começa a declinar, porque o sangue está terminando no músculo. E quando termina ela volta aos 5% (cinco por cento). Daí a razão
da técnica determinar que a auto-hemoterapia deva ser repetida de 7 (sete) em 7 (sete) dias. 

  
Essa é a razão de como funciona a auto-hemoterapia. É um método de custo baixíssimo, basta uma seringa. Pode ser feito em qualquer lugar porque não depende nem de
geladeira – simplesmente porque o sangue é tirado no momento em que é aplicado no paciente, não há trabalho nenhum com esse sangue. Não há nenhuma técnica
aplicada nesse sangue, apenas uma pessoa que saiba puncionar uma veia e saiba dar uma injeção no músculo, com higiene e uma seringa, para fazer a retirada do sangue e
aplicação no músculo, mais nada. E resulta num estímulo imunológico poderosíssimo. 

  
Acessem o link logo abaixo assistam ao vídeo. 

  
Drº Luiz Moura fala sobre a autohemoterapia 

  
http://www.cursolucrativo.com.br/auto-hemoterapia/

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/gostaria-aqui-de-deixar-meu-relato-sobre-esta-tecnica-a.asp

  
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 1 de agosto de 2012 - 21:23:38

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
 Gripe

  
COMPROVANDO A EFICÁCIA DA AUTO-HEMOTERAPIA em caso de melanoma metastático

  
Data: 30/07/2012 22:20 

 De: Edelson de Paiva 
 IP: 201.68.124.120 

 Assunto: Re: COMPROVANDO A EFICÁCIA DA AUTO-HEMOTERAPIA 
 Tenho melanoma metastático diagnosticado a cinco meses atrás. Estou aguardando resultado de exames para início de tratamentos convencionais. Nesses cinco meses

faço uso da Auto-hemoterpia: 
 me sinto tão bem fisicamente que tenho até medo/receio de começar um outro tratamento. 

 Neste período, minha disposição aumentou muito, não tive nenhum efeito colateral, nem um resfriado... nada... nem parece que estou com cancer e, aliás, um dos mais
agressivos. 

 P.S.: aplico a cada seis dias 10 ml ( 05ml em cada músculo). 
  

Edelson de Paiva 
  

http://inforum.insite.com.br/66763/12575484.html
  

 
 
 
 
 
 
 
 
POSTAGEM 947 - pag 56

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/gostaria-aqui-de-deixar-meu-relato-sobre-esta-tecnica-a.asp


Sábado, 6 de agosto de 2011 - 20:52:40
  

PROSTATECTOMIA -
  

como podemos ver estou de volta, o meu primeiro depoimento foi feito em 
 13.12.2010,nessa mesma pagina sob numero 831/56; ref.a prostatecto- 

 mia,vamos mostrar, resultado dos exames ; 
 PSA TOTAL 

 0,22ng/mldata;25.10.2010 
 0,08ng/mldata.07.01.2011 
 0,07ng/mldata.25.03.2011 
 0.11ng/mldata.14.06.2011 
 vamos aos fatos; sinto me muito bem, não estou tomando quimiotera- 

 pia,nunca tomei, não tenho nehuma reação negativa com a hemotera- 
 pia,muito pelo contrario, estou sempre disposto para o trabalho, come 
 sando o dia as 06 horas da manhã ate as 19;00hs todos os dias da se 

 mana. 
 quero salientar que, minhas aplicaçoes são efetuadas a cada 06 dias - 

 com ; 5ml - inicio = 09.09.2010 ate o momento que estou efetuando - 
 esse depoimento. 

 Fausto cezar amorim lima 
 64 anos - Maceió-Al

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/prostatectomia-.asp

  
COMENTARIOS:

  
Segunda-feira, 8 de agosto de 2011 - 13:33:18 

  
Parabéns Sr. Fausto; 

 Assim como o Senhor tive uma sensivel melhora e consequente baixa nas contagens do PSA, triglicerideos e colesterol ruim. 
 Uma pena não ter conhecido essa técnica a mais tempo, seria , como está sendo, revolucionario em minha saude. Mas, com efeito, recuperei minha qualidade de vida

ingerindo menos remedios que antes. 
  

Saudações 
  

Victor Nahmir 
 53 anos - são paulo

  
Terça-feira, 9 de agosto de 2011 - 18:18:54 

 187.11.27.91
 Sr. Fausto , lendo com mais atenção seu relato, notei que o senhor faz uso da A.H.T. a cada seis dias......com ingestão de 5 ml.. 

  
Quando o Senhor puder, leia o RELATÓRIO DE EFEITOS DA A.H.T. EM MEU ORGANISMO publicado, por mim , nesse site em 5/8/11., 

  
Aceite por favor uma sugestão . . . reinicie suas aplicações com 10 ml a cada cinco dias, assim, o senhor manterá o nivel dos macrófagos evitando que eles comecem a
diminuir em razão do tempo decorrido, como estava acontecendo. 

  
Juntamente com a A.H.T. ingira uma medida de 15 ml de CLORETO DE MAGNESIO diáriamente ( uma xicara de café ) pela manhã em jejum. Ele promoverá uma
limpeza do excesso de cálcio em seu organismo e fixará apenas o necessário. 

  
Tenho certeza que logo nas primeiras semanas sentirá a diferença, assim como eu senti e postei no site. 

  
Espero ter auxiliado com meu relato e desejo-lhe uma vida com mais qualidade e saúde. 

  
Atenciosamente 

  
victor nahmir 

 são paulo / sp
  

 
POSTAGEM 831 - pag 56

  
Segunda-feira, 13 de dezembro de 2010 - 22:26:59

 187.41.35.186
 Enfermidades selecionadas 

 Câncer
  

PROSTATECTOMIA
  

Em maio/recebi informaçao do medico que o meu PSA,estava em 5.170ng/ml.em julho/atraves novo exame acusou 6.400ng/ml., em 02.09.10,,fui submetido a biópsia de
prostata, com o resultado de 

 adenocarcinoma usual.gleason 3.3(CONTAGEM FINAL;6).inicio auto 
 hemoterapia em 09.0910, 05ml - a cada 06 dias, cirurgia realizada - 

 em 06.10.10, com ,absoluto sucesso, continuou praticando a hemo- 
 terapia, informo ainda, que a biopsia do material cirurgico representada 

 por prostata+vesiculas seminais ,obtivemos bons resultados,nos pro 
 ximos exames voltarei. 

 Cezar 
 64 anos - Maceió-al

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/prostatectomia-.asp


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

 
 
 
 
 
 
Domingo, 10 de julho de 2011 - 14:09:05

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Asma

 Cisto cebáceo
 Doenças pancreáticas

  
A unica dúvida é se alguem ja usou em criança de 3 anos

  
Data: 05/06/2009 23:03:30 

 De: luciana (lcpublicidades@hotmail.com) 
 IP: 200.223.17.26 

 Assunto: A unica dúvida é se alguem ja usou em criança de 3 anos 
  

 
Eu descobri um cisto no pancrea, e a gasto disse que não era de se preocupar ma sabe como é agente sempre fica preocupada. Então resolvi conhecer melhor a AH e sentir
muita confiança a ponto de fazer 20 cópias do dvd de Dr. Luiz Moura e sair emprestando as pessoas e mostrando a todas pessoas que eu achava que poderia ajudar. Com
isso, eu, minha mãe que teve cancer de tireoide, meu pai com arterias entupidas, minha tia com asma e alergia, minha irmã com problemas nas circulações das pernas,
duas amigas enfermeiras, e muitas outras amigas com outros tipos de problemas, ja estamos fazendo a auto hemoterapia. E todas essas pessoas estão obtendo resultados
significativo, elas estão surpresas pois não imaginaria que iam obter resultados tão favoráveis. Meu filho de 3 anos tem problema de alergia quase sempre tem que ir ao
hospital e só não fiz a AH nele pois ainda não vi nenhum relato com crianças nesta idade. VAMOS AJUDAR ALIVIAR O SOFRIMENTO DE MUITA GENTE.
Divulguem a AUTO HEMOTERAPIA. Quem é doente hoje pode ser sao amanhã e quem é sao hoje pode ser doente amanha. 

  
Diva

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-unica-duvida-e-se-alguem-ja-usou-em-crianca-de-3-anos-.asp

  
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 27 de dezembro de 2010 - 07:28:32

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Câncer

  
Vantagens 

 Fui diagnosticado com cancer de prostata em 2006. Fiz radioterapia e tudo se normalizou. Agora em agosto deste ano o PSA voltou a subir indo a 9,75. Fazendo a auto-
hemoterapia o meu PSA baixou para 0,75. O principal é que os sintomas que sentia desapareceram e os exames por imagem provaram tambem que está tudo muito bem.
Mesmo aos quase 80 anos voltei a ter ereção e relacoes sexuais. 

  
 Experiência 

 Me sinto muito bem e nao senti um unico sintoma colateral. Estou disposto e mais corado, bem mais saudável e nao me sinto bem assim há muito tempo. 
  

 Francisco Lélio Leme 
 78 anos - Bragança Paulista - SP - Brasil

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-cancer-15.asp

  
 
 
 
 
Domingo, 10 de outubro de 2010 - 20:13:00

  
Enfermidades selecionadas   

  Câncer
  

Até quando Anvisa e Médicos vão Ignorar
  

Sou filha de médico, mãe de médico, e com muitos médicos na família, meu pai, em 1948 já fazia Auto-hemo em pacientes antes de cirurgias, mas os Laboratórios, por
interesses proibem, claro, imunidade a custo zero...Meu marido teve cancer, e nós dois fazemos Auto hemo há mais de 2 anos sem parar, com ótima saude... 

  
Ligia da Luz Posser 

 60 anos - Canela RGsul
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/ate-quando-anvisa-e-medicos-vao-ignorar.asp
  

 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/prostatectomia.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-unica-duvida-e-se-alguem-ja-usou-em-crianca-de-3-anos-.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-cancer-15.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/ate-quando-anvisa-e-medicos-vao-ignorar.asp


 
 
 
Quinta-feira, 19 de agosto de 2010 - 16:25:55

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Câncer

  
Vantagens 

 Eu desde 09/2009 tive o diagnostico de cancer de pulmão, e desde então estou fazendo auto-hemoterapia, ja passei por uma cirurgia para retirada dos nodulos. E podem
acreditar desde que tomei conhecimento fiz todos os procedimentos medicos e com ela a cirurgia e podem acreditar todas as pessoas que me acompanharam não entendem
como eu me recuperei tão bem em tão pouco tempo. Até algumas pessoas que não sabiam do meu problema não acreditam quando eu conto a eles de meu ex-cancer. 

  
 Experiência 

 Na experiencia que eu tive neste 01 ano ( 12 meses) que venho fazendo uso da auto-hemoterapia, ela só tem me feito bem, estou cada vez mais confiante eu meu
restabelecimento. Pois nem uma gripe eu peguei 

  
 Marisa Kolling 

 52 anos - Novo Hamburgo - RS - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-cancer-13.asp
  

 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 16 de agosto de 2010 - 20:48:01

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Câncer, Dor de cabeça crônica, Encefalite, Enxaqueca, Estresse, Herpes, Hipertensão arterial, Prevenção em geral,
Psoríase, Rinite, Sinusite, Varizes

  
Vantagens 

 Estou fazendo quimioterapia em função de um LINFOMA no retroperitonio e desde a primeira quimio venho fazendo a AHT, o que tem me ajudado muito. Não tenho
mais rinite, enxaqueca, alergias e a melhor parte, os efeitos colateriais da QUIMIO praticamente inexistem. Até hoje, não tive que adiar nehuma sessão por defesa baixa.
Obrado Dr. Luiz Moura. 

  
 Experiência 

 Estou fazendo quimioterapia em função de um LINFOMA no retroperitonio e desde a primeira quimio venho fazendo a AHT, o que tem me ajudado muito. Não tenho
mais rinite, enxaqueca, alergias e a melhor parte, os efeitos colateriais da QUIMIO praticamente inexistem. Até hoje, não tive que adiar nehuma sessão por defesa baixa.
Obrigado Dr. Luiz Moura. Já distribui mais de 60 DVD do Dr. Luiz Moura. A AHT é sucesso na minha família, com resultados mais que satisfatórios. Fico triste pois se
não houvesse a proibição da ANVISA e dos Conselhos de medicina, com certeza muitos dos meus amigo e parentes ainda estariam vivos.  

  
 Jaime Rodrigues de Aguiar 

 53 anos - Natal - RN - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Data: 16/07/2007 14:18 

 Nome: Mari 
 Email: mari.susan@yahoo.com.br 

 Profissão: professora 
 Localidade: Florida-USA 

 Bom dia!!Li a materia e percebi 2 equivocos.O DVD vendido...tudo que vi até agora foi que as copias estao sendo distribuidas gratuitamente entre
amigos,familiares,etc.Eu ganhei de uma amiga com cancer de Santos que esta mandtendo sua imunidade em alta com a auto-hemo e os medicamentos do metodo Canova
(uma maravilha que merece ser divulgada) www.canovadobrasil.com.br desenvolvido em pesquisas de anos pela univ.fed. de curitiba. 

 O 2o. equivoco é ..auto-hemo cura todas doencas. Nunca foi dito isso pelo dr.Luis Moura. Sao para as enfermidades relacionadas ao sistema imunologico. Iniciei apos ver
a entrevista no youtube e porque minha mae contou que tratou acne em 1950 com 9meses de aplicacoes da auto-hemo no interior de saopaulo pq nada melhorava seu
problema. Estou na 12a aplicacao e as dores nos dedos da mao-artrite- melhoraram em 90% somente fazendo AH, disposicao e sono melhor tambem.É realmente uma
vacina natural exclusiva. Meu proprio sangue cuidando de elevar a propria imunidade.Nao tive nenhum problema e desejo que essa pratica ajude mais e mais pessoas no
mundo todo. Saudacoes! 

 Mari 16/07/07 
 FONTE: http://www.diariodecuiaba.com.br/comenta_det.php?cod=44298

 
 
asma: Data: 20/04/2007 14:02 - Inforum

 De: Luciene da silva de souza (lucienesouzza01@yahoo.com.br)
 IP: 189.13.2.249

 Assunto: Auto hemoterapia
 SOU TECNICA DE PATOLOGIAS CLINICAS, REABILITADORAS TÉRAPEUTA HOLISTICA, E TRABALHO, COM A INCLUSÃO SOCIAL NA DIOCESE DA

MINHA CIDADE, É JÁ VENHO FAZENDO AUTO HEMOTÉRAPIA HA ALGUNS MEZES,COM GRANDE SUSSESSO AS CURAS SÃO BERRANTES,
PESSOAS COM ÁRTRITE, ARTROSE, COLESTEROL, BRONQUITE ASMA,ANEMIA, E ATER, CANCE. EU NÃO SEI POR QUE ESSA POLEMICA EM
TORNO DE UM TRATAMENTO, QUE JÁ VEN SENDO REALIZADO HA MUITOS ANOS, TENHO PACIENTE, DE 70 ANOS QUE JA FAZIA A AUTO HEMO
HA MUITOS ANOS, PARA DOENÇAS DE PELE, E ANEMIA, E MUITOS OUTROS TESTEMUNHO, ...

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-cancer-13.asp


 
Orientações Médicas - Quarta-feira, 26 de novembro de 2008 - 22:59:08 

 se temos resultados benéficos, porque não fazer uso? só porque a mafia branca junto com seus parceiros
 ( laboratórios farmacéuticos) perderam dinheiro. que pena que o juramento feito na sua formação ficou engavetado , assim como o próprio coração. eu faço e estou bem, é

o que me ajuda a viver melhor hojé. portanto parem de fazer comentários contra ,e pesquisem para mostrar cientificamente que não funciona.
 ps: passei essa terapia para uma amiga q tava com cançer e sem chance de vida.. bem ela tá viva e sem o cançer ... veja´o quanot foi bom,, e barato para essa pessoa.

 maristela ribeiro de souza - brasília 
  

 
Inforum:

 Data: 19/04/2007 09:59
 De: isabel paula valença dos saantos

 IP: 201.4.111.163
 Assunto: Auto Hemoterapia

 Estou na terceira aplicação, estou me sentindo muito bem não tive
 qualquer tipo de reação; comecei o tratamento por causa que a dois anos

 foi detectado um mioma e de 6 em 6 meses faço controle com ultrasom;mas
 depois que comecei a fazer a AH minha pele que tinha acne está limpa

 pois as acnes que tinha desaparecerão;e as dores que eu sentia nos
 ovarios também não estou sentindo mais. Vou continuar fazendo uso da

 AH. Meu marido portador de ca também esta fazendo uso e ele diz para
 mim que se sente melhor não tem mais enjoos da quimio.e não sente mas o

 corpo cansado ele esta na 20 aplicação.
  

 
 
Orientações Médicas:

 Quinta-feira, 23 de outubro de 2008 - 07:36:05
 Sou Portador de um Cacinoma que foi tratado com Radioterapia e Quimioterapia, e

 por passar por fases criticas passei a ver a vida de uma outra forma e se houver
 alguma esperança para cura, prevenção ou tratamento que me livre de passar por tudo

 que passei isto é bem vindo gostaria de ter contato com o Dr. Luiz Moura, inclusive
 estou disposto a me expor em publico para divulgar o tratamento através da autohemoterapia.

 gostaria da resposta deste imail o mais breve possivel, pois já estou
 quase na idade critica segundo o Doutor em seu video que 55 anos é a fase mais

 necessaria e eu tenho 53. No aguardo de contato pelo meu imail acima.
 Ubiraci Rodrigues Pinna Pinna 53 anos - São Gonçalo Rio de Janeiro

  
 
Orientações Médicas:

 Sábado, 11 de outubro de 2008 - 22:50:19
 esto fazendo há um mes, já melhorei da coluna,

 conheço muitas pessoas que estão fazendo
 gente com renite alérgica ja nao toma mais remédio,

 gente com cancer na garganta, está melhorando
 gente com doença de chagas em estado avançado já esta bem melhor

 e muito mais que não vou escrever tudo...
 jorge 43 anos - florianópolis sc

  
 
Orientações Médicas:

 Domingo, 5 de outubro de 2008 - 10:38:23
 sou a favor porque uma pessoa da minha familia estava com 6 meses de vida segundo

 o medico com cancer na garganta,no pulmao direito e no coraçao;ai alguem nos
 indicou a hemoterapia isso ha 4 anos e foi feito o procedimento e essa pessoa esta

 viva ate hoje e em exelente estado de saude;porisso aproveito para agradecer as
 pessoas responsaveis pela divulgaçao desta pratica.VIDA LONGA A TODOS.
 adair carvalho de souza 45 anos - caseiros --rio grande do sul

  
Orientações Médicas:

 Quinta-feira, 2 de outubro de 2008 - 00:40:26
 eu acho que o auto -hemoterapia é uma esperança as pessoas doente.de ca

 cleudes bezerra da silva 52 anos - jequié ba.
  

 
Postado por Lina

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

  
"Tenho Leucemia, estou na décima sexta aplicação, minhas taxas cairam muito, estou feliz da vida, vou continuar fazendo. Gostaria de gritar aos quatro cantos que estou
MARAVILHOSAMENTE BEM!!!" 

 Postado por: Zélia Zelina 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=16769890885069914694

  
 
 
Postado por Lina

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

  
"Curou câncer de intestino. Caso desacreditado por 8 médicos.... 

 



Está mantendo paciente de hemodiálise, sem fazê-la depois de anos. 
 Por desistência da vida começou auto hemoterapia, está viva e mantendo-se bem melhor..." 

 Postado por: Beto 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=1287876294991409021

  
 
 
Data: 15/03/2008 18:44

 De: Rogério Santos
 IP: 189.1.6.77

 Assunto: Benefícios com a AHT
 À guisa de testemunho relato que ao comerçar a fazer a AHT estava com vários caroços na

 base do pescoço e que se alastravam. Após a segunda aplicação, nada mais resta dos
 caroços.

 Meu filho sofre de rinite aguda desde a infância, tendo com certa frequência crises de
 inchaço no rosto. As manhãs para ele eram um verdadeiro inferno, pois tinha coriza e tossia.

 Hoje, está bem melhor, já não tem mais crises pela manhã e as ocorrências de alergia vêm
 diminuindo bastante.

  
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
  

Data: 27/10/2008 07:55
 De: AHT

 IP: 201.78.37.139
 Assunto: Re: Re: Re: Pedido de esclarecimento

 Mônica,
 há relatos de pessoas que curaram leucemia com auto-hemoterapia.

  
Veja algumas dezenas de relatos sobre auto-hemoterapia e câncer no endereço

 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
  

Não esqueça de mostrar publicamente os resultados do caso a que você se refere, na
 hipótese de tratar a pessoa com auto-hemoterapia. E não nos esqueçamos que o que
 sabemos sobre auto-hemoterapia no Brasil devemos ao dr. Luiz Moura, cuja entrevista lhe

 custou o diploma, até onde sabemos.
  

 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 05/10/2008 09:15

 De: Paulino de Oliveira
 IP: 201.57.102.7

 Assunto: Lucro das Industrias de remÃ©dios e a HEMOTERAPIA.
 Muitos dos que estÃ£o no governo, ao que me parece, e salvo melhor juizo, sÃ£o donos de

 laboratÃ³rios eu donos de hospitais, ou donos de indÃºstrias de remÃ©dios, ou entÃ£o sÃ£o
 costumeiros fominhas de propinas dos donos de indÃºstrias de remÃ©dio ou sÃ³cios de

 hospitais, ao que me parece pois, sempre fica a pergunta: Por quÃª o governo, atravÃ©s das
 pastas, ou de ministros ou de sei lÃ¡ o que, nÃ£o investe nos estudos sobre os efeitos

 benÃ©ficos da hemoterapia? ? ?.
 TÃ NA CARA que a hemoterapia cura e tambÃ©m previne contra doenÃ§as das mais

 diversas e inclusive cÃ¢ncer.
 EU ESTOU USANDO A HEMOTERAPIA E VOU CONTINUAR E ESTOU ME DANDO

 MUITO BEM, INCLUSIVE O MEU PSA DIMINUIU E ESTÃ BAIXÃ SSIMO, BAIXÃ SSIMO. E
 tenho dito e muito obrigado.

  
 
 
 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

 RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

 Sexta-feira, 24 de outubro de 2008 - 10:11:27
 Caro sr.,

 os depoimentos abaixo foram transcritos de fóruns de discussão, como este. Alguns podem
 estar repetidos.

 Proveito,
 Valter.

  
 
 
Assunto: Auto-hemoterapia e cura de câncer

 Vacina brasileira para câncer, em:
 A Genoa Diagnósticos e Oncocell Biotecnologia, no endereço,

 http://www.genoabiotec.com.br/group/portugues/conteudo/ogrupo/
 um link é:

 http://blog.oncocell.com.br/
  



 
 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

 RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

 Domingo, 5 de outubro de 2008 - 10:38:23
 sou a favor porque uma pessoa da minha familia estava com 6 meses de vida segundo o

 medico com cancer na garganta,no pulmao direito e no coraçao;ai alguem nos indicou a
 hemoterapia isso ha 4 anos e foi feito o procedimento e essa pessoa esta viva ate hoje e em

 exelente estado de saude;porisso aproveito para agradecer as pessoas responsaveis pela
 divulgaçao desta pratica.VIDA LONGA A TODOS.

 adair carvalho de souza 45 anos - caseiros --rio grande do sul
  

 
 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

 RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

 Desculpem, mas não fui submetida à auto hemoterapia. Pessoas da minha família foram
 favorecidas nos casos de artrite reumatóide, acne e até em adenocarcinoma com metástase.

 É incrível, mas os fatos falam por si.
 Obrigada e por favor, incluam-me.

 ARLETE FERNANDES NONATO
  

 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

 RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

 O exame de biópsia detectou câncer na próstata, gleason 6, tendo o segundo segmento do
 lado direito comprometido em 15% e os demais segmentos íntegros. PSA 6,11

 Detectado ADENOCARCINOMA MODERADAMENTE DIFERENCIADO DA PRÓSTATA
 (GLEASON 3+3, GRAU COMBINADO 6), INFILTRANDO 15% DA PARÊNQUIMA.

 sEGMENTOS 1,3,4,5,6 HIPERPLASIA MIOADENOMATOSA DA PRÓSTATA.
 APÓS 4 MESES DE TRATAMENTO COM AUTO-HEMOTERAPIA E OUTRAS TERAPIAS

 INTEGRADAS, COMO OXIGENAÇÃO E OZONIZAÇÃO DO SANGUE DURANTE A AUTOHEMO,
 HIDROCOLONTERAPIA, ACUPUNTURA, IVL, ONDAS CURTAS, MEDITAÇÃO

 Hoje estou curado, todos os exames negativaram o tumor, PSA 3,47
 Pretendo adotar a auto-hemoterapia com regularidade na base de 5 ml por semana, com

 intervalos de um mês a cada 3 meses.
 Wádis Vitório Benvenutti

  
 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

 RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

 Data: 29/08/2008 22:06
 De: Paulino de Oliveira
 IP: 201.57.102.7

 Assunto: Re: Resultados com a Auto hemoterapia no tratamento de cancer
 Minha sogra está na minha casa, e ela está com carcinoma uterino (câncer do útero). Ela fez

 40 sessões de radioterapia no hospital santa rita em vitória ES. Acontece que fizemos umas
 10 aplicações de hemoterapia nela e parece que isso ajudou muito na recuperação. Mas a

 doença dela ainda pwersiste, claro, pois é câncer. Mas, olha só, ela parou com as aplicações
 porque ela foi pra terra dela em Mathias Lobato MG, e lá, ninguem quis fazer, pois é um

 interior danado. Agora, nessa semana ela retornou aquí pra minha casa para fazer uma
 consulta com o médico lá do Santa Rita, o mesmo médico que tinha feito as aplicações de

 radioterapia nela e ele pediu um exame pra ver como ficou, e como vai demorar o resultado,
 ela irá de novo pra casa dela, lá pra Mathis Lobato MG, mas a minha mulher, que é filha dela,

 vai junto com ela pra localizar lá uma pessoa que possa fazer a hemoterapia na minha sogra,
 pois ela quer fazer a hemoterapia de qualquer jeito. Ela quer fazer porque ela se sentiou

 muito bem enquanto estava fazendo. É que eu também faço, eu tomo toda semana, pois sei
 que evita cãncer, ou pelo menos, se aparecer, ele fica fácil de curar. Nós vamos fazer de

 novo na minha sogra e eu também sempre vou continuar fazendo.
 Parabéns a todos pela criação deste site e também nossos aplausos e parabéns ao criador

 da auto-hemoterapia, o Dr. Luis Moura.
  

 
 
 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

 RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

  
Data: 11/08/2008 21:08

 De: Clarita (clarita.freiberg@terra.com)
 IP: 189.10.227.245

 Assunto: Parabens ao dr Alessandro Loiola
 Pela primeira vez li uma esplicação sobre auto hemo ,que medicos deveriam ver, tive um

 cancer de mama fiz mastectomia radical,reconstrução na hora e foi mal feita ,tive que retirar
 as protises e estou sem mamas , paguei para colocar e para retirar, imaginem quanto me

 custou, e minha auto estima ficou onde? Gostaria que um medico me respondece. Vou fazer
 



auto hemo para o resto da minha vida, não paro mais equero ver um medico me dizer que e
 placebo.

  
 
Terça-feira, 29 de julho de 2008 - 15:15:59

 VIVENCIEI CASO DE CA DE ESTOMAGO, ONDE O PAC. SERIA SUBMETIDO À
 CIRURGIA PARCIAL DO ORGÃO,COMO NO SERVIÇO PÚBLICO TUDO É BEM

 DEVAGAR,A FAMÍLIA INICIOU A AUTO-HEMOTERAPIA P/ AGUARDAR O DIA;QUANDO O
 MÉDICO REVIU OS EXAMES , SOLICITOU OUTRO EXAME DE SANGUE POR CAUSA DA

 DATA MUITO ANTIGA DO ÚLTIMO REALIZADO,QUAL NÃO FOI A SURPRESA AO
 VERIFICAR O RESULTADO,AINDA QUESTIONOU SE HAVIAM TRANSFUNDIDO O PAC.

 AO QUE FOI RESPONDIDO NÃO,ATÉ PORQUE ELE(MÉDICO)NÃO HAVIA FEITO
 NENHUMA SOLICITAÇÃO,RESUMINDO: O SRº PODE RETIRAR TODO O ORGÃO
 COMPROMETIDO,NÃO REALIZOU NENHUM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO,NEM

 RADIOTERÁPICO,ESTÁ EM CASA CUIDANDO DO SEU SÍTIO,CUIDANDO DE SUAS
 PLANTAÇÕES MUITOBEM OBRIGADO À QUASE UM ANO.FEZ DUAS REVISÃO SEU

 MÉDICO ESTÁ ESTUPEFATO COM O SUCESSO DA CIRURGIA.
 OBS: NINGUÉM FALOU P/ O MÉDICO DA AUTO-HEMOTERAPIA,JÁ QUE A MAIORIA

 NÃO ACEITO TAL PROCEDIMENTO.
 IOLANDA SONIA BANDEIRA RIO DE JANEIRO CENTRO

  
 
Quinta-feira, 31 de julho de 2008 - 00:03:46

 Sou portadora de um cäncer de mama com esfaziamento axilar e com 2 linfonodos positivos
 ,(fazia uso de Tamoxifeno), mas devido a fortes dores no pescoço e nas costas, a suspeita

 era de metástase óssea em 3 focos presentes: um na coluna cervical,outro na coluna lombar
 e mais um na região sacro-ilíaca. Disseram que podia ser metástase como cito acima ou um
 processo degenerativo sem diagnóstico preciso de 100% apesar de me submeter a um

 exame caríssimo no valor de R$3600,00 o PET/CT. Fui atendida por 2 oncologistas e os
 mesmos não garatiram nada e me colocaram em observação e em uso de uma medicação
 muito dolorida por tempo indeterminado : injeção de FASLODEX e ZOMETA. A medicação

 traz efeitos colaterais terríveis como: dor de cabeça, dor no corpo e febre. Depois que iniciei
 a Auto Hemoterapia , já na primeira aplicação senti uma melhora incrível e estou me sentindo

 super bem....sem dores nas costas como antes ...Vou continuar a usar a medicação prescrita
 mas pretendo continuar juntamente a técnica da AUTO HEMOTERAPIA juntamente com
 toda a minha familia!!!!

 Rosangela Maria Ferreira Ribeiro - Pará de Minas
  

 
 
Domingo, 3 de agosto de 2008 - 01:41:12

 C.A de pele , presisamente no nariz, pocou depois foi feita a retirada , porem voltou a
 aparecer, foi quando um tio meu deu uma cópia do cd de auto hemoterapia, logo após ter

 assistido resolvemos fazer um teste e realmente houve uma regressão e cura do C.A eu
 continuei durante três mezes fazendo aplicação a cada 5 dias se não me engano.

 Desapareceu por completo , além da melhora na pele que é inquestionavelmente evidente. A
 pele realmente apresenta uma fantastica menlhora . Tenho um visinho que faz a auto

 hemoterapia e que apresentou também uma melhora visível até em seus abitos e qualquer
 pessoa que lhe perguntar ele responderá e indicará a aouto hemoterapia. Eu também fiz

 durante algum tempo mas não prossegui mas sempre que me sinto indistposto apresentando
 sinais de amigdalite faço aplicação. O Brasil deveria deixar de lado suas creindices e dúvidas

 e apoiar uma pesquisa formal a respeito da auto hemoterapia, a pouco tempo atraz um
 médico amreicano apresentou uma pesquisa relacionada com o assunto dizendo que ele

 haiva curado um cancer em estado avançado apenas aplicando sangue no local. Devido`a
 essa resistência outro país poderá apresentar laudos e acabar patentiando a descoberta.A

 referida reportagem foi apresentada pelo jornal nacional.espero que ao menos tenha patentiado a 
 descoberta para que todos os méritos sejam para o DR LUIZ MOURA ele

 realmente é digno de tal descoberta. Parabéns pela determinação e coragem DR LUIZ .Que
 o Sr consiga tudo que desejar é o que eu lhe desejo de coração, que vença essa batalha.

 Rogerio de Souza Sena 33 anos - Belo Horizonte
  

 
 
Data: 26/03/2008 10:32

 De: mara
 IP: 200.215.48.70

 Assunto: Re: Uncoartrose
 Edward ,eu acho que voce deveria aliar a cupuntura,auricular,para te ajudar principalmente

 pra acalmar ador.eu sou terapeuta oriental ea cupunturista.e trato pacientes com problemas
 igual ao teu.fazer massagem pra descomprimir.o nervo ciático que fica comprimido e causa
 uma irradiação de dor nos glanglios nervoso da medula espinal.E quanto a auto hemo .ela

 ajuda o teu sistema imunologico .só que voçe deve aliar a esses outros tratamento. Eu
 conheço um paciente que teve a cura de um cancer na boca através da Auto hemo. sou a

 cademica de madicina tradicional .espero ter contribuido com voce.hoje na nossa área existe
 muita s alternativa eu tenho tido sucesso com meus pacientes.gostaria de manter contato

 com voce se voce aliar esses tratamentos com a auto hemo.só procure profissionais
 formados. mais não desista que logo voce terá os resultados benéficos..DEUSnão nos

 abandona tenha fé se possivel gostaria .de saber sua idade .um grande abraco e boas
 melhoras

  
 



Data: 26/07/2008 19:26
 De: Romilda M S Fernandes

 IP: 200.101.233.199
 Assunto: Carcinoma mamário

 reinterando a mensagem que enviei em 23/07 . deixeri de comunicar que estou fazendo
 autuhemo desde janeiro deste ano . antes de fazer a cirurgia da retirada do carcinoma. A
 cirurgia foi um sucesso, e fiquei so um dia no Hospital , NÃO TIVE COMPLICAÇÕES . e

 continuo fazendo . Um abraço
  

 
 
Data: 23/07/2008 18:05:44

 De: Romilda M.S. Fernandes
 IP: 201.35.226.129

 Assunto: Cardinoma mamário
 tive carcinoma mamário ,grau II , em fase inicial , foi feito a cirurgia do quadrante , e fiz

 tratamento de radioterapia durante 31 dias . não fiz quimio . Segundo o médico devo tomar
 comprimidos de Taxofen 20mg um comp ao dia durante 5 anos . Lendo a bula percebi que

 este remédio tem muitas contraindicações tais como trombose,alterações visuais,fibroma
 uterino,tumores ovarianos cisticos,anormalidades hepáticas etc...etc...Estou um tanto

 assustada pois se o tumor já foi estinto poderei contrair outras doenças por conta do
 medicamento. gostaria de alguma opinião sua. Um abraço.

  
 
 
Data: 30/01/2008 17:39

 De: Cláudia Alves
 IP: 189.27.19.34

 Assunto: Auto-hemo
 Tive um diagnóstico de câncer de mama (sem metástase) e o tratamento prescrito foram 8

 ciclos de quimioterapia e 30 de radioterapia. Pois bem, as sessões de quimio, como é sabido, têm 
 como efeito colateral muito enjôo, vômito, cansaço e, além disso, há queda da

 imunidade. Por exemplo, os leucócitos (células de defesa do organismo) abaixam de 3.700
 para 1.600 e isso ocorreu comigo. O protocolo era administrar injeções (de 3 a 10 , uma por
 dia) a fim de que a taxa de glóbulos brancos subisse, e foi justamente o ocorrido: dos 1.600,
 aumentou para 42.000! Imagina! Se por um lado, a imunidade se eleva, por causa da

 produção das células na medula óssea, por outro, o efeito colateral é de dores homéricas nos
 ossos, por dias!!!! E fui informada de que esse valor se manteria alto no corpo somente por

 48 horas após a última injeção, significando que em poucos dias seria submetida a novas
 doses da droga!!

 Então foi-me apresentada a AHT por um outro paciente da clínica oncológica. Confesso que
 não foi nada fácil conseguir alguém que se prontificasse a realizar a técnica, mas agora que

 iniciei o tratamento não dá prá parar. Foram 3 sessões de AHT(uma por semana) e já tenho
 o resultado positivo: amanhã farei a 6ª sessão de quimio e apresento-me com irreconhecível
 disposição e com o hemograma normal, pela segunda vez consecutiva. Não foi da primeira

 que obtive resposta imunológica, mas logo na segunda, o resultado do hemograma já
 comprovou os benefícios desta técnica antiga, barata, eficaz!!!! Adeus injeções!!!!

  
 
 
Data: 20/01/2008 09:29

 De: Edir Nunes Soares
 IP: 201.58.171.90

 Assunto: Informação sobre auto em paciente com câncer em metastase
 uma vizinha nesta situação, já desacreditada pela medicina, começou com as aplicações e já

 demonstrou alguma melhora visível no seu quadro. Tem apenas 35 anos de idade. A dúvida
 dela é: há 1 ano atrás perdeu o seio esquerdo por conta do câncer de mama, ela pergunta se

 desse lado esquerdo pode feita a auto também (retirada e aplicação do sangue)?
  

 
 
Data: 21/01/2008 09:10

 De: Hélio
 IP: 172.23.24.107, 189.20.96.32

 Assunto: Autohemoterapia
 Meu padastro tem cancêr no fígado os médicos deram a ele 3 anos de vida, o cancêr tinha 8

 cm e os médicos nem fizeram quimioterapia alegando que o estado da doença já estava
 avançado, a mais ou menos 5 meses ele começou a fazer Autohemoterapia, os resultados

 atuais são fantásticos, o cancêr diminuiu de tamanho, hoje o tamanho do cancêr é de menos
 de 1 cm, e os médicos estão espantados com o estado atual de saúde do meu padastro,onde

 os médicos já marcaram uma transfusão de fígado, ou seja uma pessoa que estava
 condenada a morte, hoje em dia as chances de cura são altas, na minha opinião a

 Autohemoterapia é um método eficaz, só não é liberado por que colocaria em risco a
 indústria farmacêutica.

  
 
 
Data: 21/12/2007 16:33

 De: gervasio franzoni
 IP: 201.14.21.42

 Assunto: Re: RELATE SUA EXPERÊNCIA
 



em 28/06/07 descobri por acaso ser portador de um cancer de medula óssea, chamado de
 "mieloma múltiplo".é um cancer que ataca silenciosamente pesssoas com ,50, 60,70 anos.
 Após o diagnóstico definitivo, pedi ao médico um tempo para tratamento alternativo que fiz

 durante 90 dias.Consegui uma pequna redução na quantidade de celulas doentes(tudo
 comprovado por exames laboratoriais)Veja quadro adiante.Em 28/08/07 comecei a tomar o

 Cloreto de Magnésio, na proporção de 163 mg por dia e em 06/10/07 comecei com a
 authoemoterapia.Em 30/10/07 fiz novos exames no mesmo laboratório os resultados foram

 simplesmente surpreendentes , houve uma enorme redução de células doentes(veja quadro).
 Em 12/11/07 comecei o tratamento com a quimioterapia, porém sem interromper a

 autohemoterapia e o cloreto de magnésio, agora com doses diárias de 200mg. em cápsulas
 .Em 30/11/07, fiz novos exames e o resultado foi extraordinário, (veja quadro). Em 12/12/07 

 novamente fui para a quimioterapia, onde permaneçi internado no hospital de cancer até
 16/12.Hoje estou em casa repousando após ter feito uma nova aplicação de

 authohemoterapia.Em outro momento já havia feito um relato nesta página, mas após a
 injustiça cometida pelo crm, (verdadeiro ninho de abutre) contra nosso guia resolvi

 novamente relatar minha situação, como testemuho de que a autohemoterapia funciona e é
 verdadeira, atuando em muito mais situações que aquelas relatadas pelo DR. Luiz.Os crm e
 Anvisa, deveriam se preocupar com os efeitos colaterais dos medicamentos como os que

 foram usados em mim na quimioterpia,(matando uma grande quantidade de células boas) e
 não com uma técnica que se bem aplicada restaura a vida dos tecidos, dá força e vigor á

 todo corpo humano,cria uma imunidade enorme e defende todo organismo de inúmeras
 enfermidades.Durante meu periodo de internamento,por várias vezes os enfermeiros e

 médico me questionaram se não haviam feridas em minha boca, se eu não tinha dores de
 estomago, dores de cabeça, náuseas, vômitos, se minhas pernas não estavam inchadas, se
 n~ao tinha tonturas, vista turva e outras mazelas causadas pela quimioterapia, mas para

 surpresa de todos eles nada disto me aconteceu.E, voceis todos que lerem este relato,
 saibam que devo tudo isso de bom que me aconteceu e que está me acontecendo(pois em

 30/12/07, farei novos exames,e espero já estar entrando dentro dos paraâmetros normais),
 ao grande Médico, Dr. Louiz e a Deus que o iluminou ao divulgar seu dvd, com seus

 ensinamentos superiores e práticos. Minha recuperação está surprendendo ´meu médico e a
 todos que estão próximos de mim.Passei por duas fases da famigerada quimioterapia

 intensiva,são 05 dias internado e 24 horas por dia grudado em um computador que
 determina a quantidade de quimioterápicos a serem injetados nas minhas veias,além do soro

 e outros medicamentos.Somente eles não sabem que meu corpo já vai para o hospital
 totalmente protegido e seguro por uma aplicação de authohemo,pois tenho plena convicção

 de que é segura e eficaz.Veja agora o quadro da reduçao do meu cancer.
 em 28/06/07 2.71 células doentes

 em 28/08/07 2.65 células doentes (obs. redução c/ tratamento alternativo natural)
 em 30/10/07 2.38 células doentes (obs. 26 dias após o aumento da dose do magnésio e

 início da authohemo.
 Em 30/11/07 1.82 células doentes ( 56 dias após aumento das doses de magnésio e

 autohemo)
 É claro que tenho que creditar parte deste resultado ao tratamento clínico que faço também,

 mas se olharem a fase entre (04/10/07 e 30/10/07) portanto em 26 dias houve uma enorme
 redução no quadro de células doentes, e tudo isto sem um único comprimido ou gota de

 remédio,só com o magnésio e a autohemo.Não existindo outra explicação, a autohemo é
 uma verdade que sómente os estúpidos não querem enxergar, porque de alguma forma

 financeiramente querem tirar proveito, encima da desgraça de um povo sofrido como nós
 Brasileiros, e quando aparece um Homem com H maiúsculo com Dr Luiz, que tem coragem

 de vir 'a público e divulgar seu trabalho de toda uma vida digna e honesta em favor destsa
 mesmas pessoas que o estado tem a obrigação de proteger e amparar, correm

 covardemente e o sacrifícam.
 Este é o meu tesmunho.

  
 
 
Em http://www.orientacoesmedicas.com.br/resultado_da_pesquisa_virtual_sobre_autohemoterapia.asp

 A principio não sabia q tinha câncer , mas com uma cirurgia q precisei fazer , depois da
 biópsia, apareceram céluas cancerígenas secundárias. Precisa encontrar a célula primária.

 Estava sendo diagnosticada como CA Oculto. Operei em Fevereiro de 2007 e comecei a
 fazer uso da auto-hemoterapia.

 Continuei fazendo as aplicações e não encontrávamos a lesão. Em novembro de 2007
 encontramos um CA naseo-faringe (base da lingua) e estou fazendo aplicações de

 quimioterapia.
 Estou me sentindo como se nada tivesse. Disposta, sem dor, não tive contra-indicações na

 aplicação da quimio (1º ciclo) e estou indo para o segundo , sem problema nenhum.
 Emagreci naturalmente mas sem exagero e estou me sentindo mto bem. Como se nada

 tivesse acontecido.
 Márcia Denise Maurício Corrêa

  
 
 
Data: 13/12/2007 19:44

 De: Izabel cristina (icristinacosta@bol.com.br)
 IP: 200.97.191.36

 Assunto: ParaBÉNS AO dR. Luis Moura
 O CREMERJ pensa que consegue apagar o respeito que o Dr. Luis Moura conquistou nesse

 país de poucos honestos? O seu nome será lembrado em todo o mundo, não por um ato
 isolado, mas por ter deixado um legado para humanidade futura, parabens dr. Luis... O
 senhor me devolveu a alegria de viver depois de me livrar de uma enxaqueca constante.
 Conheço uma criança que teve sua cura, câncer no pulmão, graças o auxílio da auto

 



hemoterapia, meu esposo não ficará mais cego de um glaucoma. Parabens, pois sem
 mesmo me conhecer me deu esse presente. Seu registro cassado é uma prova da falta de

 seriedade que nosso país padece. Temos que sobreviver com corruptos e ate pagar conta de
 mulher de presidente do senado. Mas graças ao dr. Luis Moura a indústria farmacéutica irá
 ver muito pouco meu suado tostão. Dr. Luis Moura o senhor tem muito do que se orgulhar, na

 terra árida do nordeste brasileiro, como sobrevivented da seca eu Izabel Cristina da Costa,
 tive minha saúde recuperada graças ao senhor...

  
 
Data: 03/12/2007 21:45

 De: JMK
 IP: 189.11.149.188

 Assunto: Re: Re: Re: AHT
 Caro Alexandre, acredito que seja real isso que esteja ocorrendo com você, mas com uma

 porcentagem enorme e a minha própria experiencia de mais de uma ano em mim na minha
 esposa minha filha mais velha minha mãe e um bocado de conhecidos, até um amigo nosso
 que é pai de dois médicos que estão fazendo a autohemoterapia e estamos com enormes

 resultados em varios tipos de doenças, não vejo motivo algum de levarmos a (como opinião
 minerva) um ou outro caso de descrença no que nós estamos muito bem obrigado, não

 quero com isso ofender-te mas com o mesmo cuidado que se deve ter em afirmações
 positivas deve-se ter tambem o mesmo critéio pras negativas, pois a dita ht tem livrado eu e

 meus familiares e amigos de varias moléstias proveniente de alergias psioriase colesterol alto
 triglicerios altos hdl baixo reações alergicas cutaneas e outros que no momento pode até

 estar esquecido, mas só temos a agradecer a estas pessoas que divulgaram e que por uma
 graça divina chegou a nosso conhecimento, tenho muito a agradecer a estas pessoas que

 defendem tal procedimento e que divulguem para que cada vez mais pessoas possam serem
 aliviadas em seus sofrimentos. aqui vai um depoimento de um divulgador da auto

 hemoterapia que conta experiencia de seu amigo de faculdade:olha só, o tema autohemoterapia
 é muito complexo e a cada dia é mais discutido entre a população. sou

 estudante de enfermagem e meu professor de fisiologia outro dia criticou o tratamento
 dizendo que servia apenas como efeito placebo. pois bem, até então eu achava que isso era

 a verdade, no entanto, descobri que um amigo que estava com câncer de próstata estava
 fazendo o tratamento com quimioterapia. certamente todos esperavam que ele ficasse

 completamente debilitado, como normalmente acontece, só que pra surpresa de todos, isso
 não aconteceu. o cara está na 8ª quimioterapia e nada aconteceu com ele, nada mesmo, o

 cabelo não caiu, não tem nauseas, não ficou debilitado,nada, nada! a médica o chamou e
 disse que não entendia o que estava acontecendo, pois ele a essa altura deveria está

 sofrendo os efeitos da quimio. aí ele respondeu: estou fazendo a auto-hemoterapia desde o
 começo da quimio, aliás, quando comecei a quimio, já tinha feito duas seções de

 hemoterapia.
 É imprecionante o resultado. Ninguem diz que o cara tem CA, até o PSA está dentro do limite

 normal.
 I aí, auto-hemoterapia, funciona ou não?

  
 
Data: 27/05/2007 21:33

 De: claudia
 IP: 200.150.32.28

 Assunto: Auto Hemoterapia
 oi pessoal!

 resolvi dar meu depoimento em favor da AH, pois não posso deixar de fazê-lo, uma vez que li
 tantos ataques sem razão alguma à uma pessoa que quer fazer o bem.

 meu pai que faz AH ha 3 anos se curou de um tumor no cérebro, tendo desaparecido
 totalmente este tumor. ele tem hj 73 anos, e depois de ter iniciado o tratamento nunca mais

 teve gripe, nada, nem sequer dor de cabeça.
 ele se sente muito mais disposto com mais energia. está vendendo saúde, como dizem.

 eu, 43 anos, tinha uma alergia daquelas, a tudo o que se possa imaginar, estou fazendo a AH
 pela primeira vez, e estou na 6a aplicação e nao tive mais nada. estou ótima.antes, eu só

 melhorava com cortisona.
 portanto, eu gostaria de enfatizar que este procedimento não tem como fazer mal algum, e

 sim o bem.
 sou fã da bondade do dr.luiz moura, e de sua força para fazer o bem como tem feito.

 tenho varias pessoas na familia que se curaram ou no mínimo melhoraram significativamente
 de doenças incuráveis como “Lupus”!

 um grande abraço a todos, e que Deus ilumine todos voces.
  

 
 
 
Data: 29/08/2007 13:26

 De: Denia
 IP: 200.140.156.233

 Assunto: Cancer de Prostata
 Pessoal,

 Já fiz alguns depoimentos do tratamento do meu pai que esta com câncer de prostata bem
 avançado.

 Descobrimos a AH em janeiro/2007, onde o estado dele era muito ruim (muitas dores nas
 pernas, costas, gota elevada e no mês de dezembro/2006 o canal da urina ficou 3 vezes

 entupido, tendo que fazer cirurgia para obstruir o canal).
 Hoje faz oito meses que ele esta fazendo a AH, juntamente com a quimioterapia. As dores

 melhoraram, a gota sarou e não entupiu mais nenhuma vez o canal da urina.
 



Neste final de semana ele me pediu para pesquisar sobre uma vacina contra o câncer de
 próstata chamada Provenge. E achei muito interessante o processo da mesma. Uma

 familiaridade a AH incrível. Veja:
 http://vivaavida.wordpress.com/2007/04/26/bruce-tower-e-provenge/

 Uma droga chamada Provenge que funciona mais ou menos como uma vacina, mas que
 está dando os primeiros passos.

 Como funciona?
 1. Tira-se sangue do paciente.

 2. Suas células do sistema defensivo (immune system) são misturadas com uma proteína do
 câncer de próstata 3. Um estimulante é acrescentado para ativar o sistema imune 4. As

 novas células são reinjetadas no mesmo paciente.
 Parece que essas células "educam" outras que atacam as células cancerosas, diz o Dr. John

 Nemunaitis, M.D., Executive Director do Mary Crowley Medical Research Center em Dallas.
  

 
 
Data: 16/01/2008 13:29

 De: luciana
 IP: 201.68.130.39

 Assunto: Nova etapa da autohemoterapia
 Boa tarde a todos!

 Postei diversos textos aqui referentes a minha experiencia com a autohemoterapia e a
 purpura trombocitopenica. Gracas a Deus, estou conseguindo controlar com remedios, uma

 vez que nao pude saber ao certo se a AH contribuiu para minha melhora porque so fiz 10
 aplicacoes. Durante a administracao destas 10 aplicacoes eu tive efeito benefico no tempo de vida 

 das plaquetas, na pele e na disposicao.Quem me via antes dizia: Nossa! Vc esta cinza!
 E depois da AH comecei a ficar mais corada com a pele melhor com aspecto mais

 saudavel.Bem sobre a plaquetopenia conclui como ja disse varias vezes aqui que para mim
 surtiu efeito provisorio, enquanto tomava as injecoes estava tudo bem, quando parava as

 plaquetas diminuiam. E eu tive que parar por causa das proibicoes.
 Retornei novamente com o seguinte quadro: minhas plaquetas controladas por remedios que

 nao sao corticoides (gracas a Deus) porem, com problemas de micose na pele causada pela
 baixa imunidade causada pelo corticoide, nao menstruava ha 5 meses e tambem nao urinava

 mais .. Meus medicos avaliaram meus rins e nada x nada encontraram, fizeram desde
 exames como C3 e C4 a um simples exame de urina e cultura de bacterias..Tudo perfeito,

 mas, eu continuava sem urinar, inchando muito e sem menstruar.
 Na primeira aplicacao apos o retorno as manchas na pele regrediram, a mestruacao veio

 sem dores, colicas e TPM e eu comecei a urinar normalmente.
 O alivio esta sendo muito grande, ja estou desinchando e isto é muito bom, nao tem preco!

 Nao sabemos ao certo o profundo mecanismo de acao da Ah porque ninguem estuda e nem
 vai estudar porque nao se pode patentear o sangue, mas, existem remedios que sao usados

 por ai que tambem os medicos desconhecem o mecanismo de acao da droga, usam, da
 certo e apos pesquisas (usando em muitas pessoas) a coisa vira um protocolo a ser

 seguido.Exemplos, vamos a droga Rituximab (mabthera):
 Ela é utilizada com sucesso para linfomas e artrite reumatoide, a pouco a medicina

 experimentou nas doencas auto-imunes tambem com sucesso e esta ja quase na fase III
 onde sera utilizada tambem como um protocolo pra doencas auto-imunes. O preco desta
 medicacao, a dose minima para o tratamento de um adulto gira em torno de R$ 20.000,00 (5

 mil cada injecao aproximadamente) MAS, felizmente a droga funciona bem e custa caro,
 entao as pesquisas estao sendo feitas pelo mundo todo.

 Fiz esta analogia para mostrar porque a AH causa tanta polemica, porque é simples, é
 barato, o povao pode fazer, mas, para que fazer pesquisas, gastar dinheiro em algo que nao

 podera ser vendido? As doses circulam initerruptamente dentro de nossas veias ... quem vai
 querer provar a eficacia?

  
 
 
Data: 18/01/2008 10:19

 De: Vera Regina Del Guercio Dolácio Mendes (vera.delguerci o@terra.com.br)
 IP: 189.32.221.187

 Assunto: Eu também fui salva pelo Dr. Luiz Moura
 Em 1983 eu morava no Rio de Janeiro. Por causa de um erro médico (tomei antibiótico

 durante um ano por causa de uma infecção renal) causou-me uma total falta de anticorpos
 no sangue, e logicamente minha imunidade a zero.O médico que me atendeu na época

 disse-me que eu não poderia ter contato com ninguém. Não podia estar em lugares públicos,
 não podia ter contato com pessoas que tivessem alguma doença, pois seria contagioso para

 mim. Além da fraqueza e todos os tipos de alergias eu estava com os ossos desfazendo-se.
 Tomava 11 tipos de remédios e não levantava mais da cama. Graças a uma amiga que

 conhecia Dr. Luiz Moura eu fui até ele.
 Para surpresa minha, ele retirou todos os remédios e recomendou tomar cloreto de magnésio

 e cálcio, fazer a autohemoterapia. Seis meses após o tratamento eu estava melhor que
 qualquer jovem de 15 anos. Na época eu estava com 43 anos.

 Minha mãe estava com artritismo deformante. Seus dedos viraram ao contrário e as mãos
 estavam todas deformadas. Já tinha feito autovacina sem resultado nenhum. Também fez a
 autohemoterapia e seus dedos voltaram ao normal e até ela falecer nunca mais teve dores.

 Hoje estou com 67 anos, não tenho rugas em meu rosto, tenho disposição para tudo.
 Trabalho em minha profissão (psicanalista) tenho uma memória excelente.

 Devo minha vida tranqüila e com saúde ao Dr. Luiz Moura que além de médico foi um grande
 mestre para mim. Que Deus o abençoe sempre por ajudar a tantos.

 Vera Regina
  



 
 
 
Data: 16/01/2008 23:50

 De: luciana
 IP: 201.68.130.39

 Assunto: Re: DEPOIMENTO
 Ola!

 Eu jamais tive problemas nos rins (gracas a Deus) é que tenho possibilidade da minha
 plaquetopenia evoluir ou ser um indicio de lupus, minhas medicas investigam sempre.Ocorre

 que apos muitos meses usando corticoide, inexplicavelmente, uma vez que, nenhum exame
 laboratorial comprovou que estava de fato com problemas nos rins, eu parei de urinar como
 em meu estado normal.Fiquei desesperada, inchando mais ainda mas aquilo nao tinha

 explicacao laboratorial, entao eu fiz a primeira aplicacao da ah e comecei a urinar
 normalmente .. a minha medica avaliou profundamente e nada encontrou eu ja estava ha uns

 cinco meses sem urinar corretamente e sem menstruar, uma semana apos a primeira
 aplicacao tudo se normalizou.

 Foi isto!
  

 
Data: 16/11/2007 17:00

 De: helena
 IP: 201.53.40.17

 Assunto: Auto hemoterapia
 aqui em casa todos fazemos auto-hemoterapia e muitos amigos tambem o resultado é otimo

 uma amiga com entupimento das arterias faz e em um mes ja se sentia outra segundo ela
 me dizia estou fraquinha ja estou morrendo agora apos auto hemoterapia esta forte e

 tomando junto cloreto de magnesio fez os exames recentemente e teve uma melhora
 expetacular . meu visinho faz auto hemo algum tempo havia sofrido 2 derrames e sobrevive

 sem qualquer remedio e muito bem so com auto hemo. eu consegui dissolver um nodulo no
 seio direito so com auto-hemo. uma senhora conhecida minha com cancer generalizado esta
 outra andando e mais tranquila apos auto-hemo tambem se consultou com dr luiz moura.

 gente o unico interesse desse medico é nos ajudar com um tratamento a baixo custo e que
 muito nos ajuda ate a consulta dele é baratinha e nem precisamso consulta so que alguns

 gostam tanto da auto-hemo que faz questão de consultar-se enquanto medicos cobram
 valores absurdos dr luiz cobra pouco. os medicos não tem interesse por causa dos

 laboratorios que lhes dão fortunas para receitarem seus remedios as vezes ate sem
 necesidade existem uns que sequer olham voce e vai logo dando uma lista de

 remedios.recebem de viajens internacionais a outros presentes.claro tem uma cota de
 reciturio para isto. eu posso afirmar que me curei da coluna que me deixava inutil apenas

 com o cloreto que foi um medico naturalista que me ensinou e disse não diga para seu
 medico que lhe passei isto ele não vai gostar pois voce vai sumir do consultorio dele. verdade

 eu ia toda semana 3 meses de cama eles diziam coluna não tem cura corri varos medico e
 eu me curei com cloreto e agora faço auto-hemo nunca mais na vida paro de tomar cloreto
 minha amiga curou a sogra entrevada so com cloreto a velha sobe ate em arvores agora é

 que ela tem um sitio sobe para tirar frutas para nós rsrrs.todos que conheço que fazem auto-hemo 
 estão felizes. se ficar aqui falando sobre casos de vitoria não haverá espaço.estejam

 certo auto-hemo é bom mesmo o unico objetivo de dr luiz é divulgar algo que pode ajudar e
 muito com baixo custo e ele sabe que se não divulgar morre com ele este beneficio que vem
 sendo usado pelo pai dele desde 1940 e pelos estados unidos grandes atletas nacionais e

 internacionais usam auto-hemo. fortalecer sua imunidade em caso de quedas não haver
 infecção.

  
 
 
Data: 16/11/2007 18:20

 De: Gervasio Franzoni
 IP: 192.168.254.197, 200.96.56.53

 Assunto: Re: Re: Auto-Hemoterapia
 Claudia.

 Também gosto de pesquisar sobre a autohemo. Já pratico ha 30 dias ee me sinto ótimo.
 Sou portador de Mieeloma Múltiplo, um tipo de cancer da medula óssea.Quando começei a

 auto hemo eestava com 2.71 de células doentes , isto em 06/10/07. No dia 30 /10/07 estas
 células ja estavam reduzidas 'a 2.38 celulas doentes. Mesmo assim comecei a quimioterrapia

 e acabo de sair do hospital agora.O médico ainda não sabe que faço e nem vou dizer por
 enquanto. Amanhã vou fazer nova aplicação e semana quee vem faço outro exame . Com
 certeza havera uma redução maior ainda.Esta caindo mais ou menos 0.01 poto por dia. O
 normal destas células é de 0,05 até 1,15. Acreedito que mais uns 60 dias eu consiga zerar
 todas. Me escreca , já tenho muita coisa pesquisada. Abraços

 Gervasio
  

 
 
Data: 16/11/2007 17:57

 De: Gervasio Franzoni
 IP: 192.168.254.197, 200.96.56.53

 Assunto: Re: Re: Tratamento para doenças auto imunes
 Mieloma Múltiplo. Alguem falou que tem im irmão com mielola, Pode me escrever ,Eu tenho

 um mieloma múltiplo ( cancer de medula óssea) estou tratando co auto hemoterapia em
 conjuto com mágnésio. O resultado é fantastico, ermbora ainda cpm apeenas 40 dias de
 tratamento, Houve uma redução de 12% nas células doentes. Mesmo assim começei a

 



quimioteerapia indicada pelo médico, .Me escreva e trocamos ideias , abraços Gervásio
  

 
 
25/05/2007 17:24:46 a favor Paulo Luiz Bezerra (47)

 Porque pude comprovar a eficácia em mim, meus parentes e amigos.
 - Médico hematologista com câncer linfático está fazendo quimioterapia e auto-hemoterapia

 para melhorar a defesa do organismo... fantástico resultado comprovado por exames
 clínicos...

 - Minha cunhada tem plaquetas em excesso (cerca de 800 mil) e tomava remédios
 fortíssimos para manter em 480/490, ainda acima do limite, após a auto-hemoterapia, parou

 com o remédio e está com 425 mil.. desempenho melhor que o remédio e dentro do limite.
 - Com outra cunhada observamos melhora em dores musculares que a molestavam a 40

 anos.
 - eu mesmo tinha um pigarro horroroso... praticamente sumiu... meu irmão idem....

 - Verrugas, pintas, micose de unha estão sumindo devagar... ainda estou na décima
 aplicação.

  
 
 
 
17/09/2007 13:20:26 - a favor maide corrêa (47) de Porto Velho

 Porque minha mãe com estágio de câncer intestinal avançado, já sob efeito constante de
 analgésicos, na segunda semana após inicio da auto hemoterapia, parou totalmente os

 analgésicos, e ainda, dois meses após este tratamento o resultado da biópsia foi
 diferenciado, ou seja, entre as células cancerígenas estavam células necrosiadas.
 Então como não acreditar que este é um dos caminhos alternativos para ajudar a milhões de

 pessoas
  

 
 
Data: 25/09/2007 08:44

 De: adenilson (denilson-as@hotmail.com)
 IP: 201.91.76.11

 Helio Costa (46 ) de Porto Alegre
 Porque minha irmã acabou de se curar de um câncer no pulmão irreversivel para os

 médicos, 9 nódulos sem chance de operar, resumindo eles conderam minha irmã a morte. 4
 meses e meio fazendo auto-hemoterapia, após um tomografia computatorizada, ela não tem
 mais nada, esta limpa.

  
 
11/06/2007 23:13:41 - a favor Gregório Romeu Gonçalves da Silva (77) de Porto Alegre

 Fiz 6 cirurgias na bexiga para tirar 6 tumores malignos. 18 meses de quimioterapia. 1 enfarte.
 Me sinto ótimo depois que fiz e faço o tramento, conforme a explicação do dr. LUIZ MOURA.

 Não há no momento tratamento melhor. Que Deus o abençoe dr.
  

 
 
Data: 16/01/2008 21:32

 De: CARLOS DE ASSUNÇÃO NEVES
 IP: 201.27.137.112

 Assunto: MInha história!!!!!
 Em 1986 fui acometido de calculos renais, crises muito forte, que me levou a uma cirurgia

 (NEFRECTOMIA), retirada de um rim. A biopsia constatou um hiper-nefroma (cancer renal).
 Depois da cirurgia fiz, radio e quimio com bons resultados. Para manutenção o médico

 urologista me receitou uma vacina, Onco BCG, fabricada pelo Instituto Butantã, em São
 Paulo. Tomei essa vacina por 5 anos seguidos, pois ela protege o sistema imunologico. Foi 5

 anos de batalha, pois essa vacina era de fabricação limitada, conservada em geladeira, com
 vencimento muito curto. Toda semana ia ao Butantã permanecer numa fila interminavel, as vezes 

 saia sem a mesma, pois acabava antes de
 chegar minha vez. Certo dia passava um senhor de muita idade, que costumava caminhar

 pelo parque. Me perguntou. Do que se trata essa fila? respondi para aquisição da vacina
 BCG. E para que serve?

 É para ativar sistema imunologico e evita a propagação do cancer. Custa caro? sim muito
 caro, alem do tempo que se perde para adquiri-la.

 Numa voz rouca e tranquila me disse:, caro Jovem, conheço um médico no RJ não lembro o
 nome, ele tem um tratamento que é muito barato e muito bom, que usa o seu próprio sangue.
 Se voce se interessar me telefona que te darei o endereço. Fiquei muito interessado e anotei

 o telefone dado por ele. No dia seguinte liguei... quem fala , aqui é o José , sou o Carlos
 aquela pessoa que falou no Butantã sobre um médico no RJ, há anote o telefone e o nome

 dele é Dr. Luiz Moura.
 Liguei e marquei uma consulta . Lá fui eu e minha esposa passar pela consulta e aproveitar

 fazer um toour pela cidade. Conheci o Dr. Luiz Moura por 3o minutos, o tempo que durou a
 consulta. Homem tranquilo, anotou toda minha narrativa, viu todos meus exames e RX,

 depois pegou sua caneta no bolso e receitou, a Auto-hemoterapia 5 ml de sangue de 7 em 7
 dias por tempo indeterminado... me explicou a técnica de retirada e aplicação e alguns

 comentários e resultados. Daqui um ano quero ve-lo de novo, traga os seguintes exames.......
 Houve muita polemica entre meus familiares sobre essa técnica, até então desconhecida por

 nós , independentemente da contrariedade comecei a AH que faço até hoje a 15 anos. Faço
 3 meses e descanço 1 e assim por diante... sem muito critério.

 PASMEM: nunca mais voltei ao consultório do Dr. Moura, me trato com meu urologista em
 



SP, não tomo nenhum remédio, nem um analgesico, faço anualmento um check-up: pressão
 normal, colesterol, triglicerides, acido urico, uréia , creatinina , hemograma, PSA, urina tipo 
 I,

 Glicemia, Ultrassom, rim, próstata, etc. etc.- tudo normal!!!!
 Tenho 70 anos de idade, aposentado pelo INSS (10 anos), jogo futebol (claro, com meus

 netos), pratico natação, caminho diáriamente, subo escadas, etc. etc...........
 FIM DA HISTÓRIA: Me tornei amigo do Sr. José até a sua morte.

 Meu urologista não sabe que eu faço AH (não tive coragem, para não perder sua
 amizade de muitos anos, pois ele me acompanha a 20 anos).

 Será que Rádio, Quimio e vacina BCG fizeram efeitos (acredito!!)
 E a AH ? ( time que esta ganhando não se mexe).

 Obs.: Tirem suas conclusões.....
 Grande abraço.

  
 
 
Data: 16/10/2007 22:48

 De: Marçal
 IP: 201.29.190.15

 Assunto: Re: Leucemia
 São relatos, qualquer informação entrar em contato com a pessoa.

 http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=7739092&q=leucemia
 Zélia Zelina

 Sou portadora de leucemia, fiz 13 aplicações, hoje recebi o resultado dos meus exames,
 minha taxas "todas" cairam.Meus leucócitos estavam em 23000 cairam para 19000.Estou

 encantada com AH e muito feliz.
  

 
Assunto: SOS - LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA

 Cara Regina, talvez estes esclarecimentos e relato possa te ajudar !!!!
 DIAGNÓSTICO - R.C.D., hoje com 41 anos, descobriu aos 29 que tinha Leucemia Mielóide

 Crônica. Tinha uma vida normal e conta que adorava passear no Parque o Ibirapuera, na
 capital paulista, pelo menos três vezes por semana. Numa das caminhadas sentiu muito

 cansaço, depois tontura. O mesmo ocorreu no fim de semana seguinte, após uma semana
 inteira de muita vontade de dormir. Pensou que fosse a rotina de trabalho associada aos

 estudos e às "saídas noturnas com o pessoal da faculdade".
 Ele cortou as noitadas, mas não adiantou. A insistência da sonolência inexplicada, as

 vertigens e uma dor do lado esquerdo fizeram com que procurasse um médico e tivesse o
 diagnóstico. Um dos irmãos era compatível e ele fez o Transplante de Medula Óssea (TMO).

 Já se sentia curado. Seis anos depois os sintomas voltaram. Uma recidiva da doença. Por
 indicação de amigos passou a fazer AH semanal pois o transplante convencional é muito
 sofrida. Apesar de ter confiança que desta vez não precisar fazer a TMO, ficou feliz pelo
 resultado até o momento, pois se passaram 6 meses e os sintomas melhoraram e consegue
 levar a vida particular e profissional dentro da normalidade.

  
 
Assunto: Faço tratamento

 tenho doença de crohn a 4 anos, e por 3 anos e meio por meio de tratamentos clinicos nunca
 tive nem uma melhora, prestes a uma perfuração no intestino começei entao o tratamento

 com a ah e desde então só tive melhoras, engordei 25 kl, e nao tenho mais sintomas, faço ah
 a apenas 4 meses. 10 ml

  
 
Data: 16/10/2007 21:59

 De: Marçal
 IP: 201.29.190.15

 Assunto: Re: Re: AUTO HEMOTERAPIA
 Olá, tem essa comunidade no orkut, http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=

 8697443,com alguns relatos em doenças raras e AH.
 Acalasia idiopatica ,Epilepsia ,Esclerose tuberosa ,Sindrome de west,Parkinson ,Distrofia

 muscular ,ALZHEIMER ,adeno hipofisario ,Transplante de medula ,sindrome de
 sjogrem,Esclerose Múltipla,ATAXIA ESPINOCEREBELAR,Esclerose Lateral

 Amiotrofica,Anemia do mediterraneo. e tem um caso de Adrenoleucodistrofia, onde a mãe
 falou que está estabilisada.

 Alguns desses relatos foram removidos desse inforum.
  

 
 
Data: 06/01/2008 18:57

 De: Marcal
 IP: 201.19.3.50

 Assunto: Re: A hemoterapia cura a anemia falciforma
 Olá, nessa comunidade tem alguns relatos de doenças raras em que as pessoas estão

 usando a Autohemoterapia.
 http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=8697443

 http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=7739092&q=anemia+falciforme
  

 
 
Data: 25/09/2007 08:03

 De: Felipe Soares Maciel
 



IP: 189.6.16.146
 Assunto: Re: Re: Auto hemoterapia ajuda na cura de doencas auto imunes e da dor

 neuropatica cronica causada por ela
 Olá Mariane, é muito complicado descever meu problemas por aqui.

 Então mande um email para podermos conversar melhor
  

 
 
 
Data: 25/09/2007 01:36

 De: leonardo
 IP: 201.54.33.24, 201.54.32.222

 Assunto: Me ajude Deus concerteza vai iluminar o seu caminho
 eu estou querendo comprar a injeção de interferon como eu tevo obter os meus resultados,

 de preverencia que eu possa encontrar em manaus am. espero que vc me responda o mais
 rapido possiverl obrigado

  
 
 
 
Data: 25/09/2007 00:12

 De: Autocura (sbx2066@yahoo.com.br)
 IP: 201.10.40.81

 Assunto: Relato positivo comprovado com exames
 Relato feito pela Kathia no Orkut:

 Gostaria de deixar o meu relato e que ele possa ser de utilidade.
 Quando minha filha nasceu (há 6 anos) pude observar um nódulo na mama esquerda. Na

 época fiquei apavorada, mas não falei nada pra ninguém, porque estava com minha mãe
 padecendo de um câncer de mama.

 Sempre tive muito medo e por esse motivo fiquei calada por 6 anos.
 Há 6 meses devido a dor intensa na mama esquerda me submeti a um ultrassom que acusou

 dois nódulos de aproximadamente 2,5 cm (grandes), sendo um em cada mama.
 O nódulo da mama esquerda tinha características suspeitas e foi indicado uma punção, me

 recusei a fazer com medo do resultado. Nessa época tomei conhecimento da AH e como sou
 profissional de saúde resolvi fazer por conta própria.

 Logo na primeira aplicação senti um bem-estar muito forte e uma melhora significativa no
 sono, TPM e disposição.

 Ao longo das aplicações, sintomas de problemas antigos foram retornando e sumiam
 definitivamente (leiam sobre LEIS DE CURA DE HERING)

 Hoje, 24 de setembro, 6 meses após ter feito a primeira aplicação de AH, mesmo com medo
 me submeti a uma mamografia e ao ultrassom de mama. Sinto uma felicidade enorme ao

 poder dizer que os nódulos misteriosamente (segundo o médico) sumiram , minha
 mamografia está perfeita e a ultrassonografia também.

 Tinha ovários policísticos que também desapareceram....SERÁ MILAGRE?
 Devo minha tranqüilidade e felicidade a essa terapia e ao Dr. Luiz Moura.

 Agradeço a Deus por enviar o Dr. Luiz Moura e peço a ele que o abençoe a cada momento.
 Espero que todos possam vir a ter os resultados que obtive e possam compartilhar da minha
 felicidade !!!!

 Tenham fé, acreditem.... funciona!!!
 Já fiz aproximadamente 25 aplicações e não pretendo parar nunca.

 Relato feito em:
 http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2503735695447287729&na=2&nst=1084

  
 
 
17/09/2007 19:17:29 - a favor Liliana G. Zanella (60) de São Paulo

 Porque é óbvio. Tem lógica. Faço e sempre farei a hemoterapia. Sou portadora de
 esclerodermia sistêmica e melhorei muito com essa prática. A alopatia quase me matou com

 todas as pesquisas científicas que os médicos tanto respeitam. Agora as coisas simples, com
 custos baixíssimos são condenados. Dr. Luiz Moura merece todo o meu respeito. Sigo sim a
 técnica dele sem nunca ter estado no seu consultório. Apenas pela confiança e lógica que ele
 nos passa pelo DVD. Parabéns Dr. Luiz pela sua coragem e humildade. Divulgo esta técnica
 a todos que passam pela minha vida e já temos um grande número de pessoas fazendo a

 Hemotrapia comigo
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 3 de março de 2009 - 12:03:02 
 JA TINHA OUVIDO A RESPEITO, TENHO UMA AMIGA COM CANCER QUE FAZ E ESTÁ MUITO BEM, ELA RELATA QUE MELHOROU MUITO APÓS A

AUTO-HEMOTERAPIA, DEPOIS DE ASSISTIR AO VIDEO FIQUEI MAIS COMVENCIDO AINDA DESTE MÉTODO. 
 ailton macieira MOREIRA - 46 anos - BELO HORIZONTE

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 11 de dezembro de 2009 - 23:04:12 201.41.118.59

  



Eu sou Farmacêutico e Bioquímico e faço hemoterapia, assim como meu pai (médico), que curou um câncer malígno de bexiga com a ajuda da hemoterapia.
  

THIAGO BORGESDE FARIAS
 29 anos - Brasília DF

  
 
 
 
Inforum

  
Data: 20/12/2009 22:57

 De: Maurecir (maurecir_mafra@hotmail.com)
 IP: 189.11.128.164

 Assunto: Re: Re: Resposta para Michele
 Qualquer farmaceutico, vá a farmacia que voce costuma usar, que voce conseguirá fazer ou terá informaçoes, eu faço com o dono da farmacia,, há noite, porque é proibido

pela vigilancia sanitária, se tiver alguma doença, é melhor fazer de 5 em 5 dias, 5 a 6 mls., além de outras coisas que usei, curei um cancer de bexiga, veja mais em
www.amigosdacura.ning.com 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 11 de novembro de 2009 - 20:41:11 201.67.40.226

  
Hoje recebi um exame de endoscopia com a seguinte conclusao: 

  
metaplasia intestinal nao observada 

 atrofia nao observada 
 pesquisa para h. pilory: negativa 

 H. pilory e um bacteria severa que so´trata c/ pesados antibioticos nao consigui tomar por efeitos colaterais. A´1 ano atras este exame deu positivo. 
 Ha 20 dias fiz este exame estava com 13 aplicaçao da auto hemo .Este resultado para mim me deixou muito feliz pois vinha sofrendo a´anos com este mal no estomago .

Meu abdomem era inchado nao podia comer muitos tipos de alimentos.. , ainda tem muito muito sucesso a´comemorar daqui p/ frenre pois so´estou no começo ..Ainda
vou me recu/ da gastrite. e outras enf/ que estao bem melhor . 

 Graças a` DEUS EO DR LUIZ MOURA A FELICI DADA EXISTE.
  

Diva Gomes de Sa
 Dourados ms

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 25 de outubro de 2009 - 17:31:45 

  
Para "varrer" de vez e para sempre o Câncer, estou fazendo a auto-hemoterapia de 5 em 5 dias, deixando meu sistema imunológico com 22% de macrófagos ativados
ininterruptamente. (quem não faz auto-hemoterapia está sempre com somente 5%). E estou vencendo!

  
Sérgio Lemos

 65 anos - Vitória-ES
  

 
 
 
ORIENTAÇÔES MEDICAS

  
Domingo, 27 de dezembro de 2009 - 22:01:22 189.34.181.53

  
minha sogra fez uma cirurgia a 5 meses de neoplasia e foi preciso retirar 50 por cento do estomago e uma parte do intestino atraves de um medico homeopata ele indicou a
auto-hemoterapia para ela uma vez por semana ela está se sentindo bem melhor já tem um mes que ela está fazendo o tratamento

  
elisabeth z.pimentel

 43 anos - santos
  

 
 
 
ORIENTAÇÔES MEDICAS

  
Terça-feira, 29 de dezembro de 2009 - 11:32:07 201.68.13.60

  
Estou em tratamento quimioterápico há meses. A auto-hemo tem me ajudado a manter a imunidade alta, comprovada nos hemogramas que faço antes de cada sessão de
quimio (a cada 3 semanas). É impressionante! Tenho feito a auto-hemo como um fator co-adjuvante ao tratamento.

  
rosileny gomes de souza

 48 anos - sao paulo
  

 
 
 



Orientações Médicas:
  

Quarta-feira, 30 de setembro de 2009 - 15:21:09 
  

Data: 30/09/2009 15:16 
 De: Cyro Leão (cyroleao@terra.com.br) 

 IP: 187.37.210.8 
 Assunto: Depoimento sobre o uso da auto-hemoterapia 

  
A AH é um poderoso instrumento de cura para qualquer pessoa. Conheci os benefícios da AH há 2 anos e meio através de uma paciente, que fazia uso regular do metodo.
Tive a oportunidade de ver o DVD do Dr. Luis Moura, e fiquei impressionado com os resultados relatados. Em julho de 2007 descobri que tinha um cancer de pulmão,
que foi retirado através de uma lobectomia pulmonar. Após a cirurgia, comecei a fazer a aplicação semanal de AH. Durante todo o processo da quimioterapia, fiz controle
do hemograma quinzenal. Os resultados foram impressionantes, sendo que o médico relatava ser o meu hemograma o melhor do hospital. Fiz a quimio no Hospital A
C.Camargo -SP. Fiz AH até uma semana após o termino da quimio, em função da pessoa que aplicava, sair em viagem. No proximo controle, meu hemograma já dizia que
estava com anemia. 

  
Hoje fazem dois anos, e não tenho mais nenhum sinal do tumor no corpo. A cirurgia foi bem sucedida e a AH foi importante nesta fase de quimioterapia que duraram 4
meses. 

  
Recomendo o uso, mesmo sabendo que médicos são contra. 

  
A um ano atrás, uma amiga teve cancer de mama, e recomendei que fizesse. Ela me disse que seria uma briga, pois tinha um filho e irmão médico e não sabia a reação.
Conversou com o irmão e ele aconselhou a fazer, dizendo inclsive que utilizava a tecnica a mais de 20 anos e confirmava a eficiencia dela. E temos mais relatos por este
mundo afora. 

  
Uma pena que os interesses financeiros estejam acima da utilização de metodos que curam muitas das enfermidades mas não geram dinheiro para laboratórios e medicos. 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 13:01:34 

  
Eu sou a favor da auto-hemoterapia 

  
Casos em que a auto-hemoterapia foi benéfica para mim: 

  
Câncer, gripe, espinha, disposição, imunidade, hipotireóide, dor no corpo e na coluna, entre outros...

  
Janine Mota

 28 anos - Juiz de Fora
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 26 de agosto de 2009 - 16:44:51 

  
Em primeiro lugar quero louvar e agradecer a Deus, por existir um homen de Deus, e de muita coragem, Médico Dr. Luiz Moura, A minha opinião é a melhor
possivel.Não posso entender porque a OMC,CFM e outros orgãos, querem confundir esta prática. Após assistir o filme fique imprecionado, Esse DVD faz
aproximadamente dois anos, logo em seguida passei a usa-lo,o Auio-Hemo porque eu tinha; uma sinuzite aguda, o Médico, solicitou uma serié de Raio X de nome seios
faciais, e a conclusáo era cirugia, fiquei adiando por que tinha muito medo, até que chegou as minhas máos o DVD e acreditei, e para min é um milagri, estou
completamente curado mais a cada sete dias repito a aplicaçáo, para me proteger. Minha mãe Terezinha Nogueira com 91anos, ao ser examenada,foi localidado cancer de
utero. O Médico dr. Porto diagnosticou e autorizou a aplicação de 29 secçóes de radio terapia. e em paralero sendo aplicado 5ml. Após 3 meses repetido os exames o
médico disse náo acusava nada, está completamente curada. Graças a Deus, e Graças ao Dr. Luiz Moura, e toda a familia está sendo aplicado a auro hemo, e nunca mais
vamos parar.Se alguem quiser maiores detalhes, email rogerionaguiar@hotmail.com, Muito obrigado Dr. Luiz Moura. Deus lhe proteja. Rogério 

  
graças a Deus 

  
Rogério Nogueira Aguiar

 62 anos - Fortaleza Ceará Brasil 
  

 
 
 
Data: 07/08/2009 10:10 

 De: Nelson (ndias32@hotmail.com) 
 IP: 201.52.145.91 

 Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA 
  

Eu não sou médico mas achei a argumentação da AHT muito válida. Utilizo a técnica como medida 
 preventiva para doenças comuns. Coincidência ou não, não fico doente há vários anos e, mesmo 

 quando alguma virose oportunista tenta se instalar (nos períodos em que paro a aplicação), volto 
 a aplicar e meu corpo reage muito bem. Normalmente a cura é muito mais rápida. Eu tenho 43 anos e 

 me lembro muito bem como, mesmo quando era mais jovem, demorava a me curar de uma gripe ou 
 qualquer outra infecção virótica. 

  
Hoje, apesar de ter mais de 40, sou mais saudável que antes. Creio que devo parte disso à AHT. 

  



Tenho relatos de duas pessoas que se curaram de doenças. Uma mulher, de um câncer e seu filho, de 
 psoríase (Detalhe: ela tinha sido desenganada pelos médicos e foi seu filho quem resolveu 

 esperimentar a técnica. Deu certo. Hoje ela está 10 Kg mais gorda e vive uma vida normal, sem 
 dores). 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Data: 05/08/2009 23:14 

 De: Luciana (lcpublicidades@hotmail.com) 
 IP: 200.187.7.1 

 Assunto: Cancer de Tireóide e Problema do Coração 
  

Ola amigos 
  

Eu mesma estou presenciando experiência de mais de 200 pessoas com o tratamento da auto hemoterapia. Minha mãe teve câncer de Tireóide, já operou e já tomou o
iodo, ela começou fazer a ah antes do iodo, ela tinha a pressão alta, tomava remédio, chegou ao ponto de ter que ir duas vezes no cardiologista para mudar o medicamento
da pressão para assim dar seguimento a cirurgia, tinha fortes dores nas pernas. Hoje ela já vai na 14ª aplicação de ah já tomou também o Cloreto de Magnésio e não sente
mais as dores das pernas, não toma mais remédio para pressão e esta se recuperando muito bem do câncer de tireóide. Próxima semana ela tem uma revisão com a
Medicina Nuclear para mostra o exame PCI pesquisa do corpo inteiro. Se Deus permitir tudo vai estar bem. Deixarei novos recados aqui. 

  
Meu pai foi fumante durante 49 anos hoje ele está com 64 anos, teve problemas de depressão, tomava dois tipos de medicamentos para pressão alta, tomava um
medicamento para o coração que custava duzentos reais, não agüentava andar nem pegar peso que sentia uma dor forte no peito que chegava a ficar pálido. Então ele
resolveu fazer ah e já vai na 14ª . Ele hoje não tem problemas de depressão, não toma mais nenhum medicamento, faz todas atividades normalmente sem dor no peito e
disse que não deixa mais de fazer ah a não ser o período de descanso das veias. 

  
Minha irmã sempre tomou anticoncepcional e continua tomando, tem distúrbio da tireóide sem nódulo, tinha um grande nervoso, tinha enxaqueca, dores nas pernas e
renite alérgica, começou fazer ah e já vai na 13ª aplicação, hoje ela continua ainda acima do peso mas não tem mais nervoso, acabou a enxaqueca, acabou as dores das
pernas e a renite. Ela continua fazendo a ah sem previsão para parar. 

  
É por isso que eu digo AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
eu mário adão faço auto-hemoterapia já há 1 ano e o cancer que tive foi debelado, todas as 

 células após a cirurgia, pois tinham outras. 
  

não precisei fazer rádio e nem químio terapia após a intervenção cirurgica que me extraiu o rim 
 esquerdo. 

  
se soubesse da auto hemoterapia antes tenho a certeza de que não precisaria fazer a cirurgia. 

  
minha mulher era operada de trompas, e acabou ficando grávida, pois as trompas refizeram-se, (as 

 trompas eram cortadas, e não amarradas). 
  

ela perdeu o bebê, pois a gestação não foi completa, houve um aborto expontâneo. 
  

mario a cruz fone: 0xx41 84430400 
  

mário adão da cruz 40 anos - curitiba pr Brasil 
  

 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Cancer de pele
 
 
RELATO NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA 

 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
 Mente Milionária - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2949539673015769340

 OI ESTOU APLICANDO A AUTO HEMOTERAPIA 
 AKI NA MINHA CIDADE APLICO A AH. 

 SOU FARMACEUTICO E JÁ TIVE UM MONTE DE RESULTADOS 
 COM 10 APLICAÇÕES DE 10 ML FECHOU UMA FERIDA COM MAIS DE 3 ANOS NA PERNA DE UMA SENHORA DE 79 ANOS DE IDADE 

 GAROTA COM ACNE COM 5 APLICAÇÕES DE 5 ML MEHOROU MAIS DE 80 % AINDA FALTA MAIS 5 
 FAÇO SESÃO DE 10 APLICAÇÕES COM DESCANSO DE 4 SEMANAS E REPITO MAIS 10 APLICAÇÕES 
 HOJE ESTOU COM MAIS DE 30 PESSOAS FAZENDO APLICAÇÕES 

 ESTOU SUPER CONTENTE COM OS RESULTADOS 
 UM SENHOR COM DIAGNOSTICO DE CANCER DE PELE JÁ FIZ 8 APLICAÇÕES DE 10 ML 

 MELHOROU UNS 60% MAS AINDA FALTA, O PACIENTE ESTÁ SUPER CONTENTE 
 E FAZ A MAIOR PROPAGANDA 

 SÓ O RESULTADO DELE JÁ ME DERAM MAIS 9 CLIENTES 
 TEM MUITO MAIS 

 VOLTO A POSTAR MAIS A SEMANA QUE VEM 



ABRAÇOS Á TODOS 
  

 
 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

 RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

  
 
Domingo, 3 de agosto de 2008 - 01:41:12

 C.A de pele , presisamente no nariz, pocou depois foi feita a retirada , porem voltou a
 aparecer, foi quando um tio meu deu uma cópia do cd de auto hemoterapia, logo após ter

 assistido resolvemos fazer um teste e realmente houve uma regressão e cura do C.A eu
 continuei durante três mezes fazendo aplicação a cada 5 dias se não me engano.

 Desapareceu por completo , além da melhora na pele que é inquestionavelmente evidente. A
 pele realmente apresenta uma fantastica menlhora . Tenho um visinho que faz a auto

 hemoterapia e que apresentou também uma melhora visível até em seus abitos e qualquer
 pessoa que lhe perguntar ele responderá e indicará a aouto hemoterapia. Eu também fiz

 durante algum tempo mas não prossegui mas sempre que me sinto indistposto apresentando
 sinais de amigdalite faço aplicação. O Brasil deveria deixar de lado suas creindices e dúvidas

 e apoiar uma pesquisa formal a respeito da auto hemoterapia, a pouco tempo atraz um
 médico amreicano apresentou uma pesquisa relacionada com o assunto dizendo que ele

 haiva curado um cancer em estado avançado apenas aplicando sangue no local. Devido`a
 essa resistência outro país poderá apresentar laudos e acabar patentiando a descoberta.A

 referida reportagem foi apresentada pelo jornal nacional.espero que ao menos tenha patentiado a descoberta para que todos os méritos sejam para o DR LUIZ MOURA
ele

 realmente é digno de tal descoberta. Parabéns pela determinação e coragem DR LUIZ .Que
 o Sr consiga tudo que desejar é o que eu lhe desejo de coração, que vença essa batalha.

 Rogerio de Souza Sena 33 anos - Belo Horizonte
  

 

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Cardiopatia
 
 
Marion Boebel publicou em Auto-hemoterapia Testemunhos:

  
Ontem às 22:33 (10 de maio de 2016)

  
Hoje é um dia especial e foi este dia que escolhi para testemunhar ... Há exatos 360 dias atrás eu fui internada na UTI diagnosticada com uma tromboembolia pulmonar
cronica e aguda... fiquei 7 dias na UTI lutando para retornar à vida, quando eu não podia nem me virar na cama, pois até isso me cansava e mais 29 dias no quarto, me
recuperando aos poucos. Desde esta época até hoje, estou em tratamento com profissionais que foram verdadeiros anjos colocados em minha vida por Deus. Esta embolia
pulmonar me trouxe ainda uma consequencia que foi a hipertensão pulmonar grave, classe 4. Desde setembro estou em tratamento com sildenafil. A hipertensão pulmonar
é uma doença que não tem cura, exceto a que aconteceu comigo, causada pela embolia, que pode ser corrigida ou curada com cirurgia pulmonar. Esta é a fase em que
estou, pois estou em avaliação para cirurgia, para que pudesse voltar a ter uma vida normal. Além disso, a hipertensão causa o aumento do lado direito do coração. Faz
uns dois meses que Deus usou um anjo chamado Sandra Mara, que me enviou uns videos do Dr. Luiz Moura, explicando a auto hemoterapia. Amanhã farei minha sexta
aplicação. E olha o que me aconteceu.... Hoje fui fazer um ecocardiograma para controle. E o meu coração está normal.... gente, completamente normal.... sem aumento
do lado direito, sem pressão alta.... NORMAL. A felicidade hoje não cabe no peito... transborda... Eu sei que preciso mais, mas tenho plena fé que além do meu coração,
que a auto hemoterapia já curou, tb vai curar meu pulmão, tirando os coágulos que acabaram ficando lá...e eu não precisarei mais fazer a cirurgia. Ainda farei mais
exames para confirmar e quando isto acontecer, voltarei a testemunhar. Me coloco a disposição para lutar por esta causa, sempre, porque hoje eu sei que O MEU
SANGUE ME CURA!!!! Deus é maravilhoso e faz as coisas perfeitas. Obrigado a todos os anjos (minha familia se inclui) que fazem parte da minha vida, que choram e
se alegram comigo ....Amo todos vocês!!

  
80 curtidas 24 comentários 19 compartilhamentos

  
Descurtir · Comentar

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/posts/591138447718821

  
https://www.facebook.com/marion.boebel

  
 
Henriette Graf comentou em Auto-hemoterapia Testemunhos:

  
Ola marion Uso autohemoterapia em animais com resultados impressionantes a mais de 10 anos .fico feliz que aos poucos a medicina humana esteja abrindo os olhos e
quebrando preconceitos com relaçao a essa tecnica. Feliz com sua recuperaçao . Com a certeza que Deus continuara abençoando vc e sua familia ....beijo grande Hetti

 Descurtir · Responder · 4 · Há 20 horas
  

https://www.facebook.com/henriette.graf.3
  

 
 
 
 
 
 
Mafra Mafra



2 h
 em 4 junho 2012 at 22:52

 Recebi esta mensagem copiei e colei aqui :
 Boa noite, meu amigo maurecir acabo de chegar de sao jose do rio preto, onde faço os exames das carótidas.

 e tenho boas notícias, a carótida direita estava com 70% de entupimento, e hoje com 40%
 a esquerda estava com 50% de entupimento e hoje esta desobistruída , com fluxo normal.
 sao dois anos fazendo aht. Sao varios benefícios , muito,mais muito obrigado a todos 

 um grande abraço 
 luiz alberto 

  
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/carotidas-1?commentId=4269704%3AComment%3A176958

  
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 13 de maio de 2014 - 20:43:08

  
Enfermidades selecionadas 

 Coração (problemas cardíacos)
  

Auto-hemoterapia em caso de AVC e INFARTO
  

Postado por Marilda Croche Oliveira (20 min) no grupo https://www.facebook.com/groups/sanguecura/
  

Comecei a fazer autohemoterapia a 10 anos, depois de ter um AVC esquemico, e um infarto,de início fiquei igual uma criança de 3 anos, nao conseguia ler nem escrever,
falava com a voz toda enrrolada, em seguida comecei a fazer hemoterapia, nao levei mais de 2 meses pra voltar completamente ao normal,Agora faz bastante tempo que
nao faço, mas posso garantir, quem salvou minha vida foi Deus e a hemoterapia.

  
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 25 de agosto de 2013 - 23:36:16

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
 Coração (problemas cardíacos)

  
Com auto-hemoterapia, paciente evita safena; outra, se livra de cancro

  
DOMINGO, 25 DE AGOSTO DE 2013 

 Com auto-hemoterapia, paciente evita safena; outra, se livra de cancro 
 Mikail, 14/08/13 - Graças a auto-hemo eu escapei de uma safena, faço há 7 anos, estou ótima e pretendo nunca mais deixar de fazer. Fui condenada a 6 meses de vida .

Hoje eu trabalho mais de 12 hs em pé , nunca mais tive uma gripe sequer. Ieda Meneghelli, 14/08/13 - Eu em 2010 tive linfomas no abdomem e estômago. Fiz seis sessões
de quimeoterapia, a mais forte. Junto fazia a auto-hemoterapia, me sentia ótima e continuo até hoje, estou ótima, curada, e será o meu melhor medicamento até o final de
minha vida. Faço uma vez por semana, e recomendo a todas as pessoas q precisam de saúde.Tenho testemunhos maravilhosos do uso. Senhora, foi através dela que me
indicou o tratamento. Obrigado Meu Deus, pela minha saúde. Comentários em http://www.planetajota.jor.br/aht-walter.php

  
http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.tl/73876.html

  
 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 26 de outubro de 2012 - 23:08:25

  
Enfermidades selecionadas 

 Coração (problemas cardíacos)
  

Recuperação da saúde graças da auto-hemoterapia
  

Edina Pereira publicou em Autohemoterapia Brasil (FACEBOOK) 
  

há 5 horas 
  

Dona Ivone, é uma senhora na altura de seus 64 anos de idade, nascida em família descendente de italianos, pessoa que muito trabalhou em sua vida, sendo na roça
quando criança, ajudando os pais e irmão, como costureira profissional logo após o casamento! 

 A cerca de 1 ano, descobriu que sei coração não era mais os mesmo e ganhou um marca- passo do SUS, pelo estado de Rondônia, mas antes de conseguir o marca-passo,
muitas foram as tentativas, por telefone, a convencê-la de tomar a AHT , tentativas feitas ao telefone devido a ela residir em Ji-Paraná e outros familiares em outras
cidades! 

 Menos de trinta dias após o marca-passo, uma infecção pulmonar terrível a fez perder a saúde novamente, tanto que o hospital de base de Porto Velho a enviou de volta a
Ji-Parana, sem qualquer solução ou medicação. Nossa sorte, que ela aceitou o convite de ficar 3 dias em nossa casa na cidade de Ariquemes, chegando na casa de minha

http://www.planetajota.jor.br/aht-walter.php
http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.tl/73876.html


mãe, irmã dela, as 11 horas, e 11,30 eu já estava lá, com uma sacolinha de seringas na mão, dizendo a ela: prepara a bunda que agora não vai mais escapar da AHT (rsrs).
Ncontrei uma tia debilitada, não conseguia proferir mais que 3 palavras em uma frase, pele totalmente rocheada, olheiras profundas, andar 10 passos era um sonho
impossível e ainda usando uma máscara cirúrgica pois tudo lhe causava alergias piorando ainda mais seu estado de saúde. Para mim, foi o maior orgulho enfiar a agulha
em suas veias 3 vezes para conseguir 1 ml de sangue, pois todas desapareciam ou simplesmente estouravam. Apliquei 1 ml, contrariada por não conseguir mais, porém a
reconpensa veio em 15 minutos, quando seu estado deu sinais de melhorias e às 7 horas da noite, saiu com minha mãe, fazer caminha, andaram em torno de 1,5 km,
inclusive em terreno com subidas! 

 Nunca, em todos estes quase 2 anos que a AHT faz parte de minha vida e de meus familiares, vi uma recuperação tão rápida. 
 Dona Ivone ficou aqui na cidade por 30 dias, e de 4 em 4 dias, eu regiamente fazia sua aplicação, de 5 ml, está com muita saúde, voltou a costurar, cuida da casa e netos e

agora quem lhe aplica a AHT, é seu próprio genro e sempre que fala comigo ou familiares ao telefone, me agradece e pede a Deus que abençoe minhas mãos, pois ela não
tinha dinheiro para se tratar e nem sabia se conseguiria sair da situação em que se encontrava!

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 6 de dezembro de 2011 - 13:21:42

  
Enfermidades selecionadas 

  
Insuficiência vascular periférica

  
beneficios da auto-hemoterapia

  
sou usuario da auto-hemoterapia pois tive uma esquemia na perna esquerda,tinha varios coagulos, pois minha 

 perna era dormente esta dormença começou a subir para costa, qunado comecei a auto hemoterapia logo senti a 
 diferença a dormença foi regredindo cada vez mais, a auto hemoterapia tem que ser orientada por um profissional 

 pois existe formas de tratamento que precisa ser orientado pelo profissional,tipo de doença quantidade de 
 aplicações etc. estou a diposição meu celular 35-99580555 Dr.Carlos -Minas Gerais 

 Dr.antonio carlos pimenta 
 48 anos - jacui-MG

  
Comentários

  
Quinta-feira, 31 de janeiro de 2013 - 20:13:35 

 177.174.182.4
 caso queira saber mais sobre auto hemoterapia entre em contato DR.Carlos pimenta.antonio@ig.com.br 

 [veja mais]
 antonio carlos pimenta 

 49 anos - jacui mg
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/beneficios-da-auto-hemoterapia.asp
  

 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 27 de setembro de 2011 - 21:38:19

  
Enfermidades selecionadas 

 Coração (problemas cardíacos)
  

RELATO DO MEU PAI - TROMBO INTRACAVITÁRIO
  

GS Chagas Cristiano 
  

RELATO DO MEU PAI - TROMBO INTRACAVITÁRIO: 
  

Pois é...., após um exame chamado ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO, foi constatado que havia um TROMBO dentro do meu aurículo esquerdo, que media
cerca de 3 cm de diâmetro. Em conversa telefônica com o grande médico Dr. LUIZ MOURA, orientou-me que praticando a AH com 10ml e uma vez por semana, o
trombo seria removido pela ação dos MACRÓFAGOS num prazo máximo de 60 (sessenta ) dias. Fiz o bendito tratamento, e por 90 (noventa) dias. Resultado: Um novo
exame de ECO TRANSESOFÁGICO foi constatada a "inexistência" de qualquer trombo nas cavidades do meu coração. Agradeço ao Dr. LUIZ MOURA e agradeço a
DEUS por ter colocado este fabuloso médico no seio da humanidade. 

  
PS.: Um trombo desta espécie, se escapar via válvula mitral para o ventrículo esquerdo, com certeza ele sairá pela AORTA e poderá causar AVC (acidente vascular
cerebral) ou outro fenômeno embólico em órgãos vitais do corpo humano. Era um perigo!!!, uma verdadeira bomba relógio dentro do meu coração..... 

  
PUBLICADO AGORA NO FACEBOOK no GRUPO PESQUISANDO A AUTO-HEMOTERAPIA 

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/relato-do-meu-pai-trombo-intracavitario.asp

  
 
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/beneficios-da-auto-hemoterapia.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/relato-do-meu-pai-trombo-intracavitario.asp


 
Orientações Médicas - Terça-feira, 18 de novembro de 2008 - 16:16:26 

 Faço a auto hemoterapia desde junho de 2007 ininterruptamente, sou diabetico,hipertenso cardiopata com revascularização do miocardio (safena,mamaria)
revascularização popliteo tibial( mid ) ,com a auto hemoterapia passei a ter mais disposição para a vida (tinha depressão constante) problemas circulatorios melhoraram na
perna onde foi efetuada a revascularização...comecei com 10 ml em duas aplicações, hoje mantenho uma aplicação a cada seis dias de 5 ml. 

 antonio carlos lopes - 62 anos - Maua- São Paulo
  

 
Inforum:

 Data: 20/04/2007 15:36
 De: MARCOS

 IP: 201.10.161.122
 Assunto: PARA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (NOVA)

 ... EU VOU CONTINUAR USANDO A TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA...INFORMO QUE
 ESTOU NA 10ª APLICAÇÃO DE 10 ML E OBTIVE OS SEGUINTES RESULTADOS:

 1) PRESSÃO ALTA QUE PASSOU PARA 120-80;
 2) GANHO DE MASSA MUSCULAR COM OS MESMOS EXERCÍCIOS QUE FAZIA ANTES;

 3) ACABOU COM AS ENXAQUECAS CONSTANTES;
 4) ACABOU COM A ARRITIA CARDÍACA;

 5) ACABOU COM ALERGIA DE PELE DO MEU FILHO QUE TAMBÉM FAZ AH;
 6) PAREI DE TOMAR UM MONTE DE REMÉDIOS;

 7) ACABOU COM A GASTRITE E ENJÔOS....
  

 
 
 
 
Inforum

  
Data: 22/12/2009 11:25

 De: JOSE CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA
 IP: 187.90.172.200

 Assunto: Re: Operaçao de joelho
 Meu caro Alexandre Costa, a melhor maneira de saber se a AHT resolverá seus problemas de dores no joelho será tentando pelos menos umas quatro aplicações semanais.

já sabemos que a AHT não apresenta efeito colateral e que até o momento não foi relatado nehum óbito. Coloque na cabeça que se não melhorara suas dores no joelho,
garanto que ficara mais protegido contras as infecções virais e bacterianas. Sega o meu exemplo, sou Cardiopata Grave, tenho duas pontes de safena e uma mamária e
prótese mitral metálica. Sou também diabético insulínico dependente e estou praticando a AHT e continuo vivo e mais disposto. 

  
* EM OUTRO RELATO (abaixo) ele corrigiu o erro de digitação, de 4 aplciações semanais por 1 aplicação:

  
Data: 23/12/2009 07:33

 De: JOSE CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA
 IP: 189.99.189.192

 Assunto: Re: Auto hemoterapia
 Infelizmente a minha colocação foi um erro de expressão na digitação. Peço desculpas se eu induzí as pessoas fazerem 4 vezes por semana. Flizmente você corrigiu a

tempo. Obrigado! 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 1 de novembro de 2009 - 16:00:15 189.93.151.165

  
Eu sou um paciente que não estou no grupo de risco pois não sou sedentário, não tenho colesterol alto, diabete, a P.A sempre normal, caminho 6Km diariamente onde fui
recomendado pelo meu cardiologista a caminhar 500m em 30 minutos.Porém fui desenganado pelos médicos em 30 de Agosto de 2008 pois sou um paciente com
cardiopatia grave que ja fiz 2 cirúrgias sendo uma aqui no Brasil e outra no Estados Unidos.Tenho 16 cataterismo, 8 stentes e 5 geoplastias. E assistindo o filme da
Hemoterapia com Dr. João Veiga começei a fazer a Hemoterapia há 10 meses e fazendo um novo cataterismo foi diagnósticado que estou com as arterias todas
desobestruidas e não sinto mais nada e continuo fazendo, é simplesmente maravilhoso e recomendo a qualquer pessoa a fazer. Meus agradecimentos a essa grande
descoberta.

  
Antonio Barreto

 Moreno /Pe
  

 
 
 
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.... 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Data: 05/08/2009 23:14 

 De: Luciana (lcpublicidades@hotmail.com) 
 IP: 200.187.7.1 

 Assunto: Cancer de Tireóide e Problema do Coração 
  

Ola amigos 
  

Eu mesma estou presenciando experiência de mais de 200 pessoas com o tratamento da auto hemoterapia. Minha mãe teve câncer de Tireóide, já operou e já tomou o
iodo, ela começou fazer a ah antes do iodo, ela tinha a pressão alta, tomava remédio, chegou ao ponto de ter que ir duas vezes no cardiologista para mudar o medicamento
da pressão para assim dar seguimento a cirurgia, tinha fortes dores nas pernas. Hoje ela já vai na 14ª aplicação de ah já tomou também o Cloreto de Magnésio e não sente
mais as dores das pernas, não toma mais remédio para pressão e esta se recuperando muito bem do câncer de tireóide. Próxima semana ela tem uma revisão com a
Medicina Nuclear para mostra o exame PCI pesquisa do corpo inteiro. Se Deus permitir tudo vai estar bem. Deixarei novos recados aqui. 

  
Meu pai foi fumante durante 49 anos hoje ele está com 64 anos, teve problemas de depressão, tomava dois tipos de medicamentos para pressão alta, tomava um
medicamento para o coração que custava duzentos reais, não agüentava andar nem pegar peso que sentia uma dor forte no peito que chegava a ficar pálido. Então ele
resolveu fazer ah e já vai na 14ª . Ele hoje não tem problemas de depressão, não toma mais nenhum medicamento, faz todas atividades normalmente sem dor no peito e
disse que não deixa mais de fazer ah a não ser o período de descanso das veias. 

  
Minha irmã sempre tomou anticoncepcional e continua tomando, tem distúrbio da tireóide sem nódulo, tinha um grande nervoso, tinha enxaqueca, dores nas pernas e
renite alérgica, começou fazer ah e já vai na 13ª aplicação, hoje ela continua ainda acima do peso mas não tem mais nervoso, acabou a enxaqueca, acabou as dores das
pernas e a renite. Ela continua fazendo a ah sem previsão para parar. 

  
É por isso que eu digo AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.

  

Relatos - Auto-Hemoterapia e Cistite
 
 
Quinta-feira, 17 de dezembro de 2015 - 21:54:08

 189.58.115.147
 Enfermidades selecionadas: Doenças virais, infecção 

  
fui curada de fortes dores de bexiga eu tinha a sixtite

  
Fui curada da sixtite. Que e uma forte dor na bexiga., ,a auto-hemoterapia. Me curou 

 dianyffer almeida gonçalves dos santos 
 23 anos - itajai sc

  
FONTE AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
 
Orientações Médicas

 Sexta-feira, 23 de janeiro de 2009 - 14:53:41 
 Sou a favor por simples motivo que minha filha mais velha tinha sérios problemas de pela já tinhamos passado por vários dermatologista e nada solucionava e com auto -

hemoterapia solucionou .portantoeu tambem tinha cistite nos avários comecei a fazer auto-hemoterapia desapareceram os problemas. 
 Jucimara Nazari Celant - 40 anos - Foz do Iguaçu

 http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/sou-a-favor-por-simples-motivo-que-minha-filha-mais-velha.asp
  

 
 
 
16/03/2009 10h50 - marlene firmino dourado

 Estou com 03 meses fazendo a A-H, tinha crises horríveis de Sinusite e Cistite, não sinto nem dor de cabeça mais, além da disposição que melhorou muito, andava muito
cansada, desanimada, hoje me sinto ótima, não me canso facilmente ...eu acredito que só me trouxe benefícios.

 http://juniorsoaresassu.spaceblog.com.br/347411/Comentando-sobre-AUTO-HEMOTERAPIA/

http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/sou-a-favor-por-simples-motivo-que-minha-filha-mais-velha.asp
http://juniorsoaresassu.spaceblog.com.br/347411/Comentando-sobre-AUTO-HEMOTERAPIA/


 
 
 
 
 
Corruptos e Coniventes1 de novembro de 2013 11:50

 Faço uso a três anos, e se um dia não encontrar ninguém que faça, aprendo a me auto aplicar. Isso é uma palhaçada que tem explicação. Porque a auto hemo é permitida
em animais e se tornou TCC de vários alunos dos cursos de veterinária? Comecei pela artrose, e nunca mais tive cistite, minha pele melhorou muito, o grau dos meus
óculos diminuiu, nunca mais tive depressão, herpes, nunca mais sinusite, a libido melhorou, auto-estima idem, meu cabelo não cai mais, não tenho mais nada, nunca mais
pressão baixa, e aos 56 anos não tomo nenhum medicamento. Vou viver até 122!!!

 http://claudiagranjeiro.blogspot.com.br/2009/06/pratica-da-auto-hemoterapia-por.html
  

 
 
 
 
Lucy Felix

 August 12, 2013 at 11:46 am (UTC 0) Link to this comment
  

Desculpe amigo, mas a sua postagem trás um único argumento contra a autohemoterapia que resumindo é “Não compartilhar agulhas e seringas”. Dr. Luiz Moura e todos
os outros depoimentos de médicos, especialistas, enfermeiros, leigos que praticam dizem claramente dos cuidados de higiene que se deve ter. Alias os mesmos que se
devem tomar em uma simples injeção ou em uma vacina.

 Meu depoimento: Comecei o processo a dois anos com as paradas indicadas pelo Dr. Luiz Moura. Tinha artrose no ombro direito, exames demonstraram que a lesão
desapareceu, juntamento com o LER e voltei a trabalhar normalmente a partir da segunda semana. Este foi o motivo principal de eu ter iniciado o tratamento. Com a
sequência do tratamento, foram aparecendo outros benefícios, alguns só me dei conta com o tempo, ou seja:

  
– Nunca mais tive cistite.

 – Meu cabelo parou de cair.
 – Nunca mais tive herpes labial.

 – Em um ano, diminuiu um grau meus óculos.
 – Minha pele melhorou sensivelmente, incluindo aquelas impigem desagradável nos braços.

 – Não tive mais azias e vez por outra refluxo.
 – Sinto quando pego uma gripe ou resfriado, mas no dia seguinte volto a ficar muito bem.

 – Era depressiva, isso foi interessante, quando aparece motivo parecido que me deprimia, penso: “Nossa, isso me colocava em quarto escuro e triste, agora mesmo que me
“esforce” pelo hábito de me “entregar” não acontece mais.

 – Me sinto mais feliz e corajosa.
 – Consequentemente a libido aumentou.

  
Independente de Anvisa, do que dizem, sei o quanto fez bem pra mim, e a menos que não encontre ninguém que faça a aplicação, a menos que eu não consiga me auto
aplicar e que as seringas sumam do mercado, continuarei a fazer pelo resto dos meus dias.

  
Creio que, pelas informações que tenho com amigos da área médica e de enfermagem que não apliquem uns nos outros. Está Graças a Deus e aos resultados obtidos,
disseminado, e os “inimigos” não darão mais conta de reverter o processo. “Clandestino” ou seja criminoso?? Que o digam! Sabemos porque não querem a aprovação.
Não me sinto uma criminosa por querer o meu bem.

  
http://www.conteaqui.com.br/autohemoterapia-e-fraude/

  
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Cistos
 
 
Autohemoterapia (nodulos en el escroto) Dr Jaime Marquez Contreras 

  
 https://www.youtube.com/watch?v=VHivgvQulb8

  
 Publicado em 20 de mai de 2016 

 tratamiento con autohemoterapia para problemas testiculares(nodulos en el escroto) Esto producia mucho dolor al rozar e incomodidad en las relaciones de
pareja(sexuales) hecho en santa marta en su tienda y farmacia homeopatica la luz por el Dr Jaime Marquez Contreras

  
TRADUÇÃO VIA GOOGLE:

  
Autohemoterapia ( nódulos no escroto ) Dr Jaime Marquez Contreras

  
 Em Publicado 20 mai 2016

 tratamento de auto-hemoterapia para problemas testiculares ( nódulos no escroto ) Isto causou muita dor e desconforto por fricção nas relações (sexual) feito em Santa
Marta em sua loja e da luz farmácia homeopática pelo Dr. Jaime Marquez Contreras

  
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 27 de janeiro de 2016 - 17:42:40

  
Auto-Hemoterapia cura cisto nas costas

  
Rachelina Lacerda publicou no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura Eu Faço: 

 25 de janeiro às 01:41 

http://claudiagranjeiro.blogspot.com.br/2009/06/pratica-da-auto-hemoterapia-por.html
http://www.conteaqui.com.br/autohemoterapia-e-fraude/
https://www.youtube.com/watch?v=VHivgvQulb8


Pratico a Hemoterapia há 2 anos. Em 6 meses de tratamento me curei de um cisto no meio das costas, próximo à coluna, graças a Deus! Nunca mais deixei de fazer. 
  

 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015 - 13:25:10

 179.133.50.99
 Enfermidades selecionadas 

 Auto-hemoterapia cura cisto, pressão alta e dor
  

Walter Medeiros publicou em Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura 
  

Cisto no joelho 
  

O sonoplasta rádio 98 Fm, Gilvan Santos (49), é outro exemplo clássico e bem sucedido de Autohemoterapia. Ele descobriu um cisto no joelho. Andava com dificuldade.
Bem acima do peso e precisando urgentemente praticar uma atividade física. Foi apresentado a Autohemoterapia pelo patrão e empresário Felinto Rodrigues Neto. Em
três meses a dor desapareceu e pôde voltar a se exercitar. Depois, com dez quilos a menos, se considera um atleta de alto rendimento graças a injeção do sangue. Até os
problemas de pressão alta desapareceram. "Não dou ouvido aos comentários negativos sobre o tratamento. O que me interessa é o resultado e eu sou a prova viva de que a
Autohemoterapia realmente funciona", diz ele. 

  
FONTE AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
Quinta-feira, 24 de outubro de 2013 - 18:01:29

  
Enfermidades selecionadas 

 Cistos de ovário
 Enxaqueca

 Ovário policistico
  

Auto-hemoterapia e gravidez
  

Atualização de statusDe Walter Medeiros - Facebook 
  

Auto-hemoterapia e gravidez 
  

Relato divulgado no Grupo Auto-hemoterapia Geral 
  

"Quero dividir com o grupo uma grande benção. 
 Há cinco anos venho lutando para engravidar, mas devido aos ovários poliscisticos isso era quase impossivel, ate que conheci a AHT. Bom, tem 6 meses que estou

fazendo e com ótimos resultados: melhorou minha disposição, enxaqueca ja era e muitas outras coisinhas que antes eu tinha e não tenho mais, mas a melhor noticia recebi
ontem.... 

 - estou gravidíssima de 5 semanas e sem tratamento, naturalmente gravida, graças a Deus primeiramente e a AHT, que sem ela não seria possivel... 
 Obrigada, obrigada e obrigada...(K. C.)"

  
 
 
 
 
 
Rogerio Machado Calgaro Calgaro · Haverd

 também faço uso direto, e me sinto ótimo, tinha alergia respiratória e sumiu, a minha esposa tinha dois kisto carnal e menos de dois meses simplesmente desapareceu e
não voltou mais, então é o seguinte: contra prova não há argumentos, ok?

 Curtir · Responder · 27 de junho de 2015 09:51
  

site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil
  

 
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 15 de maio de 2012 - 03:46:41

  
Enfermidades selecionadas 

 Cistos de ovário
  

Cisto no ovário e tratamento com auto-hemoterapia
  

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2012 
  

Cisto no ovário e tratamento com autohemoterapia 
  



Vou contar a minha breve experiência. Tive um cisto de ovário e por duas vezes tive que operar o ovário esquerdo para retirar o cisto, e na última vez tive que retirar todo
o ovário como mostra a foto acima. 

 Após 6 meses re cirurgia apareceu um cisto no ovário direito, e fazendo exames periódicos de acompanhamento, constatou que ele crescia e assustadoramente e tiv que
marcar uma outra cirurgia e teria que fazer a retirada do ovário direito. Incoformada procurei alternativas na medicina natural, não queria retirar meu último ovário. 

 Conheci um médico adepto a medicina natural, que me passou um tratamento alternativo, onde tive que mudar minha alimentação, estilo de vida e muito mais. No
começo foi sacrificado, mas hoje tenho a recompensa. Fiz tudo o que 'médico mandou e ainda comecei um tratamento com autohemoterapia. No perído de dois anos o
cisto que já estava com volume de 300mlc, agora está com 10mlc. Não preciso mais operar, tenho apenas que fazer exame de rotina. Fiz tudo com acompanhamento
médico. Não me descuidei e procurei profissionais, não fiz nada de irresponsável. 

 Estou deixando meu depoimento, porque sei que muitas mulheres estão passando pelo mesmo que já passei, e as vezes precisam de uma plavra de estimulo. Acredite
,corra atrás dos seus sonhos, você pode alcança-los. 

  
Postado por Rosana Belló às 16:30 

 Marcadores: Saúde 
  

http://rosanabello.blogspot.com.br/2012/05/cisto-no-ovario-e-tratamento-com.html
  

 
 
 
 
 
 
Vitória na Auto Hemoterapia em apenas um mês de tratamento! 

 Postado por Mirella Aires Alves em 18 junho 2012 às 12:25 
  

 Ola amados... 
  

 Ha um mês atrás, sai da ginecologista chorando por estar cheia de feridas no útero que aumentaram, mesmo com o tratamento ( o problema estava em mim ha mais de
dois anos) 

  
 NEste mesmo dia, a medica havia prescrito um medicamento para aumentar minha imunidade, pois minha recuperação estava muito lerda e eu corria até risco de cancer

no colo do útero.  
  

 Mas neste mesmo dia, chorando, fui a casa de um grande amigo que apresentou o tratamento de Auto hemoterapia. Comecei.  
  

 O medicamento para a imunidade que a médica havia prescrito era um polivitaminico muito forte que nao consegui tomar mais que 2 vezes pois me dava dores de
estômago muito fortes. 

  
 Dois dias depois PAREI com o polivitaminico destruidor de estômago e mantive com a AHT por estes 30 dias. 

  
 Hoje, exatamente um mes depois, voltei na médica. Ela me examinou e disse que minha cicatrização foi muito rápida, que estou praticamente curada, daqui 15 dias é para

eu voltar la para os ultimos exames! Ela olhou pra mim e perguntou se estou tomando direitinho o polivitamínico, eu disse que sim (ainda nao devo contar sobre a AHT
pois quero aguardar a recuperação total, 100% para que ela tenha essa prova clínica). MAs quando eu disse que sim, que estava tomando o polivitamínico, ela disse: - Pois
é, ele é excelente, e ajudou na sua recuperação. Meu sorriso foi de canto a canto! Foi a AHT!!! 

  
 http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/vit-ria-na-auto-hemoterapia-em-apenas-um-m-s-de-tratamen ...

  
 RESPOSTAS: 

  
 Comentário de Izaura Marcia Lima Canella 9 minutos atrás 

  
 Mirella minha querida, estou super feliz por vc! Graças a Deus e a AHT, vc não terá mais nada c certeza minha linda! Bjs enormes no seu coração sempre!!! 

  
 Comentário de Gumercindo Littig de Oliveira 13 minutos atrás 

  
 Parabéns, Mirella! Fiquei muito feliz com a sua vitória! Não pare de fazer a Auto Hemoterapia! Ela, além de curar, evita doenças. Eu e minha esposa já fazemos há 4 anos

e só temos maravilhas a contar. Já distribui vários CDs da Auto-Hemoterapia 
  

FONTES: AHT HEMOTERAPIA e AMIGOS DA CURA
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 24 de dezembro de 2011 - 02:34:11

  
Enfermidades selecionadas 

 Alopecia (queda de cabelo)
 Cisto cebáceo

 Dor de cabeça crônica
 Estresse

 Psoríase
  

Auto-Hemoterapia (Auto-hemotherapy) : Medicina alternativa
  

 
Enviado por JuniorHallak em 23/12/2011 

 

http://rosanabello.blogspot.com.br/2012/05/cisto-no-ovario-e-tratamento-com.html


 
http://www.youtube.com/watch?v=dOLf9ROIxuk

  
Auto-Hemoterapia (Auto-hemotherapy) : Medicina alternativa e para os céticos ou críticos, procurem pesquisar sobre essa prática que existe há mais de 100 anos antes de
fazerem comentários ridículos. 

  
Sou adepto há 4 anos e somente obtive resultados satisfatórios e não estamos aqui falando sobre efeito placebo mas sim, de ciência, comprovação laboratorial onde, fui
curado de: 

  
Cisto de 0,03cm no testículo esquerdo 

 Hidrocele 
 Prostatite 
 Queda de cabelos 

 Frequentes dores de cabeça (Cefaléia) 
 Estresse emocional (amenizado) 

 Psoríase (face) 
 Além de outros benefícios para a saúde.

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-auto-hemotherapy-medicina-alternativa.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2011 - 21:59:09

  
Enfermidades selecionadas 

  
Ovário policistico

  
A efiacia do tratamento

  
Meu nome é Maria Helena, tenho 40 anos de idade e aos 25 anos fiz um Ultrassom e descobri que estava com um 

 ovário comprometido por micropolicistos. Estava casada já há um ano e não conseguia engravidar. Meses depois 
 descobri que estava grávida. Tive o bebê de parto cesáreo. Anos depois soube através de exames, que o outro 

 ovário também estava comprometido. E ai começou minha jornada de tratamento médico, com consultas, exames, 
 medicamentos à base de hormônio, nesse meio tempo tive dois abortos, sendo que um não havia feto. Só então 

 fiquei sabendo que meu problema impossibilitava a mulher de engravidar (além de desconforto mensal que eu 
 passava, com dores e inchaço), minha primeira gravidez só aconteceu porque o outro ovário estava são. Foram 
 sete (7) longos anos de tratamento sem êxito, já tinha desistido de engravidar, quando uma prima me falou da 

 AHT, assisti o DVD com Dr. Luiz Moura e em nenhum momento duvidei de sua veracidade, de pronto comecei as 
 aplicações e em dois meses engravidei, e olhe meu médico me falou uma vez que minha primeira gravidez tinha 

 sido um milagre! Passei sete anos de tratamento convencional e em apenas dois meses engravidei, aos 38 anos! 
 Tenho recomendado o tratamento a muita gente e sempre dou meu testemunho. Por descanso passei um tempo sem 

 fazer as aplicações, mas já estou retornando juntamente com minha filha. Tenho uma amiga que está fazendo, ela 
 eo marido! Não posso registrar aqui os meus exames, quero que acreditem em minhas palavras! O tratamento não é 

 miraculoso é apenas seu sangue comprovando aquilo que a Bíblia já diz: "Sangue é vida!" 
  

Maria Helena Damasceno da Costa 
 40 anos - Caxias - Maranhão

  
Terça-feira, 2 de abril de 2013 - 15:15:50 

  
sou usuário e afirmo a auto-hemoterapia cura, sem essa de efeito placebo pois curei minha cadela e, isso exclui 

 essa tese de efeito placebo. 
  

nivaldo cruz 
 cuiabá

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-efiacia-do-tratamento.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 24 de janeiro de 2011 - 19:32:45 

  
Eu faço auto-hemoterapia há 1 ano e 3 meses. Comecei em final de setembro/2009! No começo não acreditava mto, mas depois de mtas pesquisas, feitas por meus pais, e
tbm por meu pai fazer há dois (2) anos e somente ter benefícios, finalmente decidí fazer, pois tinha crises direto de rinite alérgica, desde criança. E por ter perdido o 'baço',
com 17 anos, eu fiz tbm pq preciso aumentar a minha imunidade! Minha mãe e eu fazemos, toda semana 10 ml! Na segunda aplicação percebi que sumiu um cisto
sebáceo já meio grande nas minhas costas. Já tinha operado dois cistos em 2007, e tinha que operar aquele terceiro, e sumiu completamente! Tenho mto mais disposição, e
nunca mais tive crise forte de rinite. Aliás, as vezes tenho um pco, mas controlável, isso, pq não me cuido mto! Vejo mtos benefícios tbm com pessoas da minha família.
Cura de pressão alta, tendinite, nervo ciático, problemas no útero,etc... Enfim, faço e recomendo. Auto-hemoterapia, é tudo de bom. Agradeço ao anjo que encontramos
aqui na Lagoa da Conceição, que nos aplica, e agradecemos ao Dr. Luiz Moura, e tbm à Deus, por nos permitir essa terapia, ao nosso alcançe, curando mtas doenças e
dando melhor qualidade de vida! 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-auto-hemotherapy-medicina-alternativa.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-efiacia-do-tratamento.asp


 
Renan Müller Tonelli 

 26 anos - Florianópolis - SC
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/eu-faco-auto-hemoterapia-ha-1-ano-e-3-meses-comecei-em.asp
  

 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 8 de dezembro de 2010 - 08:34:42

  
Auto-hemoterapia na gravidez cura doença do feto

  
 "Data: 05/12/2010 15:10 

 De: ilidio  
 IP: 187.69.130.235 

 Assunto: Re: Re: Re: Auto Hemoterapia na gravidez 
  

 Prezada Roberta, 
 Aqui em Guarapari há uma senhora que estava no 6º mes de gravidez e, constatou que o feto estava com dois cistos nos rins. Recomendei aos pais, que são muito pobres,

a AHT com aplicações de apenas 5ml a cada cinco dias, seguindo as recomendações do Dr. Luiz Moura, e, para espanto do médico, que, de nada sabia, após novos
exames, os cistos não mais existiam. A criança, uma linda menina, já está completando um ano de idade, gozando de perfeita saúde.  

 Seja feliz 
 ilidio". Copiado de http://inforum.insite.com.br/39550/

  
 Pela transcrição,  

  
 Ubervalter Coimbra 

 60 anos - Vitória - ES
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-na-gravidez-cura-doenca-do-feto-.asp
  

 
 
 
Sábado, 23 de outubro de 2010 - 18:05:36

  
Enfermidades selecionadas   

  Bronquite
  Cisto cebáceo

  Sinusite
  

Benefícios da AE
  

Tenho 55 anos minha esposa 50, começamos a fazer a AH á 3 meses, 5 ml cada 7 dias.Relato: Esposa - Dores nas juntas e erticulações das mãos - caroço no tendão da
mão esquerda que segundo consulta médica somente com cirurgia_ Simplesmente desaparecu. Ela tem diabetes tipo 2 - conforme tivermos resultados segundo exames
informaresmos. 

 Eu - Sinusite e Bonquite crônica - todo ano pegava um resfriado e a situação complicava la vai 20 dias de antibióticos. agora em julho de 2010 obtive apenas um leve
sintoma de resfriado por alguns dias e foi só- nehum medicamento tomado. 

 Tenho outros probelmas crônicos, assim que tiver resultados informarei 
 É uma pena nós termos conhecido a AH a tão pouco tempo. 

  
Luiz Barbosa   

 Ribeirão Preto
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/beneficios-da-ae.asp
  

 
 
 
 
Sexta-feira, 15 de outubro de 2010 - 23:40:02

  
Data: 15/10/2010 11:53:44 

 De: REJANE  
 IP: 201.80.20.71 

 Assunto: Re: Re: Contra-indicações da AH. 
  

 EU FAÇO USO DA HT E ANTES TINHA CISTOS DE GORDURA NA MAMA DORES FORTES DE ESTOMAGO INFECÇAO URINARIA IOIÔ AQUELA Q VAI
E VOLTA DORES DE CABEÇA CONSTANTES PELE SEM VIÇO ESPINHAS NO QUEIXO Q SAO PR CAUSA DE CISTOS NOS OVARIOS E COM O USO
FREQUNTE DA HT SIMPLISMENTE DESAPARECERAM. E MAIS SE TODO MUNDO CONHECER E GOSTAR DA HT O Q SERA DA ECONOMIA
FARMACEUTICA IRAO A FALENCIA. FALAM Q PODE FAZER MAL A SAUDE, MAS ACHO Q SO DE SAIR DE CASA E RESPIRAR O AR POLUIDO DE
CIGARROS E OUTROS, ISTO SIM FAZ MUITO MAL A SAUDE QUER PIOR DO Q TOMAR REMEDIOS DE FARMACIA PARA UMA INFECÇAO URINARIA
ELA PODE ATE MELHORAR MAS EM COMPENSSAÇAO VC FICA CM DORES NO ESTOMAGO PRISAO DE VENTRE NAO PODE CURTIR UM FINAL DE
SEMANA LEGAL GASTA MTO PQ SAO CAROS E SE VC NAO FIZER O TRATAMENTO DIREITINHO CORRE O RISCO DE VOLTAR A TER A INFECÇAO
CM BACTERIAS SUPER RESISTENTE EU FAÇO E ACONSELHO AS PESSOAS SAUDAVEIS E AS DOENTES A FAZEREM TMBEM É BARATO E EFICAZ
PROCUREM MAIORES INFORMAÇOES ABRAÇOS.

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/eu-faco-auto-hemoterapia-ha-1-ano-e-3-meses-comecei-em.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-na-gravidez-cura-doenca-do-feto-.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/beneficios-da-ae.asp


AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
RELATO NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA 

 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52 
 Miriam - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3539261274080975088 

 Eu faço
 Aqui Araraquara é muito dificil

 só tem uma farmacia que faz auto-hemo
 faço há mais de 2 anos e não pretendo parar, nem resfriado tenho tido ,minhas alergias respiratorias ,nunca mais voltaram

 e meu cisto hemorragico nos ovarios sumiram e os medicos nao sabem explicar.
 Quem tiver duvida faça pelo pelo menos um vez e veja os resultados,mal não faz pode ter certeza

 
 
Inforum:

 Data: 13/04/2007 11:26
 De: Clara Enir Robalo de Jesus

 IP: 201.14.225.112
 Assunto: Faço auto hemoterapia

 ... há um ano e meio... comecei a fazer as injeções, pois tenho artrite
 reumatóide, onde tinha muitas dores, hoje estou muito feliz pois com a

 auto hemoterapia, já não sinto dores e também tinha cistos nos ovários
 e com o tratamento eles sumiram, a auto-hemoterapia mudou minha vida

 para melhor...
  

 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 10 de setembro de 2008 - 13:16:10
 EU ACREDITO NA AUTO HEMOTERAPIA POIS EU E MINHA FAMÍLIA ESTAMOS

 FAZENDO E ESTAMOS TENDO SUCESSO NO TRATAMENTO! COMO QUE ALGO TÃO
 NATURAL FARIA MAL PRA NOSSO CORPO? IMPOSSÍVEL!!! INCLUSIVE ESTOU

 FAZENDO PORQUE TENHO OVÁRIO POLICÍSTICO E ACREDITO QUE EM POUCOS
 MESES MEU OVÁRIO VAI ESTAR LIMPO E EU VOU PODER ENGRAVIDAR COM

 FACILIDADE. RECOMENDO A TODOS ESSE TRATAMENTO!
 Michelle Oliveira

 25 anos - Eunápolis-Ba
  

 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 2 de setembro de 2008 - 12:08:12
 Pois eu fiz o tratamento e tive ótimos resultados. Me senti mais animada e meu problema de cisto

 no´ovário desapareceu.
 Cintia Bittencourt Ribeiro

 26 anos - Vitória/ ES
  

 
Orientações Médicas:

 Segunda-feira, 3 de novembro de 2008 - 14:36:51
 MInha filha tnha um problema de ovário e após quatro meses de autohemo o ovario voltou ao tamanho normal.

 mauricio guilherme gomes pedrosa 51 anos - Rio de janeiro
  

 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
 Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :

 acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
 ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de

 pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
 para o reconhecimento desta técnica.

 Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT
  

 
Orientações Médicas:

 Sexta-feira, 19 de setembro de 2008 - 13:50:01
 por q ja fiz e melhorei da circulacao, e minha pele ficou bonita saiu todas as manchas q eu

 tinha, e tambem curou ovario policistico.
 debora 39 anos - santo antonio do sudoeste

  
 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Grazi Sá: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3365169810394266000

 



Cura alternativa:
 Sou mais uma das enúmeras pessoas que se beneficiaram com este tratamento espetacular!!!!Tenho ou tinha ou melhor, acho que não terei nunca mais, uma alérgia que

me impossibilitava até de dormir, tratamentos diversos, vacinas, alegra D (uma caixa toda semana)enfim, tudo que me dava um alívio momentâneo e acabava com meu
organismo aos poucos.Hoje tenho certeza q estou curada, não pretendo parar nunca mais...Minha mãe está fazendo uso com objetivo de expelir cistos que estão alojados
na sua glândula tireóide, tenho absoluta certeza que obterá êxito. Volto p contar!

  
 
 
 
Scraps na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

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

Eduardo Dantas 
 Auto-Hemoterapia 
 Eu tive muitos problemas com acne e formação de cistos sebáceos, pelo menos uma vez por ano 

 alguma cirurgia para a remoção era efetuada, além de fazer uso do roacutan., esse medicamento é o 
 primeiro da lista recomendado pelos dermatologistas, como se fosse aspirina. Os efeitos do 

 roacutan a longo prazo já começam a aparecer nos pacientes que o utilizaram durante alguns anos, 
 câncer no fígado e outros mais que irão aparecer ainda. Eu descobri a auto-hemoterapia e faço 

 aplicações semanais de 10cc, já completando cinco meses., as infecções, as formações de cistos e 
 a acne não me incomodam mais, além da disposição física ter melhorado muito. Eu recomendo a todos 

 que tem problemas desse tipo, que a utilizem também, assim como faz toda a minha família, somos 
 em 06 pessoas em casa e há uma profissional de enfermagem que nos atende todas as semanas., 

 fácil, indolor e eficaz, barato,além de ser algo do seu próprio organismo. Também no processo 
 depressivo ela é muito eficaz, melhorando a energia do organismo, atribuindo mais disposição 
 física é muito mais fácil elaborar os pensamentos e debelar a depressão.

  
 
Postado por Lina

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

  
"Estou melhorando das alergias,sentia também muitas dores no ovário, (por ser policístico) e não tenho sentido mais dores, fora que o meu ciclo menstrual foi regulado." 

 Postado por: Eliane 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=8630129147410907122

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 3 de novembro de 2009 - 13:35:15 200.20.24.78

  
 
COMPROVAÇÃO SOBRE OS EFEITOS DA AUTO-HEMOTERAPIA 

  
domingo, 25 de outubro de 2009 

  
COMPROVAÇÃO SOBRE OS EFEITOS DA AUTO-HEMOTERAPIA 

  
(Genaura Tormin) 

  
 
Como Delegado de Polícia, reputo a prova material a melhor delas, pois a testemunhal é, vulgarmente, conhecida como a "prostituda das provas". 

  
É aquele ditado: mata-se a cobra e mostra-se pau. Assim, veja a comprovação de que a Auto-Hemoterapia é uma prática benfazeja à humanidade. 

  
Eis aí os laudos comprobatórios da presença de enorme cisto ovariano e, em seguida, o laudo do seu desaparecimento. Digo e comprovo porque a protagonista SOU EU! 

  
( e aparecem as cópias dos laudos..) 

  
Postado por Genaura Tormin às 13:15 

  
Marcadores: Auto-hemoterapia 

  
em: 

  
http://genaura.blogspot.com/2009/10/comprovacao-sobre-os-efeitos-da-auto.html

  
Olivares rocha

 44 anos - RJ
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 2 de setembro de 2009 - 00:14:20 

  
Data: 01/09/2009 17:38 

 De: Walter Batista Falcone (walterfalcone@yahoo.com.br) 
 

http://genaura.blogspot.com/2009/10/comprovacao-sobre-os-efeitos-da-auto.html


IP: 201.11.75.90 
  

Assunto: Re: Professor Jesse Teixeira foi quem idealizou a Auto-Hemoterapia, 
  

Assisti o dvd do Dr. Luiz Moura que muito me entusiamou, visto ser eu contrário ao mercantilismo da medicina, tanto pelo colegas médicos como e principalmente pelos
laboratorios e produtores de materiais médicos. 

  
Estou investigando e já encontrei dois cosos: um deles doença de Cronh em uso há três anos da Auto Hemoterapia (AH) com resultados excelentes, me disse a funcionaria
de um dos hospitais de minha cidade " doutor antes eu só vivia internada e agora nunca mais e me sinto muito bem". Perguntei-a qto tempo levou para fazer efeito; seis
meses disse, sempre com 5ml de sangue e tem mais disse ela o cisto de ovário que eu tinha e o mioma sumiram e eu falei para a minha ginegologista que disse, ora então
continue. Já para o proctologista que a tratava, após uma colonoscopia ele disse: tenho uma boa notícia se eu não soubesse que V. tem a doença de Crohn eu não
acreditaria, pois desapareceu. Me disse ela que para este doutor ela não contou da AH. 

  
O outro caso de uma senhora que me alegou que o marido usou durante alguns meses e melhorou bastante, mas que depois parou, mas que tem vontade de recomeçar a
AH. 

  
Senhores como vocês podem vê a coisa parece boa e se tem o trabalho de Jesse Texeira e do Ricardo Veronessi endoçando, como podemos sustar uma terapia que nos
parece excelente e com custo baixissimo, o valor da seringa. 

  
Vamos tratar a medicina como um sacerdócio, como deve ser, para recebermos os dividendos de graças nesta e na vida eterna. Que Deus ilumine a todos. Falcone médico
há 33 anos. 

  
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Colesterol
 
 
Terça-feira, 20 de outubro de 2015 - 22:36:12

  
Enfermidades selecionadas: Colesterol

  
Auto-hemoterapia cura

  
Izalino De Almeida Silva publicou no Grupo Hemotérapia O Sangue que cura eu faço: 

  
faço e desde o dia que iniciei, jamais tomei remedios, tenho tudo ótimo, colesterol controlado, trigliceres controlado, PSA ótimo, glicose controlado, sem as terríveis dores
que antes sentia, glorias a DEUS por ter me feito conhecer a auto hemoterapia...... 

  
Descurtir · Responder · 3 · 8 min 

  
FONTE AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 29 de setembro de 2012 - 23:58:53

  
Enfermidades selecionadas 

 Colesterol
  

COLESTEROL,TRIGLICERIDES
  

EM MAIO DE 2012,FIZ UMA BATERIA DE EXAMES,COMO FAÇO EM TODAS AS VEZES QUE TIRO FÉRIAS.RESULTADO:COLESTEROL TOTAL:264mg/dl
-SENDO HDL(BOM)37 DESEJAVEL ACIMA DE 55 E LDL(RUIM)172,40 SENDO QUE NIVEL DESEJADO ABAIXO DE 130,SUPERIOR A 159 É NIVEL
ELEVADO, VLDL-54,60MG/DL SENDO QUE ALTO RISCO É ACIMA DE 40.O FATO É QUE SE PASSARAM ESTES 4 MESES E NÃO TOMEI REMEDIOS E
NÃO FIZ REGIMES CONFORME O MÉDICO INDICOU,COMECEI A APLICAÇÃO DE 10ML DE AH NO DIA 01/09/2012 E FIZ 4 SEMANAS
CONSECUTIVAS,ENTÃO NO DIA 26/09/12 FIZ UM NOVO EXAME QUERO DIVULGAR A TODOS OS RESULTADOS, QUE NUNCA CONSEGUI EM 10
ANOS DE COLESTEROL E TRIGLICERÍDEOS ALTOS,SEGUE:COLESTEROL TOTAL:214mgdl DESEJÁVEL ABAIXO:200/TRIGLICERIDEOS-
(FANTÁSTICO!!!!)152 mgdl vr até 190mgdl/HDL(BOM)-54mgdl desejavel acima de 50,/LDL-129,70mgdl desejave abaixo de 130mgdl/VLDL-30,4mgdl e o desejavel
abaixo de 30.COMO VCS PODEM VER TANTO EU,COMO O MÉDICO, FICAMOS ESPANTADOS COM ESSES RESULTADOS,SEM FALAR DE DORES NAS
COSTAS QUE EU SENTIA E PRATICAMENTE DESAPARECERAM COMO SE EU NUNCA TIVESSE TIDO,INCRÍVEL!!!!!SE ISSO FOR
PSICOLOGICO,COMO DIZEM ALGUNS,BOM DEMAIS!!!FUNCIONA DO MESMO JEITO.CLARO QUE EU SEI QUE NÃO É PSICOLOGICO,PORQUE QUEM
NÃO DESEJA MELHORAR E NÃO CONSEGUE SE NÃO FIZER USO DE REMEDIOS.EU ESTOU DANDO ESTE DEPOIMENTO,PQ A AH É REAL, COMO
MEUS EXAMES COMPROVAM.OBRIGADO 

 LOACIR RIBEIRO. 
 LOACIR RIBEIRO DA ROCHA LEMOS JUNIOR 

 MATINHOS -PR
  

FONTE AHT HEMOTERAPIA
  

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

 
 

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


 
 
 
 
 
 
Domingo, 19 de fevereiro de 2012 - 01:58:01

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Colesterol

 Prevenção em geral
 Rinite

 Verrugas
 Início de aht

  
Meu nome é Ely e tenho 48 anos, esposa e dois filhos. 

  
Hoje, 18 de fevereiro de 2012, fiz minha primeira auto aplicação, 

 pois farmacêuticos e enfermeiros não se predispõem a fazer tal coisa. 
  

Determinado, resolvi optar pela auto aplicação, pois a maior barreira 
 para este ponto de partida foi a falta de pessoa qualificada. 

  
Hoje finalmente depois de muita leitura na Internet 

 e visualizações no Youtube, munido de borracha para amarrar 
 no braço, seringa descartável, algodão e álcool para desinfetar, 
 criei coragem e retirei 5 ml da veia na junção do meu braço direito 

 e imediatamente apliquei no músculo do meu braço esquerdo. 
  

Trabalho com gráfica e por volta de três anos atrás 
 sou vítima de uma corisa que só se acalma com 

 Loratadina. 
  

Meu colesterol é de 251 e glicose 115. 
 Veremos os resultados com o decorrer das aplicações semanais. 

  
E espero que a internet quebre este preconceito da medicina, 

 e dos sistemas econômicos .......em prol da saúde, 
 assim como foi com o óleo de Lourenzo. 

  
um abraço a todos 

  
Ely 

  
elyminetto@hotmail.com 

 ELY ALVES DE SOUSA 
 SÃO PAULO/SP

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/inicio-de-aht.asp

  
 
 
 
 
 
Rosana escrito @ junho 23, 2012 em 9:46 PM

  
A realidade está explícita e escancarada diante de cada cidadão brasileiro. Anvi$a proíbe o tratamento com auto-hemoterapia, porque a prática cura doenças, aumenta a
imunidade do organismo e previne outras doenças. O que seria do império dos laboratórios e do comércio da medicina se todos ficassem livres das dores e doenças? Mais
explícita ainda, é a realidade de que a auto-hemoterapia, só é proibida no Brasil. Outros países tem a liberdade de escolher e usufruir do tratamento com ajuda do
profissional médico. A auto-hemoterapia foi pra mim, o melhor tratamento que já fiz na minha vida. Estou na 12 aplicação de 5ml por semana e estou curada da alergia de
detergente, dores nas pernas, colesterol e gordura no fígado. Nem gripe ou resfriado eu não pego mais.Me sinto mais feliz e com muita disposição para viver com saúde.
Bendita auto-hemoterapia! Parabéns Dr. Luiz Moura, essa prática merece o prêmio Nobel da medicina.

  
http://hssuffer.wordpress.com/2011/01/31/auto-hemoterapia-orgaos-de-saude-no-brasil-insistem-em-nao-reconhecer-o-que-ja-esta-mais-do-que-comprovado/#comment-
3692

  
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/2145143

  
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 29 de dezembro de 2011 - 15:03:45

  
Comecei a ministrar em minha filha e em meu marido

  
Data: 28/12/2011 19:14:46 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/inicio-de-aht.asp
http://hssuffer.wordpress.com/2011/01/31/auto-hemoterapia-orgaos-de-saude-no-brasil-insistem-em-nao-reconhecer-o-que-ja-esta-mais-do-que-comprovado/#comment-3692
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/2145143


De: Sônia Maria de Souza (sonisantos-12@hotmail.com) 
 IP: 201.58.207.56 

 Assunto: Re: Re: AMIGOS DA CURA 
  

 
Comecei a ministrar em minha filha e em meu marido. Confesso que o resultado foi muito maior que eu esperava, a pele de minha filha que tem 15anos ficou limpa
.Estava cheia de acne. 

 Os resultados de exames do meu marido foram ótimos após a auto-hemoterapia. A médica até suspendeu o medicamento para abaixar o colesterol. Pela 1ª vez a médica
elogiou os resultados de exames dele,meu marido está muito satisfeito 

 Um abraço, 
  

Sônia 
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comecei-a-ministrar-em-minha-filha-e-em-meu-marido.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
 
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
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 5 de agosto de 2011 - 14:38:13

  
Enfermidades selecionadas 

 Colesterol
 Dor de cabeça crônica

 Dor na coluna
 Enxaqueca

 Pressão arterial
  

A A.H.T. funciona mesmo !!!
  

COMENTÁRIOS SOBRE OS EFEITOS DA “AHT ” c/c cloreto de magnésio EM MEU ORGANISMO 
  

MOTIVOS QUE ENSEJARAM O TRATAMENTO : 
  

1 - Cirurgia na Coluna vertebral p/ retirada de Hérnias Discais ( L4,L5 e S1 ); 
 2 - Convalescência = um ano em cadeira de rodas com fisioterapia 3 vezes por 
 Semana; 

 3 - Dores muito fortes na coluna com uso de muleta para caminhar; 
 4 - Consumo de remédios receitados por médicos com efeito breve (algumas 

 Horas ); 
 5 - Enxaquecas horríveis ao menos 4 vezes por semana com ingestão de 

 Inúmeros medicamentos receitados. 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comecei-a-ministrar-em-minha-filha-e-em-meu-marido.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/agradecimento-eterno-ao-dr-luiz-moura-e-a-auto-hemoterapia.asp


6 - Várias Ressonâncias Magnéticas , Ultrasons , Tomografias , Hemogramas etc. 
 7 - Médicos não encontram nada que enseje as fortes dores de cabeça !!! 

 8 - INCAPACIDADE PARA O TRABALHO - AFASTAMENTO - 
 9 - Aumento de peso em torno de 20 kg ,(durante 3 anos de convalescença) 

 Distribuídos em 1,79m de altura ; 
 10 - Perda sensível da QUALIDADE DE VIDA com isolamento em casa. 

  
11 - CONSUMO EXAGERADO DE REMÉDIOS QUE ATUAM SOMENTE 

 NOS SINTOMAS, mas , que requerem doses cada vez maiores . . . 
 12 - MEDICAMENTOS E DOSAGENS RECEITADAS E UTILIZADAS : 

  
A ) COZAAR 50 mg ( 07:00 e 18:00 hs.); 

 B ) HIDROCLOROTIAZIDA 25mg ( 07:00 hs ); 
 C ) 2 AAS (acido acetil salicílico ) infantil ( após almoço ); 

 D ) 1 BEZAFIBRATO 200 mg (19:00 hs ); 
 E ) 2 SINVASTAMED 20 mg (l9:00 hs ); 

 F ) ALGINAC 1000 ( p/ dores na coluna ) diariamente; 
 G ) NARAMIG 2,5 mg ( enxaqueca ) quase diariamente; 

 H ) CAFIASPIRINA 650 mg ( enxaqueca ) quase diariamente. 
  

Obs.: Todos os medicamentos acima foram receitados por Médicos Especialistas que 
 Me assistem desde a CIRURGIA NA COLUNA até o AVC ( Acidente Vascu- 

 Lar Cerebral ) ocorrido em 18/04/2011 ; 
  

INICIO DO TRATAMENTO com AHT (10 ml ) c/c Cloreto de MAGNÉSIO (1 xicara de café pela manhã diariamente ) em 05/07/2011. 
  

Dia 05/07 - PRIMEIRA APLICAÇÃO às 18:00 hs. ; 
  

Senti ao deitar , calor nas costas, embora, aqui na Capital de SP esteja 
 Muito FRIO; 

  
Dia 07/07 - Acordei sem dor de cabeça ! NÃO PRECISEI DE AJUDA PRA 

 LEVANTAR.......(URRA, URRA será que foi sugestão ? ); 
  

 
 
 
Dia 08/07 - Acordei com uma discreta dor de cabeça que sumiu enquanto andava na 

 Esteira por 20 minutos; 
 Não precisei de ajuda pra levantar; 

 Notei uma leve diminuição na Caspa mesmo estando no inverno; 
  

Dia 09/07 - Acordei com leve cefaléia; A caspa diminuiu ainda mais; 
 Tenho notado maior disposição e me levanto sem ajuda; 

  
Dia 10/07 - Acordei disposto, sem dor de cabeça medi a pressão e estava a 10 X 6.... 

 ( havia tempos que minha pressão havia estabilizado em 14X10, mesmo 
 Com uso de remédios....COZAR e HIDROCLOROTIAZIDA ); 

  
SEGUNDA APLICAÇÃO ; As 18:00 hs.; 

  
Dia 11/07 - Acordei sem dores ( cabeça e coluna ); pressão arterial 11 X 7 ; 

 Mesmo assim, continuo com os remédios receitados pelos médicos ( pra 
 Dor na coluna , enxaqueca e pressão ); 

 Se os benefícios continuarem assim, semana que vem pretendo conversar 
 Com os médicos e reduzir a dosagem ; 

 Um dia após a primeira aplicação de AHT c/ a ingestão de cloreto de 
 Magnésio todos os dias diminuiu muito as DORES DE CABEÇA; 

  
Dia 12/07 - Acordei BEM DISPOSTO, comecei a PINTAR A CASA com meu filho 

 ( Imaginem ), porém, após o almoço senti dor de 
 Cabeça . . . creio ser devido a um copo de vinho 200 ml que tomei . 

 Medicado com CAFIASPIRINA, a dor se foi !!! 
 Estou contente, pois, há anos não conseguia pensar em despender 

 Tamanho esforço !!! 
 Quanto as dores nas costas. . . sinto um certo incomodo , mas, nada 

 Comparado à antes do inicio do tratamento; 
  

Dia 13/7 - Estou bem, acordei disposto sem dores; 
 Continuo pintando a casa num sobe e desce de escada interminável (rsrsr) 

 Minha pressão está 11 x 7 , ( aferida às 17:55 hs.); 
 PAREI de tomar um remédio para Pressão ( COZAAR , 50 mg )das 

 18:00 hs.; Ela tem chegado à 9x6 algumas noites; 
 Tenho me sentido mais disposto , mas, ainda continuo com os medica- 

 Mentos receitados pelos médicos; 
 Quase não faço uso da muleta para caminhar, vou trocar por uma 

 Bengala ; 
  

Dia 14/7 - Minha Pressão estabilizou em 12 x 8 , o restante dos sintomas idem; 
  

Dia 15/7 - Boa disposição, ótima pressão, apesar do esforço físico não sinto dores 
 



Fortes , nem precisei de analgésicos específicos nestes dias; 
  

TERCEIRA APLICAÇÃO ÀS 18:00 HS.; 
  

 
 
Dia l6/7 - Leve dor de cabeça, tomei uma Aspirina e passou, do resto, nenhuma 

 Alteração; 
 PAREI de tomar NARAMIG 2,5 mg ( as enxaquecas não tem ocorrido); 

 PAREI de tomar ALGINAC 1000 mg ( as fortes dores nas costas não 
 Tem ocorrido ); 

 Quase não tenho utilizado a Bengala ; 
  

Dia 17/7 - Pressão estabilizada em 12x8 , ( Aferida pela manhã e a noite ) 
 Sinto-me bem , as dores fortes ( na coluna e enxaqueca ) de antes 

 Diminuíram muito . . . ainda sinto um certo incomodo, mas, nenhum 
 Medicamento se fez necessário; 

 Tenho caminhado muito na esteira ( 6 km dia ); 
 Estou mais confiante em sair de casa para pequenas caminhadas sozinho sem auxilio de bengala ; 

 Estou perdendo peso e ganhando resistência física ; 
 Dia 18/7 - Idem , idem 

 Dia 19/7 - Idem , Idem 
 Dia 20/07 – Idem,idem 
  

QUARTA APLICAÇÃO ÀS 18:00 HS. 
  

Dia 21/07 – Estive em consulta no Cardiologista, apresentei o hemograma recente, fiz 
 Novo Eletrocardiograma , fui elogiado pela maneira como meus níveis de 

 Triglicerídeos e colesterol ruim, baixaram. Indagado sobre o que estava 
 Fazendo .... limitei-me a dizer que cumpri a risca as determinações medi- 

 -cas. Preferi não revelar a AHT, pois, sei que ele é refratário a essa técni- 
 -ca; 

 Estou muito feliz, fazia tempos que não alcançava tais números; 
 Dia 22/07 – Senti um pouco de dor de cabeça ( bebi uma latinha de cerveja ); 

 Dia 23/07 – Tenho me sentido muito bem; 
 Parei as caminhadas, pois, to fazendo esforço físico ( mudança ); 

 Me sinto cansado no final da tarde, mas, nada como antes; 
 Não tenho tomado remédios ” fortes” para enxaqueca nem para dores 

 Na coluna; 
 Indiquei a AHT a um vizinho que está no seu Segundo AVC, creiam , 

 Ele é uns anos mais velho que eu e toma 23 comprimidos / Dia; 
 Espero que seja bom pra ele como está sendo pra mim !!! 

 Dia 24/07 – Me sinto ótimo, caminho sem a bengala, passeio, dirijo sozinho e fui até 
 Ao Shopping !!! 

 È fato ! Tenho feito esforços físicos “exagerados “ (reforma em casa ) 
 Minha coluna apresenta apenas uma leve dor, nada comparado a antes . . 

 Nem faço uso do Remédio !!! 
 Dia 25/7 - Idem idem ; 

  
QUINTA APLICAÇÃO ÀS 18:35 HS 

  
 
 
 
 
Dia 26/7 - Boa disposição; 

 Sem enxaqueca; 
 As dores nas costas são moderadas devido a esforço físico ( nem 

 Imaginava pintar a casa antes da AHT ) não preciso de remédios fortes; 
 Pressão Arterial estável 12x7 ; 

  
Dia 27/7 - Acordei bem, sem dores, e continuo a pintar a casa com ajuda do meu 

 Filhote; 
 Por vezes no final do dia sinto algumas dores nas costas, mas, nada que 

 Me faça beber os remédios fortes que tomava antes; 
 Notei também que, ao beber cerveja ( 1 latinha) ou um copo de vinho 

 ( 200 ml ) tenho leve dor de cabeça , diferente das enxaquecas que tinha 
 Antes da AHT ; 

 Dia 28/7 - Passei um dia ótimo; 
 Dia 29/7 - Idem idem; 

 Dia 30/7 - Idem idem 
  

SEXTA APLICAÇÃO ÀS 17:30 HS 
  

Dia 31/7 - Idem idem; 
  

Dia l°/8 - Acordei bem, mas, tive diarréia . . . creio que pelo uso continuado do 
 /cloreto de magnésio, pois, meu filhote apresentou os mesmos sintomas; 

 Do resto estou ótimo; 
  

Dia 2/8 - Hoje acordei bem e não bebi o Cloreto de Magnésio; 
 



É noite e não tive diarréia, nem meu filhote ; 
 Creio ter acertado . . . vou reduzir a dosagem na ingestão diária; 

 Dia 3/8 - Estou bem, sem nenhuma dor, diarréia, porém, reduzi para 5 ml a inges- 
 tão de Cloreto de Magnésio; 

 Dia 4/8 - Idem idem; 
  

SÉTIMA APLICAÇÃO às 17:45 hs 
  

Dia 5/8 - Só tenho elogios à A. H .T. , divulgada graciosamente pelo Dr. Luiz 
 Moura, a todas as pessoas . 

 Homem probo, íntegro, abnegado, que apesar de enfrentar “ Gigantes 
 Ocultos “ (sic), permaneceu aguerrido em suas convicções e disponibili- 

 -zou de maneira simples ( NÃO MENOS CIENTIFICA ) os ensinamen – 
 -tos apreendidos com seu Pai e Colegas. 

  
PARABÉNS a todos os que divulgam e incentivam essa Técnica. 

  
Para mim, funcionou muito bem, tal como descrito ! Espero que esse 

 Meu “ RELATÓRIO” sirva para nortear ÁQUELES QUE BUSCAM 
 Assim como eu um alivio para seus males com qualidade de vida. 

  
O B R I G A D O ! 

  
VICTOR NAHMIR 

 53 anos - SÃO PAULO
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-aht-funciona-mesmo-.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 31 de janeiro de 2011 - 16:59:15 

  
oi eu estou fazendo AH desde de outubro , a minha sogra trouxe o dvd do doutor , a minha sogra tinha dor 

 horrivel na perna , e quase nao podia caminhar de dor ,o colesterou alto , ela faz 1 ano que esta fazendo e 
 melhorou , nao sente dor o colesterou baixo , um caroço que ela tinha no seio esquerdo chumiu , eu começei a 

 fazer outubro 2010 , tinha os pes todo rachado em baixo dos pes , e a minha mao sempre rachava parecia que 
 estava sempre encardida , o meu cabelos estavam caindo estava ficando quase careca , hoje tudo esta melhorando 

 os pes estao quase bom , a minha mao esta bem limpinha e lisa , o meu cabelo estao seios de fios novos e o 
 cabelo bem macios . estou vendo a minha pele bonita , estou contente com a hemoterapia . 

  
irene alves lopes 

 42 anos - cachoeira do sul
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/oi-eu-estou-fazendo-ah-desde-de-outubro-a-minha-sogra.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 8 de julho de 2010 - 13:14:47

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Colesterol, Doenças virais, Gripe, Prevenção em geral

  
Vantagens 

 Obtive resistencia em meu organismo, pois andava gripado por vida, dois meses após o tratamento com a Auto-hemoterapia, constatei que meu organismo ganhou
resistencia ao vírus da gripe. Hoje, tomo chuva, banho frio e qualquer pessoal contaminada com o víruas da gripe pode espirrar a vontade que em não pega mais nada,
graças a Deus e esse maravilhoso tratamento. Referente ao colesterol, sempre tomei sinvastatina de 20 mg, desde que comecei a fazer a Auto-Hemoterapia, suspendi o
remédio e resolvi fazer o teste. Meu colesteral estava tão alto que quando eu sentava e cruzava as pernas, adormecia tudo e em seguida aquela caimbra terrível. Com duas
semanas já notei melhoras, já estou fazendo o tratamento a dois meses e confesso que não sinto mais nada, agora posso sentar cruzar as pernas a vontade que não sinto
mais nada. Eu recomendo a Auto-Hemoterapia para qualquer pessoa fazer, vale a pena. Que Deus abençoe o Dr. Luiz moura, por divulgar essa benção concedida, muito
obrigado, Dr. Luiz Moura. 

  
 Experiência 

 Na primeira aplicação, meu organismo reagiu, senti febre durante a noite, creio que deve ter sido a reação imediata. No dia seguinte, tudo ficou normal. Da segunda
aplicação em diante, já não senti mais nada ruim, pelo contrário, me senti mais forte e com mais disposição e minha resistencia melhorou 100% e nunca mais tive
qualquer sintomas de gripe. Devido ao período de inverno, de vez em quando pego chuva a noite, ao vir para casa e chego com o nariz congestionado, minha esposa ri e
diz que vou ficar gripado. Deito na cama com o nariz obistruido e no dia seguinte levando como se nada tivesse acontecido, é realmente fantástico, e olha que não tomo
medicamento e nem coloco nada parra desobistruir o nariz, é realmente incrível. 

  
 Genival Fernandes Serra 

 38 anos - Castro Alves - BA - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-aht-funciona-mesmo-.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/oi-eu-estou-fazendo-ah-desde-de-outubro-a-minha-sogra.asp


http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-colesterol-doencas.asp
  

 
 
 
 
Terça-feira, 18 de maio de 2010 - 13:39:37

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Colesterol, Dor de cabeça crônica

  
Vantagens 

 TODAS. 
 TINHA DORES DE CABEÇA , QUE HOJE, ME RECUSO A LEMBRAR E. ME DISSERAM QUE MEU COLESTEROL ESTAVA UM POUCO ACIMA DO

LIMITE. 
 COMECEI A FAZER A AUTOHEMOTERAPIA POR INDICAÇÃO DE UMA ABENÇOADA AMIGA, DEPOIS DE QUE QUASE MORRI TOMANDO O

MEDICAMENTO SAVASTATINA OU ALGO PARECIDO, SEGUNDO DISSE O MEDICO , PARA BAIXAR O COLESTEROL 
 HOJE, MINHAS DORES REDUZIRAM 80 %. 

 DEPOIS COMECEI A NOTAR QUE MICROVARIZES DE MEUS TORNOZELOS E PERNAS COMEÇARAM A DESAPARECER ( HOJE MINHA PERNA, ESTÁ
LIMPA), MELHORA DE SONO, MELHORA DE HUMOR, MELHORA DE ENERGIA PARA O DIA A DIA.( ALIÁS, DEPOIS DA APLICAÇÃO, AMANHEÇO
COM PIQUE TOTAL)MELHORA NA RESISTÊNCIA PARA CAMINHAR. 

 4 ANOS SEM RESFRIADO, GRIPE, TOSSE OU QUALQUER OUTRA INCONVENIÊNCIA QUE PRECISE PROCURAR MEDICO. 
 EM CONSEQÜÊNCIA DE UMA QUEDA, APARECEU UM HEMATOMA NA MAMA ESQUERDA. 

 NOTEI NO DIA SEGUINTE Á QUEDA. 
 DEMOREI 4 DIAS PARA FAZER MAMO GRAFIA. 

 NÃO HAVIA MAIS HEMATOMA NEM COISA NENHUMA QUE PUDESSE ME DAR PREOCUPAÇÃO. 
 VENHO DE UMA FAMILIA DE MÉDICOS. 

 NÃO APROVAM, CLARO.MAS COMO O MEDICAMENTO PARA O COLESTEROL  
 TEVE EFEITOS COLATERAIS ASSUSTADORES E É APROVADO CIENTIFICAMENTE, NÃO VEJO MOTIVO PARA NÃO SEGUIR COM O TRATAMENTO,

VISTO QUE NENHUM OUTRO ME ALIVIOU A CRISE,E LEVOU O COLESTEROL A NIVEL NORMAL, COMO O ATUAL. 
 NÃO PRETENDO PARAR E QUANDO POSSO....RECOMENDO. .. 

  
 
 Experiência 

 ACHO MUITO INTERESSANTE QUE A ANVISA OU QUALQUER OUTRO ÓRGÃO DA SAÚDE AINDA NÃO TENHA LIBERADO PESQUISAS PARA
MOSTRAR A INUTILIDADE DA TERAPIA QUE ELES PROÍBEM. 

 UM EXAME DE SANGUE ANTES E OUTRO DEPOIS DA APLICAÇÃO, PODE MOSTRAR A DIFERENÇA ENTRE SER VALIDO OU NÃO. 
 E O QUE ESSA DIFERENÇA PODE TRAZER EM BENEFÍCIOS Á SAÚDE. 

  
 HELOISA HELENA GARCIA FELIPPE 

 63 anos - São Roque - SP - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-colesterol-dor-de-2.asp
  

 
 
 
 
 
 
RELATO NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA 

 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
 norn - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=15474879971736107466 

 cada caso é um caso !!!!
 Eu iniciei o AHT com um unico propósito que era me curar da psoriase porem não obtive exito mas continuei a fazer e pra minha surpreza meu colesterol sempre foi em

volta dos 250 e quando observei nos exames periodicos que faço ele se manteve em 173 até 183, porem este é o resultado do colesterol total!!!!
 Continuo a fazer no intuito de conseguir melhorar meu estado de saúde no geral.

 abraços...

 
 
Data: 20/04/2007 14:02 - Inforum

 De: Luciene da silva de souza (lucienesouzza01@yahoo.com.br)
 IP: 189.13.2.249

 Assunto: Auto hemoterapia
 SOU TECNICA DE PATOLOGIAS CLINICAS, REABILITADORAS TÉRAPEUTA HOLISTICA, E TRABALHO, COM A INCLUSÃO SOCIAL NA DIOCESE DA

MINHA CIDADE, É JÁ VENHO FAZENDO AUTO HEMOTÉRAPIA HA ALGUNS MEZES,COM GRANDE SUSSESSO AS CURAS SÃO BERRANTES,
PESSOAS COM ÁRTRITE, ARTROSE, COLESTEROL, BRONQUITE ASMA,ANEMIA, E ATER, CANCE. EU NÃO SEI POR QUE ESSA POLEMICA EM
TORNO DE UM TRATAMENTO, QUE JÁ VEN SENDO REALIZADO HA MUITOS ANOS, TENHO PACIENTE, DE 70 ANOS QUE JA FAZIA A AUTO HEMO
HA MUITOS ANOS, PARA DOENÇAS DE PELE, E ANEMIA, E MUITOS OUTROS TESTEMUNHO, ...

 
 
Inforum:

 Data: 20/04/2007 15:48
 De: Ivana

 IP: 201.8.246.176
 Assunto: Resposta para Maria Aparecida Velasco

 ... comecei a fazer a AH quarta-feira passada (estou me sentindo ótima,
 sem as dores que me acompanhavam há alguns meses), mas, minha irmã

 conheceu uma senhora de 83 anos que faz a AH há 40 anos. O caso dela
 foi uma doença cujo tratamento não podia ser feito em Fortaleza e ela

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-colesterol-doencas.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-colesterol-dor-de-2.asp


foi para o Rio de Janeiro. Não sei quem foi o médico que a atendeu no
 Rio, mas ele prescreveu a AH e ela ficou completamente curada. Desde
 então, ela faz regularmente uma aplicação por mês, apenas como

 prevenção. Com a idade que ela está hoje, não tem nenhuma das doenças
 comuns as pessoas idosas, tipo: pressão alta, colesterol, diabetes,

 etc... Ela também relatou que um dos filhos, com 18 anos na época,
 estava com o rosto deformado por acne e que ela mandou ele fazer as

 aplicações e nem marca ficou da acne...
  

 
RELATO NO ORKUT: 

 comunidade Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=7739092

  
RELATOS POSTADOS POR: Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 

 profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
  

 
Relato de Isolde: 

 ..."EU TINHA COLESTEROL, TRIGLICERIDIOS ALTO, E COMECEI A FAZER AH , DEPOIS NA 3 APLICAÇÃO, FIZ EXAMES DE SANGUE NOVAMENTE E
SEM FAZER DIETA ALGUMA, NEM EXERCÍCIOS, E OS RESULTADOS FORAM MUITO BONS, ESTAVAM ABAIXO DO LIMITE, ESTAVAM ÓTIMOS, ATÉ O
MEU COLESTEROL BOM TINHA AUMENTADO E A GLICOSE NUNCA ESTEVE TÃO BAIXA. EM AGOSTO VOU REPETIR OS EXAMES E VAMOS SE
MELHOROU"... 

  
Perfil de Isolde: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2476950460326071068

 Postado em: 
 http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=28036151&tid=2531973947941063125&start=1

  
 
 
Postado por Lina

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

  
Prometi que após 2 meses de aplicação eu faria novo exame de sangue. As melhorias foram as seguintes: abaixaram as taxas de glicose, ácido úrico, colesterol ruim.
Aumentaram as taxas de colesterol bom e triglicérides. 

 Além de outras melhorias: acabaram as feridas da testa provocadas pelo sol, vermilhidão nas pálpebras, abaixou a pressão sanguínea, melhorou a disposição geral e
aumentou a tesão e até agora não gripei , mesmo com o tempo seco aqui em Goiás." 

 Postado por: Vimar 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2664839272190366233

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 9 de dezembro de 2009 - 13:00:17 187.3.232.219

  
Após 4 mêse ininterruptos de auto-hemo, melhorei consideravelmente todos os aspectos de minha saude. Estava, antes de iniciar o tratamento, com 308 de triglicerídios e
290 de colesterol. Me sentia cansado e sem energia. Após os 4 meses refiz o exame de sanque que apresentou: tiglicerídios = 148, colesterol = 200. Me sinto muito mais
ativo e com energia para as demandas da vida diária. Não pretendo parar com a auto-hemoterapia.

  
Ivan de Oliveira Geraidine

 55 anos - Resende RJ
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 12 de novembro de 2009 - 12:55:57 189.123.221.211

  
Na minha familia tem pessoas que estão com mais de 80 anos e fizeram há 50 anos atrás. Eu fiz durante 4 meses e nunca me senti tão bem e com todas as minhas taxas
sanguineas, dentro da normalidade, coisa que nunca aconteceu, ou seja, sempre tive colesterol e triglicérides fora do permitido. Graças a isso fiquei diabético no começo
de 2009. Conversando com um amigo que fez para alergia me ineteressei, pesquisei e comecei a fazer (5ml a cada 7 dias). O resultado de meu exame sanguineo foi
perfeito após 5 semanas. Recomendo que façam porém não esqueçam de tomar os devidos cuidados, ou seja, seringa descartável, duas agulhas(uma para tirar outra para
aplicar),alcool 70º e uma pessoa capacitada. Nunca aplicar mais de 5ml em um local e, se possível, entrar em contato com Dr. Luiz Moura explicando seu problema e
solicitando a dosagem e o tempo de aplicação. Tambem é muito importante registrar os resultados para que isso um dia vire norma como é no México.

  
Julio Cesar Pucci

 60 anos - Curitiba PR
  

 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 18 de outubro de 2009 - 22:08:33 

  
Sou totalmente, completamente a favor da AHT, faço esta terapia,e tenho a oportunidade de acompanhar de perto mais ou menos 30 pessoas que executam esta terapia,



onde todos encontraram resultados formidáveis e surpreendentes, pessoas sem esperança de cura, em relação a problemas circulatórios, colesterol altíssimo a mais de 10
anos, diabetes, acnes, infecções, enxaqueca, sinosites, entre várias outras patologias comprovadas, e com acompanhamentos terapêuticos, obtiveram respostas, e seus
respectivos médicos acompanhantes surpreenderam-se com resultados positivos!!!!!!!! 

  
Como não apoiar, praticar e divulgar a AHT, depois de tantos resultados? 

  
Agradeço a DEUS, por existirem pessoas maravilhosas que propagam o bem! 

  
Obrigado a todos que apoiam a AHT! 

  
Obrigado Dr. Luiz Moura! 

  
Elisandra M.

 36 anos - São José dos Pinhais. Ctba. Paraná
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 3 de outubro de 2009 - 21:41:42 

  
Há mais de 28 anos, sofria de rinite alérgica, e gripava com muita facilidade não podia estar sem meu descongestionante nasal, não conseguia ter uma boa noite de sono.
Em abril de 2007, assistir o DVD do Dr. Luiz Moura e passei a utilizar a auto hemoterapia apenas como instrumento para aumentar as minhas defesas orgânicas. 

  
Contudo, após 3 meses de aplicações, observei que já não estava mais usando o descongestionante nasal como antigamente, e em sequencia parei de usar definitivamente.
Desde 2007, nunca mais tive uma gripe sequer. 

  
Meu pai, (hoje com 90 anos) tinha inúmeras manchas negras nos braços, apos o tratamento as manchas começaram a sumir (posso enviar fotos). 

  
Minha mãe (86 anos) que sempre tinha altas taxas de colesterol, hoje as taxas são todas normais, ,elhorando muito a sua qualidade de vida. 

  
Em minha família, são sete pessoas que fazem uso desta técnica. 

  
Conheço uma criança de 13 anos que curou em definitivo a asma. 

  
Sou Médico Veterinário, e na minha vida profissional já usava esta técnica para tratar com sucesso Papilomatose Bovina (verruga), e problemas dermatológicos em
pequenos animais. 

  
Espero que a Medicina esqueça um pouco a atual "Medicina Mercantilista" e trabalhe na pesquisa da Auto Hemoterapia, levando principalmente para a população carente
um tratamento barato e eficaz.

  
Celio da Cruz Fontes

 49 anos - Aracaju /SE
  

 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Colite
 
 
Domingo, 27 de maio de 2012 - 19:26:26

  
Enfermidades selecionadas 

 Colite
  

Após 2 anos de tratamento convencional sem nenhuma melhora, a Auto-hemoterapia curou reto-colite em 6 meses 
  

Valdete Borges 
 Boa noite a todos, quero relatar que depois de anos fazendo tratamento para reto-colite, sem nenhuma melhora, fiz por 6 meses auto hemoterapia e recentemento fiz uma

colonoscopia que constatou que minha doença está totalmente curada. O médico me deu alta e pediu que eu retornasse ao seu consultorio somente depois de 1 ano. Eu
tomava sulfasalazina e metotrexato e tb cortitizona. Tb sofro de artrite e hoje me sinto sem dores. 

  
http://www.facebook.com/valdete.borges

  
Publicado no facebook no Grupo Auto-hemoterapia Geral em 22 de maio de 2012: 

  
http://www.facebook.com/groups/407184969311403/

  
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 1 de setembro de 2010 - 19:17:20

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrose, Azia, Colite, Dores articulares

  
Vantagens 



percebi clara e rapidamente a melhora, e até remissão de alguns dos problemas que afetavam a minha saúde,após trabalhar 32 anos, eu queria viajar,ver os parentes,os
netos e só piorava,com a auto hemoterapia consegui diminuir a ingestão de muitos medicamentos,como corticóides,mantendo apenas o controle ,retornando aos
consultórios mais para revisão e prevenção, em resumo hoje tenho qualidade de vida.  

  
 Experiência 

 A artrose,colite,gastrite estavam acabando comigo.Não tinha vontade nem de ir à padaria,era só dor.medicamentos,medicamentos... melhorava um problema e surgiam
muitos outros, as dores me deixavam depressiva,não conseguia segurar minha neta de três anos no colo,agora sou outra pessoa. 

  
 Vera Lucia dos Santos 

 57 anos - MESQUITA - RJ - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-artrose-azia-colite.asp
  

 
 
 
 
Inforum:

 Data: 13/04/2007 10:00
 De: Jose Carlos

 IP: 189.13.120.70
 Assunto: Auto-hemoterapia

 Estou fazendo AH a dois meses e estou me sentindo muito bem. Ja
 engordei tres kilos e ja me curei de uma colite que me encomodava
 muito.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 28 de novembro de 2009 - 21:29:18 200.203.115.69

  
Sou portador de uma doença inflamatória "retocolite ulcerativa" que segundo os médicos não tem cura, mas que também não mata, porém a qualidade de vida é bastante
afetada. 

  
Faço uso da Autohemoterapia á um ano e meio, antes disso usei quase todas as medicações disponiveis para tal, e sem sucesso. 

  
Com dois meses de uso cemecei a melhorar e no quarto mês ja não usava mais nenhum medicamento, também tinha muitas dores de cabeça devido a enchaqueca que
quando atacava provocava até vômito de tanta dor, também não tive mais essas crises graças a Autohemoterapia. 

  
Hoje levo uma vida normal fazendo e comendo como uma pessoa normal, enfim voltei para a vida.

  
Carlos Alberto Mossi

 46 anos - Farroupilha R.S.
  

 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Crohn
 
 
Sexta-feira, 9 de outubro de 2015 - 23:42:36

  
Enfermidades selecionadas: Crohn

  
Auto-hemoterapia cura doença de Crohn

  
Cida Tassoni 

 23 de maio · Editado 
 Descobrir a Auto hemoterapia em 2007..meu irmão tinha descoberto a Doença de CROHN e estava comendo ele vivo..ele estava com 21 anos ..e a 3 anos sofria com a

doença..tomava mas de 18 comprimidos por dia ..tava pele e osso. Foi quando o médico dele indicou a auto hemoterapia..foi como um milagre . Ele passou a aplicar 10
ml toda semana..e com 6 meses o médico deu alta pra ele.hoje ele não toma nem um medicamento.esta ótimo voltou a seu peso ..até hoje ele faz aplicações..e está ótimo.. 

  
PUBLICAÇÃO DO GRUPO: PESQUISANDO A AUTO-HEMOTERAPIA: 

  
https://www.facebook.com/groups/tudosobreautohemoterapia/

  
FONTE AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
 
Inforum:

 Data: 31/01/2009 22:21 
 De: JOSÉ LUIZ DUTRA (dutrajl@ig.com.br) 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-artrose-azia-colite.asp


IP: 189.105.71.50 
 Assunto: DOENÇA DE CROHN 

  
DOENÇA CONSIDERADA INCURAVEL, SE CARACTERIZA PELO SURGIMENTO DE ULCERAS NO INTESTINO E GRANDE DESCONTROLE DO FLUXO
INTESTINAL COM OBVIOS EFEITOS PSICOLOGICOS NEGATIVOS SOBRE O DOENTE. 

  
HÁ MAIS DE 10 ANOS VINHA SOFRENDO COM ESSA DOENÇA, TOMANDO OS MEDICAMENTOS TRADICIONAIS (AZULFIM, MESACOL ETC.) SEM
MELHORIAS, FAZENDO COLONOSCOPIAS ANUAIS. 

  
EM 2008 FIZ AUTOHEMOTERAPIA POR 3 MESES, INTERVALO DE 1MES E OUTRA SÉRIE DE 3 MESES, COM APLICAÇÃO SEMANAL DE 10 ML NO
MUSCULO. 

  
RESULTADO: CICATRIZAÇÃO TOTAL DAS ULCERAS COMPROVADAS POR COLONOSCOPIA: MELHORIA DO TRATO INTESTINAL E GANHO DE PESO
E DISPOSIÇÃO GERAL. 

  
NO CASO DE ALGUM MEDICO INTERESSADO EM DETALHES, ENVIAR-ME EMAIL QUE POSSO MANDAR XEROX DAS COLONOSCOPIAS, ANTES E
DEPOIS DO TRATAMENTO. 

  
MEU PAI PRATICOU POR MUITOS ANOS NA SUA ANTIGA FARMACIA, A HEMOTERAPIA NO TRATAMENTO DE FURUNCULOSE, ACNES E FERIDAS.
ATÉ 1945 NÃO EXISTIAM PENICILINA OU SULFA E O TRATAMENTO DESSAS OCORRENCIAS ERA FEITA COM TAIS RECURSOS. NUNCA HOUVE
ALGUM CASO DE REJEIÇÃO OU REAÇÃO ALERGICA OU INFECCIOSA.

  
DIVULGUEMOS O QUE É BOM! AJUDEMOS O MARAVILHOSO TRABALHO DE DR. LUIZ MOURA.

  
 
VEJA ESTE RELATO COM COLONOSCOPIAS ANTES E DEPOIS EM:

 José luiz Dutra - curou Crohn em 6 meses com a autohemoterapia, e obteve ainda outros benefícios: http://autohemoterapia.orgfree.com/joseluiz.htm
 e http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/joseluiz.htm 

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

  
 
 
 
 
 
Auto-hemoterapia relatos de cura de Crohn (03:39) 

  
https://www.youtube.com/watch?v=nyBG_gmEbGo

  
duração do vídeo: 03:39 - 3 minutos e 39 segundos 

  
O sr. Ítalo Oliveira de Carvalho foi curado de Crohn pela auto-hemoterapia. O vídeo postado no Youtube como: Auto Hemoterapia relato de cura, contém colonoscopias
que comprovam a doença e a cura pela auto-hemoterapia. 

  
http://www.youtube.com/watch?v=HZCBagFfMi0

  
A transcrição do testemunho está no site AHT HEMOTERAPIA: 

  
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/21-02-2011-2041-paulo-cezar-bezerra-tudo-comecou-com-um.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 1 de setembro de 2011 - 21:56:22

  
Auto-hemoterapia cura mal de crohn

  
O que vcs acham sobre a auto hemoterapia? 

  
Tenho 29 anos e desde os 22 tenho doença de crohn, em 2007 fui internado com eminencia de perfuração no 

 intestino e consequentemente eminencia de morte, foi quando o meu medico na época me indicou a auto 
 hemoterapia, como um ultimo recurso, já que os remedios já não faziam efeito, começei a fazer aplicações de 10 

 ml 1 vez por semana ainda internado, espantosamente, na terceira ou quarta aplicação eu tive uma recuperação 
 incrivel, com menos de 3 meses eu já havia tido um ganho de peso de mais de 15 quilos, sendo que eu tinha 

 emagrecido quase 40 kilos, em seis meses eu tinha recuperado basicamente todo o meu peso, 1 ano depois fiz um 
 novo exame e havia sicatrizado todo o meu intestino, e eu ja estava com um peso maior do que o de antes de 

 ficar doente, na época o médico vendo então a recuperação propos um desafio, continuar a AH e parar de tomar os 
 remedios, desde então eu nunca mais, repito, nunca mais tive nenhuma crise, e nunca mais precisei tomar 

 remedios, Parece milagre, mais eu me curei de uma doença, que todos os médicos disseram que não tinha cura, Se 
 é comprovado que é tão bom, porque ainda é proibido, só porque não tem nenhum ganho para o laboratorios?, eu 

 acho isso o fim do mundo 
  

http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110901170824AA5xnfq
  

http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nyBG_gmEbGo
http://www.youtube.com/watch?v=HZCBagFfMi0
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/21-02-2011-2041-paulo-cezar-bezerra-tudo-comecou-com-um.asp


http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-mal-de-crohn.asp
  

 
Segunda-feira, 12 de setembro de 2011 - 09:27:53 

 189.63.217.61
 Melhor resposta - Escolhida por votação 

  
Por Olivares Rocha: 

  
ACHO UMA MARAVILHA!!! 

  
A AH é praticada em Veterinária há 100 anos, sendo o principal tratamento para doenças até viróticas.. Então cai por terra o argumento de que seria placebo.. 

 Uso esta terapia a mais de 48 meses. 
 Tenho 4 parentes que usam a AH, uns a 5 anos, outros a 2, e outro a 1,5 anos... 

  
Temos remissão de asmas, hipertensão, plaqueotopenia leve, enxaquecas, gripes sazonais, amidalites crises menssais de aftas, inflamação de lesão ortopédica, sintomas de
menopausa, uma cirurgia de tireóide desmarcada após o médico que a indicou observar os benefícios da AH no restabelecimento da saúde da pessoa, TPM, cólicas
menstuais severas, etc, etc, etc... Tais benefícios geraram economia em remédios na ordem de R$700/mês, pois os médicos que os prescreveram os suspenderam
gradualmente, conforme observavam nossa melhora... Não houve abandono de tratamento... 

 E somos unânimes em afirmar que este tratamento funciona maravilhosamente bem (claro que respeitando-se os cuidados técnicos e de assepsia, assim como a posologia
divulgada pelos médicos que a prescreveram por décadas.) 

 Nesse grupo já foram feitas mais de 1000 aplicações de AH, por pessoa capacitada e treinada para tal, sem qualquer efeito colateral ou complicação 
  

Sobre complicações, atesta-se que os órgãos de saúde do Brasil, como CFM, ANVISA e Conselhos Regionais de Medicina afirmam não haver sequer UM registro de
complicações no emprego da AH. 

 Diversas reportagens, inclusive a do Fantástico de 2007 e da Record de 2011, não apresentaram sequer um insatisfeito quanto menos um prejudicado. 
 Ora, seria simples se um possível prejudicado não quisesse mostrar sua cara: bastaria uma denúncia anônima, com a voz modificada, e o rosto encoberto etc.. 

 Enfim, não há registro de complicações, só de satisfação. 
  

(Como beneficiado com a terapia me sinto na obrigação moral e e pr uma questão de humanidade em divulgar a terapia para que mais pessoas tenham a mesma chance
que tive ao ser informado de sua existência e de ver in loco seus resultados. por isso divulgo onde me for possível, inclusive em reportagens on line de jornais revista
etc.Dou meu nome e e-mail e ainda distribuo dvds e livretos de graça, com farto material sobre o tema. Nada gasto pois emprego uma pequena parte do $ q deixei de
gastar com remédios. ) 

 Fonte(s): 
 Querem saber por que a Ah está banida assim como muitos outros tratamentos naturais, baratos e fáceis de fazer e que curam?$$$$$$$$$$$$ A maior indústria do mundo,

a farmacêutica, q também fornece os aditivos químicos que comemos nos enlatados, engarrafados, enfim toda comida industrializada que nos fornecem... Saúde? Só para
os bolsos dos donos destas indústrias... 

 Duvida? então leiam: não se descobre uma CURA com novo fármaco há mais de 20 anos!!! 
 DEU NOS JORNAIS : 

 O prêmio Nobel de Química 2009, o americano Thomas Steitz, denunciou nesta sexta-feira que "não querem que o povo se cure". "Porque para estas empresas vender
antibióticos em países como a África do Sul não gera dinheiro e preferem investir em remédios para toda a vida" E ""Preferem centrar o negócio em remédios que deverão
ser tomados durante toda a vida", e q "muitas das grandes farmacêuticas fecharam suas pesquisas sobre antibióticos porque estes curam as pessoas" 

 1 semana atrás 
  

 
---- 

  
 
Outras respostas: 

  
POr Joel 

  
Terapia complementar usada no mundo todo desde 1898 portanto à 113 anos.Na década de 50 passou a ser esquecida pelo advento dos antibióticos e pela proliferação de
indústrias farmacêuticas.Ainda usada e receitada por médicos que a conhecem no mundo todo e só proibida no Brasil através de PARECER teórico feito para o CFM por
médico na época ainda nem doutorado.A ANVISA deu sequência à proibição elaborando a Nota Técnica n 01 em 2007 baseada nêsse PARECER. É indicada para 85
doenças conseguindo CURA e REMISSÃO pois aumenta nosso sistema imunológico( macrófagos) de 5% para 22% não deixando que apareçam doenças
oportunistas.Caso seja usada quando um paciente entra no hospital evita infecções hospitalares, assim como fêz o médico JESSÉ TEIXEIRA já em 1939/1940, e os
mestres da medicina até hoje ainda teimam em não usar a terapia ocasionando até fechamento de UTI hospitalar como acontecido em Santa Catarina e Rio de
Janeiro,devidamente noticiado pela imprensa nacional. 

 Fonte(s): 
 http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia.htm

 http://amigosdacura.ning.com
 http://inforum.insite.com.br/39550

 http://autohemoterapia.fortunecity.com/doencas/links_completos.htm
 http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/

 http://www.hemoterapia.org.br
  

- 
  

Por Diva 
  

O Dr Luiz Moura e uns poucos medico no Brasil são muito corajosos em compartilhar uma terapia tão eficaz e que não dá lucro pra ninguem . somente para quem usa e
colhem seus grandes beneficios .. 

 Uso a 2 anos a auto-hemoterapia com muita saude . Não conheço a medica nova ,nem as anteriores do centro de saude familiar , onde vivia constantemente na fila de
consulta . 

 A saude não tem preço . Com a auto-hemoterapia o tratamento e gratuito o preço é smbolico paga-se de 5 a 10 ,00 por semana . 
 http://amigosdacura.ning.com/video/autohemoterapia-elimina-1

 http://www.facebook.com/groups/lusofons/
  

-- 
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-mal-de-crohn.asp


Por Carmen 
  

Olá ... Entrei para dar minha opinião 
 Eu não acho que seja proibido, mas sim desconhecido 

 A maioria das pessoas não conhece esta técnica de cura, e, os médicos, por sua vez, omitem, exatamente porque traz resultados positivos 
 Mas, se é uma técnica desconhecida, somente as pessoas que se beneficiaram dela é que podem, e deveriam, divulgar , assim como você está fazendo 

 Parabéns pela sua iniciativa 
  

-- 
  

Por Bambino 
  

Fico muito feliz pela sua cura, e ver que a hemoterapia cura mesmo! eu faço a dois meses e ja tenho colhido bons frutos da tecnica! que Deus te abençoe! paz! 
 José Luiz Dutra foi curado de Crohn com a Auto-hemoterapia 

 http://www.youtube.com/watch?v=SY5R9fO1cuc
  

-- 
  

Por Vivi 
 Pode ser sim se vc ficar curado não procura mais médicos e remédios decaindo as vendas por isso que proibem a auto hemoterapia 

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/melhor-resposta-escolhida-por-votacao-por-olivares-rocha.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 30/10/2008 15:21

 De: Edicélia
 IP: 201.38.208.195

 Assunto: Re: Pela criação da Associação Brasileira dos Usuários e Defensores da Autohemoterapia
 Sou de Divino Mg, meu marido vem fazendo a AH há mais ou menos 4 meses, tem se

 beneficiado enormemente da tecnica foi diagnosticado, doenca de cron e ele fez uso de
 sulfasalazina por quase 2 anos e nao teve nem de longe a resposta que ele tem tido com a

 AH.
 Peco que se forem criar alguma associação me convidem pois onde moramos ele não é o

 único.
  

 
 
 
Data: 25/09/2007 08:44

 De: adenilson (denilson-as@hotmail.com)
 IP: 201.91.76.11

 Assunto: Faço tratamento
 tenho doença de crohn a 4 anos, e por 3 anos e meio por meio de tratamentos clinicos nunca tive nem uma melhora, prestes a uma perfuração no intestino começei entao o

tratamento com a ah e desde então só tive melhoras, engordei 25 kl, e nao tenho mais sintomas, faço ah a apenas 4 meses. 10 ml 
  

 
 
 
Data: 13/04/2007 11:13

 De: 
 IP: 201.42.189.14

 Assunto: Re: Auto hemoterapia ajuda na cura de doencas auto imunes e da dor neuropatica cronica causada por ela
 Muitas aplicações. 

 Primeiro: todas as doenças infecciosas de modo geral. 
 Segundo: todas as doenças alérgicas, ela tem um efeito maravilhoso na asma brônquica. 

 Nas alergias cutâneas, em doenças em doenças que ainda não se sabe o que é, por exemplo, na psoríase funciona maravilhosamente bem. 
 Nas doenças auto-imunes, que são muitas hoje. Doença de Crohn, uma doença auto-imune que destrói o intestino, os anticorpos atacam o final do intestino delgado na

doença de Crohn. 
 Como diz o Dr. Moura em seu DVD ,Você não deve deixar de tomar a medicação. 

 Aguardamos o seu relato
 Boa sorte 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 4 de dezembro de 2009 - 16:17:26 201.11.154.114

  
Sou com a mais absoluta certeza a favor dessa pratica, comecei as aplicações a 3 semanas e estou me sentindo com uma disposição incrivel, e dormindo bem a noite, coisa
que eu não fazia a meses. Tenho doença de crhon, uma infecção generelizada em estagio avançado, tive melhoras significantes sem tomar os corticoides e sulfasalazina,
pelo que venho notando minhas dores musculares e nos ossos que eu tinha em decorrencia dos medicamentos passaram. me sinto ótimo e vou continuar com o

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/melhor-resposta-escolhida-por-votacao-por-olivares-rocha.asp


tratamento... abraço
  

Anderson Andrei
 Juara

  
 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 1 de outubro de 2009 - 20:11:25 

  
Data: 01/10/2009 19:17 

 De: renata carboni 
 IP: 201.69.48.141 

 Assunto: Re: Grandes benefícios com auto hemoterapia 
  

tenho doença do chron a 3 anos tenho 46 anos sofria muito , estou na 17 semanas de auto-hemo tinha muita dor ,sudorese noturna, depressao, ficava de cama não
conseguia nem fazer os serviços doméstico , hoje me sinto bem melhor estou tomando 10ml por semana não tinha mais esperanças de melhorar porque os remédios me
deixava pior não estou mais me tratando com remédios só com a auto-hemo fazia tratamento na unicamp em campinas parei com tudo,sinto que não me curei ainda mas
me sinto bem melhor , mais disposta com menos diarréia menos dor e sem sudorese que não me deixava dormir a noite. estou muito feliz e que eu puder fazer para ajudar
outras pessoas pode contar comigo. 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 2 de setembro de 2009 - 00:14:20 

  
Data: 01/09/2009 17:38 

 De: Walter Batista Falcone (walterfalcone@yahoo.com.br) 
 IP: 201.11.75.90 

  
Assunto: Re: Professor Jesse Teixeira foi quem idealizou a Auto-Hemoterapia, 

  
Assisti o dvd do Dr. Luiz Moura que muito me entusiamou, visto ser eu contrário ao mercantilismo da medicina, tanto pelo colegas médicos como e principalmente pelos
laboratorios e produtores de materiais médicos. 

  
Estou investigando e já encontrei dois cosos: um deles doença de Cronh em uso há três anos da Auto Hemoterapia (AH) com resultados excelentes, me disse a funcionaria
de um dos hospitais de minha cidade " doutor antes eu só vivia internada e agora nunca mais e me sinto muito bem". Perguntei-a qto tempo levou para fazer efeito; seis
meses disse, sempre com 5ml de sangue e tem mais disse ela o cisto de ovário que eu tinha e o mioma sumiram e eu falei para a minha ginegologista que disse, ora então
continue. Já para o proctologista que a tratava, após uma colonoscopia ele disse: tenho uma boa notícia se eu não soubesse que V. tem a doença de Crohn eu não
acreditaria, pois desapareceu. Me disse ela que para este doutor ela não contou da AH. 

  
O outro caso de uma senhora que me alegou que o marido usou durante alguns meses e melhorou bastante, mas que depois parou, mas que tem vontade de recomeçar a
AH. 

  
Senhores como vocês podem vê a coisa parece boa e se tem o trabalho de Jesse Texeira e do Ricardo Veronessi endoçando, como podemos sustar uma terapia que nos
parece excelente e com custo baixissimo, o valor da seringa. 

  
Vamos tratar a medicina como um sacerdócio, como deve ser, para recebermos os dividendos de graças nesta e na vida eterna. Que Deus ilumine a todos. Falcone médico
há 33 anos. 

  
 
 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Depressão
 
 
Denise Strey comentou no grupo Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura

  
Sinto-me curada da síndrome do pânico. Hoje estou tendo uma vida normal novamente com apenas 9 aplicações . Nao desistas que terás êxito! Podes crer! Abraço!

 Curtir · Responder · 1 · 17 min
  

https://www.facebook.com/denise.strey.7
  

https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/permalink/956824717769780/?
comment_id=957291904389728&ref=notif&notif_t=group_comment_reply&notif_id=1463161141365822

  
 
 
 
 
 



 
Sábado, 14 de novembro de 2015 - 22:59:44

  
Auto-hemoterapia cura depressão

  
Consuelo Brasil publicou no Grupo Auto-hemoterapia Meu Sangue me Cura 

 2 h · Editado 
 Estou feliz em fazer parte do grupo, obrigada a todos... Na oportunidade gostaria de registrar minha experiência com a AH... Durante 5 anos estive totalmente

incapacitada para todo e qualquer tipo de atividade física ou mental por motivo de uma grave depressão, para qual fazia uso de 9 medicamentos. Sofri muito, por pouco
não cometi o suicídio, também planejei a morte da minha pequena família (minha mamãe de 75 anos e minha filha de 9 anos). No final de setembro do corrente ano, uma
amiga que mora em Curitiba comentou comigo que estava fazendo AH devido seu problema asmático ter se agravado e enviou um vídeo sobre o tratamento. Após assistir
o vídeo, comprei uma passagem e fui para a cidade de Curitiba e imediatamente comecei a fazer a AH. Na primeira semana já comecei a sentir minha energia corporal
diferente, minha mente mais ativa, e hoje, passados 45 dias, estou ótima, vivendo com alegria, paz e tranquilidade. Deixei de tomar 8 remédios e estou no desmame do
último tarja preta... E VIVA A VIDA ! . 

  
FONTE AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 2 de abril de 2015 - 02:39:26

  
Enfermidades selecionadas 

 Artrite, Depressão, Dores articulares
  

Eu ouvi sobre auto-hemoterapia em uma de minhas viagens ao Brasil ...
  

Eu ouvi sobre auto-hemoterapia em uma de minhas viagens ao Brasil e fiquei muito impressionado com os resultados alcançados com a minha mãe este tratamento
holístico. Enquanto eu estava lá eu aprendi com uma enfermeira como desenhar o sangue mim e injetá-lo no músculo do meu braço. Tenho 57 anos de idade e começou a
auto-hemoterapia em outubro de 2014. Os dois primeiros meses eu não vi mudanças, mas no meu nono tratamento meu nível de energia subiram, minha dor da artrite
começou a se dissipar e pressão arterial caiu. Agora, depois de quatro meses eu sou uma nova pessoa, me sinto melhor do que eu fiz em meus trinta anos. Minha dor,
depressão, ansiedade, pressão arterial elevada, baixo nível de energia e mente nebulosa são completamente desaparecido. Eu começo meu dia às 5h30 e ainda estou indo
sem parar até 11:00. Não há efeitos colaterais e você nunca vai encontrar alguém que tentou fazê-lo dizendo que não deu certo para eles ou não melhorar a sua saúde. Faça
isso! Você vai se surpreender. Se você tiver alguma dúvida, você pode me enviar e-mail em (bm787@aol.com) eu serei mais do que feliz em responder a quaisquer
perguntas que você tem. 

  
AUTOHEMOTHERAPY 

  
mariab2 

 By mariab2 · February 2, 2015 at 10:42 pm · 0 replies 
 In Conversations 

 Follow replies 
 More options 

  
Shared with the public 

  
I heard about autohemotherapy in one of my trips to Brazil and was very impressed with the results my mother achieved with this holistic treatment. While I was there I
learned from a nurse how to to draw the blood myself and inject it in my arm's muscle. I am 57 years old and started autohemotherapy in October 2014. The first two
months i did not see changes but on my 9th treatment my energy level soared, my arthritis pain started to dissipate and blood pressure went down. Now after 4 months I
am a brand new person, I feel better than I did in my thirties. My pain, depression, anxiety, high blood pressure, low energy level and foggy mind are completely gone. I
start my day at 5:30am and I am still going non-stop until 11:00pm. There are no side effects and you will never find anybody that tried it saying it did not work for them
or did not improve their health. Do it! You will be amazed. If you have any questions you can email me at (bm787@aol.com) I will be more than happy to respond to any
questions you have. 

  
Edited February 2, 2015 at 11:06 pm 

  
https://www.inspire.com/groups/talk-psoriasis/discussion/autohemotherapy-1/

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-ouvi-sobre-auto-hemoterapia-em-uma-de-minhas-viagens-ao.asp

  
 
 
 
 
 
Sábado, 22 de novembro de 2014 - 12:03:29

  
Enfermidades selecionadas 

 Depressão
  

Auto-hemoterapia cura depressão
  

Ligia Porto de Moura wrote @ novembro 19, 2014 at 7:46 PM 
 Com prazer que falo de minha experiência com a autohemoterapia. Faz 2 anos que faço e minha saúde é otima,mais vitalidade,alegria,não me resfrio,e muitas outras

vantagens. Sou grata ao Dr Luiz Moura, ele é muito atacado e isso é explicável. A árvore que não dá frutos não leva pedrada. 
  

Mara Lima Ferreira wrote @ novembro 19, 2014 at 9:39 PM 
 tenho uma amiga que estava com deoressao profunda,expliquei o tratamento e ela aceitou fazer a ht,,hoje depois de 45 dias ela ta otima ja deixou os 04 remedios que

tomava pra dormir,,a auto estima ta la em cima,,foi ate fazer butox ontem,eu to maravilhada com a recuperaçao dela ,pois pra quem nao tinha vontade de nada hoje ta

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-ouvi-sobre-auto-hemoterapia-em-uma-de-minhas-viagens-ao.asp


vivendo muito bem.agradeço ao doutor luis por ter nos ajudado nessa luta,,quem precisar de mais informaçao entre em contato comigo. 
 mara fone:14-997211394{vivo} 

 um abraço a todos…. 
  

http://hssuffer.wordpress.com/2013/01/30/auto-hemoterapia-carta-aberta-do-filho-dr-luiz-moura/#comment-6086
  

 
 
 
 
 
Quarta-feira, 25 de junho de 2014 - 19:31:17

  
Auto-hemoterapia cura depressão. (por Aline Lopes) - 03:35 

  
http://www.youtube.com/watch?v=XaEoGgcZpBE

  
Vídeo com duração de 3m:35s (3 minutos e 35 segundos) 

  
O comentário no vídeo: O uso da autohemoterapia como auxiliar na depressão, foi postado por Aline Lopes. 

  
Professora, através do seu depoimento estou fazendo auto-hemo a 1 ano e graças a Deus, ao Dr. Moura e a senhora, eu posso afirmar esta técnica salvou a minha vida,
professora a senhora foi um anjo que apareceu em minha vida e eu quase não fiz por preconceito e medo do que a anvisa prega. 

 Professora do fundo da minha alma, muito obrigada, ajudou a salvar minha vida e o meu casamento. 
  

Aline também postou mensagem no Yahoo|Respostas: 
  

Auto-Hemoterapia X Depressão? 
  

Aline também comentou o vídeo: AUTO-HEMOTERAPIA CURA LEUCOPENIA E BAIXA IMUNIDADE. 
  

Este laudo é do meu marido, ele tinha Leucopenia e baixa imunidade e eu comecei a fazer a auto-hemoterapia nele que vivia doente. Comecei a fazer a auto-hemo nele e
já no outro mes ele se sentia melhor e sem dores no corpo. Refizemos os exames de sangue e constatamos a maravilha da cura para a Leucopenia. Eu comecei a fazer para
tratar a depressão e hoje eu estou curada. 

 Eu e o meu marido estamos curados. Eu agradeço todos os dias por esta maravilha de técnica, que no início eu duvidei e muito, mas hoje eu não duvido em nada. Não tem
coisa melhor que se ter a cura, principalmente a minha que foi a maldita depressão. 

 Endereço do meu facebook, caso alguem tenha alguma dúvida pode perguntar a vontade. 
 https://www.facebook.com/aline.lopes.104203

  
Leia as postagens da Aline, na íntegra, nos links da descrição deste vídeo. 

 https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130425171705AAENLnj
 http://www.hemoterapia.org/videos/auto-hemoterapia-cura-leucopenia-e-baixa-imunidade-132.asp

  
 
 
 
 
Terça-feira, 18 de março de 2014 - 15:24:55

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Depressão

 Dor de cabeça crônica
 Dor na coluna

 Dor na(s) perna(s)
 Enxaqueca

 Menstruação, cólicas e controle da TPM
 Pressão arterial

 Sinusite
  

AHT uma benção em minha vida
  

Estou completando 20 aplicações, e descobri que não posso parar, na semana que faltei a enxaqueca voltou, o cansaço voltou, as dores no corpo voltaram, a indisposição o
sono instável, enfim, resto da vida farei a auto-hemoterapia feliz da vida. Tenho um rapaz que me atende em casa aqui em itaipuaçu/Maricá/Niterói tudo de bom o
Cláudio, conforto total. 

  
CLAUDIA TOKUI 

 43 anos - ITAIPUAÇU/MARICÁ
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Domingo, 20 de outubro de 2013 - 15:17:38

  
Enfermidades selecionadas 

 Artrose
 Depressão

  

http://hssuffer.wordpress.com/2013/01/30/auto-hemoterapia-carta-aberta-do-filho-dr-luiz-moura/#comment-6086
http://www.youtube.com/watch?v=XaEoGgcZpBE
https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130425171705AAENLnj
http://www.hemoterapia.org/videos/auto-hemoterapia-cura-leucopenia-e-baixa-imunidade-132.asp


satisfação
  

Iniciei a AH com o fito de melhorar meu organismo sob todos os aspectos e principalmente para tratar a hérnia de disco lombar que causa mts dores e me incapacita para
algumas atividades. Estou na 2ª aplicação de 10 ml. Estou confiante q dará certo. Publicarei o resultado. 

 Também iniciei o tratamento em minha filha que está acometida de transtorno de ansiedade que lhe rouba as forças e a fez emagrecer mt. 
 Dr. Luiz Moura: - Que os anjos sempre digam amém as suas intenções. 

  
Marlene Justino 

 Campo Grande MS
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Terça-feira, 22 de maio de 2012 - 22:57:23 

  
Ja faz um ano que uso a prática da auto hemoterapia , e realmente eu me cinto muito bem . 

 Antes de começar a AH eu estava completamente desanimado Obs: não era preguiça era desanimo mesmo! 
 Hoje sou outra pessoa voltou a minha disposição tinha problema de hemorroidas a partir da sexta aplicação desapareceu completamente graças a Deus nunca mais tive

problema de hemorroidas . 
  

José Volmar kubiaki de Lima 
 59 anos - Guaíba

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/ja-faz-um-ano-que-uso-a-pratica-da-auto-hemoterapia-e.asp

  
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 30 de julho de 2012 - 03:45:05

  
Enfermidades selecionadas 

 Depressão
 Gripe

 Transtorno de ansiedade
  

divulgar minha experiência AHT em caso de depressão, ansiedade, gripes, disposição
  

Data: 28/07/2012 21:58 
 De: jossane lira gonçalves 

 Assunto: divulgar minha experiência 
  

Boa noite,observei várias pessoas divulgando seus resultados diante da autohemoterapia,sendo assim resolvi também informar que faço ha mais de 03 anos, todas as
sextas-feira onde comecei a ter uma vida muito melhor,pois era ansiosa,depresiva e tomava vários remédios por dia,onde vivia acompanhada por uma psicóloga como
também uma psiquiátra e depois que iniciei este tratamento suspendi os remédios como também tenho agora uma qualidade de vida impressionante,sem contar que na
minha idade sou uma pessoa que nem gripo,estou ótima,tenho um ritmo de vida pesado,pois trabalho demais e estou sempre com uma disposição impressionante.Quero
afirmar que jamais deixarei este tratamento pois a qualidade de vida que adquirir jamis quero perder. 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/12571962.html

  
 
 
 
Sábado, 17 de julho de 2010 - 21:26:27

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Depressão, Esclerose múltipla, Micose

  
Vantagens 

 Tenho tido melhora da depressão e das quedas decorrentesda esclerose múltipla bem como melhora dacoordenação motora fina. 
  

 williane willard infante 
 41 anos - São Paulo - SP - Brasil

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
Terça-feira, 29 de novembro de 2011 - 16:05:33

  
Enfermidades selecionadas 

 Depressão
 Enxaqueca
 Pressão arterial

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/ja-faz-um-ano-que-uso-a-pratica-da-auto-hemoterapia-e.asp


 
Auto-Hemoterapia contra enxaqueca, depressão, pressão alta e até sintomas graves da menopausa: 

 ---------------- 
 “Faço auto-hemoterapia. Foi o melhor tratamento que fiz até hoje para enxaqueca, depressão, pressão alta e até sintomas graves da menopausa. Comecei por indicação de

uma amiga e depois pesquisei na Internet. Não abro mão desse tratamento. Acredito que um dia as autoridades vão deixar de defender tanto o grande capital e dar ouvidos
para a saúde, e aí, legalizar, pois comprovação da eficácia é o que não falta”. 

 Gleci Teresinha de Barros - Taquaritinga 
 Email: gleci.tbarros@terra.com.br 

  
http://www.intercanalum.com.br/tribuna/index.php?id=10704

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-contra-enxaqueca-depressao-pressao-alta-e.asp

  
 
 
 
 
 
 
Data: 04/02/2009 16:17

 De: Eduardo 
 IP: 152.92.123.113

 Assunto: Espondilite anquilosante
 Romualdo,

 Eu tenho EA e deste que comecei a Auto hemoterapia a qual é a 21 aplicação já estou bem melhor. 
 Encontrava me num ponto que não queria mais viver mas tb não queria morrer. Os remédios já não faziam mais efeito. A doença já estava comprometendo meu olho

direito o qual latejava de dor e a visão encontrara embasada devido a AE que ataca a visão e outros órgões vitais do corpo. 
 Meu email: jevg@zipmail.com.br

  
 
 
 
Ilton 26, outubro, 2007 em 18:29 - - http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all 

 Hemoterapia é nota 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 A 5 anos atrás eu operei de hemorróidas, já sofria a mais de 10 anos com essa terrível enfermidade, a um mês e pouco ela começou a se manifestar novamente.

 Fiquei com medo de ser preciso submeter-me a outra cirurgia, mas meu cunhado me dize que estava fazendo a hemoterapia a alguns meses para estresse , depressão,
ansiedade e juntamente com todas essas enfermidade acabou também sendo curado das suas hemorróidas . Estou na 4ª aplicação e minhas hemorróidas desapareceram. E
mais ainda estava com uma dermatite ou coisa parecida que adquiri em uma pescaria por causa de picadas de carapatos provavelmente de capivara pois no local tinha
muitas… com a hemoterapia estou tendo uma grande melhora também nesta enfermidade estou maravilhado com essa tal de hemoterapia. Fiquem com Deus , e muitas
vitorias ate mais.

  
 
 
 
jussara vila velha/es: fórum Orientações Médicas

 Sábado, 3 de janeiro de 2009 - 20:46:53 
 há +ou_ 4 anos estava fazendo um tratamento violento para depressão, gastando o que não tinha, fiquei 2 anos encostada pelo INSS, e estava tão pra bx que resolvi me

aposentar, tentei por invalidez, não consegui, meu desespero e desanimo era tanto que dei entrada proporcional, mesmo tendo já mais de 30 anos de carteira assinada, mas
sofri um assaltado/sequestro de onibus de viagem SP/Vitoria) e perdi meus documentos, conclusão pra me aposentar tinha que correr atrás das empresas que trabalhei,
mas como já faliram, desistir, e conclusão não tinha animo pra nada, ai resolvi dar entrada na aposentadoria proporcional, já que a empresa q trabalhava me mandou
embora, e com 49 anos o que fazer????, ai consegui a aposentadoria mesmo proporcional, passou um ano + ou _, ai fiquei sabendo deste tratamento e resolvi fazer, não
deu outra, fiz só creio q três meses uma vez por semana 10 ml, oh!!!! o negocio foi maravilhoso, tanto que na minha familia já tem mais gente fazendo, e agora voltei a
trabalhar, gerenciando uma academia (consegui o emprego e estou curada graças a Deus em primeiro lugar, e depois a hemo. Parabéns e que Deus te ilumine para mais
descobertas, um grande abraça Jussara

  
 
 
 
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 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 - 17:54:59
 por que acredito .e estou fazendo.

 e me sentindo otima,
 tenho pressao alta,hesteatose hepatica,diabete,depressao.

 e acredito que este e o caminho.
 so burro nao acredita,sempre que se e barato custo nao tem valor e para o comercio e viavel nao deixar que liberem.

 tudo e a favor do alto custo.
 ademas vc paga caro para os planos de saude, e hospitais exames etc..

 sou a favor e defendo.
 nos mandamos nas nossas vida e sabemos o que e melhor para nos mesmos.

 divulguem,pois eu ja estou fazendo isto.
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-contra-enxaqueca-depressao-pressao-alta-e.asp


luci 51 anos - rj
  

 
 
 
Scraps na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

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

Eduardo Dantas 
 Auto-Hemoterapia 
 Eu tive muitos problemas com acne e formação de cistos sebáceos, pelo menos uma vez por ano 

 alguma cirurgia para a remoção era efetuada, além de fazer uso do roacutan., esse medicamento é o 
 primeiro da lista recomendado pelos dermatologistas, como se fosse aspirina. Os efeitos do 

 roacutan a longo prazo já começam a aparecer nos pacientes que o utilizaram durante alguns anos, 
 câncer no fígado e outros mais que irão aparecer ainda. Eu descobri a auto-hemoterapia e faço 

 aplicações semanais de 10cc, já completando cinco meses., as infecções, as formações de cistos e 
 a acne não me incomodam mais, além da disposição física ter melhorado muito. Eu recomendo a todos 

 que tem problemas desse tipo, que a utilizem também, assim como faz toda a minha família, somos 
 em 06 pessoas em casa e há uma profissional de enfermagem que nos atende todas as semanas., 

 fácil, indolor e eficaz, barato,além de ser algo do seu próprio organismo. Também no processo 
 depressivo ela é muito eficaz, melhorando a energia do organismo, atribuindo mais disposição 
 física é muito mais fácil elaborar os pensamentos e debelar a depressão.

  
 
 
 
Relato de Brenda: DEPRESSÃO, RINITE, SINUSITE, ASMA, ALERGIAS

 ...Tinha sérios problemas crônicos desde os 5 anos de idade. 
 ...Após 15 meses e sem pausa alguma, ...Realizei as tomografias dos 

 seios da face constatou ( zero ) problema. 
 Não sinto mais nada graças a Deus e a Auto-hemoterapia... 

  
Perfil de Brenda: 

 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=95785295704521411
  

Relato postado em: 
 http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=31869178&tid=2530539304320144389&start=1

  
este relato foi postado no orkut por: 

 Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
 profile: 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
  

 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 05/11/2008 16:26

 De: DAIZE MAGALI (daize_01@yahoo.com.br)
 IP: 189.70.145.134

 Assunto: RE. LUPUS HERITEMATOSO SISTEMICO.
 TENHO LUPUS A 12 ANOS, FIZ ESSE TRATAMENTO,E ACREDITE HOUVE UMA

 MELHORA BASTANTE NA DEFESA DO MEU ORGÂNISMO,TANTO EU COMO MINHA
 FILHA DE 20 ANOS , QUE TB TEM LUPUS DE PELE PROFUNDA, ATÉ AS COLICAS

 MESTRUAIS DELAS MELHORARAM, MO MONENTO NÃO ESTOU FAZENDO MAS,POIS
 MIN MUDEI DE PERTO DO ENFERMEIRO. MAS ACREDITE TENHO FALANDO PARA

 MUITA PESSOA PORTADORA DE LUPUS , ELAS DIZEM QUE MELHORARAM
 BASTANTE, EN TODO OS ASPECTO, COMO NA DOENÇA COMO NA DEPRESSÃO QU É

 CAUSADA PELA DOENÇA. GOSTARIA DE CONTINUA MAS NÃO SEI COMO.AQUI EM
 RECIFE OS PROFISSIONAIS TEM MEDO DE PRATICA ESSE TIPO DE TRATAMENTO.

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 06/10/2008 00:36

 De: Nila
 IP: 200.101.21.194

 Assunto: Eu faço.
 Pois eu tive um grave problema de depressão, a partir da 3ª aplicação eu melhorei e agora

 com a 5 não sinto mais nada, estou bem e as dores da coluna estão melhorando tb.
  

 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 05/10/2008 14:54

 De: Silea
 



IP: 201.37.224.116
 Assunto: Re: Nobel para Dr. Luiz Moura > que cada um de nós faça o que está ao seu

 alcance
 Sou a favor da hemoterapia, plenamente. Fiquei interessada depois que soube de algumas

 pessoas conhecidas minhas terem feito. Consultei um terapeuta, que me acompanha desde
 2003, e ele me disse que qualquer pessoa pode fazer. Tomei a decisão final depois de

 assistir o vídeo do Dr. Luiz Moura, que é um Médico com "M" maiúsculo e merece o Prêmio
 Nobel e outros mais que possam vir. Estou na 4a. aplicação e já estou me sentindo outra

 pessoa. Estava entrando em depressão e já não conseguia trabalhar direito. Na 2a. aplicação
 eu já comecei a me sentir super bem e continuo melhorando dia após dia. Espero que a

 justiça alcance Dr. Luiz Moura e faça a devida reparação em todo o constrangimento que
 sofreu. Um abraço a todos vocês pela iniciativa desta página.

 Silea
  

 
 
 
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!!!! 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 7 de novembro de 2009 - 13:26:05 189.56.8.51

  
falo da auto hemoterapia com toda certeza que tenho.estou fazendo essa pratica e não pretendo parar jamais, pois sarei da minha depressão, tinha gripes fortes
constantemente,tenho certeza que atraves da auto hemo minha resistencia aumentou, sou outra pessoa . Os medicos saõ contra claro, eles não querem ir para a roça e nem
cortar cana....querem pessoas doentes para eles sobreviverem numa boa. o governo gasta tanto e p ovo sofrendo tanto................porque será que a anvisa é contra
hem?????????????????

  
F. M. C

 56 anos - interior de são paulo
  

 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 1 de outubro de 2009 - 20:11:25 

  
Data: 01/10/2009 19:17 

 De: renata carboni 
 IP: 201.69.48.141 

 Assunto: Re: Grandes benefícios com auto hemoterapia 
  

tenho doença do chron a 3 anos tenho 46 anos sofria muito , estou na 17 semanas de auto-hemo tinha muita dor ,sudorese noturna, depressao, ficava de cama não
conseguia nem fazer os serviços doméstico , hoje me sinto bem melhor estou tomando 10ml por semana não tinha mais esperanças de melhorar porque os remédios me
deixava pior não estou mais me tratando com remédios só com a auto-hemo fazia tratamento na unicamp em campinas parei com tudo,sinto que não me curei ainda mas
me sinto bem melhor , mais disposta com menos diarréia menos dor e sem sudorese que não me deixava dormir a noite. estou muito feliz e que eu puder fazer para ajudar
outras pessoas pode contar comigo. 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 16:42:49 

  
faço hemo faz um ano ja fiquei algumas semanas sem fazer e ja notei a diferença eu tinha muita dor nas pernas e com a hemo nao tenho dor tinha depressao foi tudo em
bora so tenho coisas boas sobre esse metodo nao peguei mais gripe um abraço para esse medico maravilhoso

  
michele rosana esser

 26 anos - curitiba
  

 
 



 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 18 de setembro de 2009 - 18:46:21 

  
Eu faço o uso hemoterapia ha mais de um ano tinha depressão e não tinha sono hoje curada, não preciso de medicamentos para nada.

  
Vania maria Jermias

 52 anos - Lavras MInas Gerais
  

 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Dermatite
 
 
Quarta-feira, 6 de abril de 2016 - 08:42:15

  
Enfermidades selecionadas 

 Porfiria Cutânea tarda controlada com auto-hemoterapia em 2 meses de tratamento
  

Milena Romao publicou no Grupo Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura 
  

Milena Romao 
 10 h · Sumaré, SP, Brasil 

  
Oi, tenho uma doença rara chamada Porfiria Cutânea tarda, faço a auto hemoterapia ha um ano e dois meses, minha doença foi controlada em apenas dois meses de
tratamento, procuro compartilhar pois as vezes aparece algum portador da doença e isso ajuda a propagar esse tratamento que me devolveu a vida, e assim ajudar as
pessoas a encontrar a cura com esse tratamento tão maravilhoso! 

  
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/

  
 
 
 
 
 
 
Tratamento de atopia com hemoterapia. 

  
REGISTRO FOTOGRAFICO 

  
http://pitake.com/pic/1130776240914217896_1160957349

  
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 23 de janeiro de 2015 - ?00?:?18?:?36

  
Enfermidades selecionadas 

 Asma
 Dermatose alérgica

 Ictiose
  

AUTOHEMOTHERAPY IN CASE OF PRURIGO NODULARIS - Auto-hemoterapia EM CASO DE prurigo nodular (FOTOS Antes e Depois da Auto-hemoterapia) 
  

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

http://autohemoterapia.orgfree.com/AHT_prurigo_nodularis.htm
  

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

  
 
 
AUTOHEMOTHERAPY IN CASE OF PRURIGO NODULARIS 

 (PHOTOS Before and After Autohemotherapy) 
  

Dec 25 14 8:21 PM 
  

hello everyone. my name is Julio Lozano, im from Lima Peru. i was suffer prurigo nodularis since five years ago. i improve my health with AUTOHEMOTHERAPY. 
 autohemotherapy is wonderful for skin and autoinmune disease. 

 two interesting links: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-SJZX201103016.htm (Clinical Observation of Prurigo Nodularis Treated with Autohemotherapy
Combined with Desloratadine and Triamcinolone-Acetonide-Neomycin Paste)

 VIDEO : AUTOHEMOTHERAPY DR. LUIS MOURA ( MI MEDICO) 
 http://prurigonodularissupport.yuku.com/topic/1305/AUTOHEMOTHERAPY#.VMGYitLF9Iw

  

http://pitake.com/pic/1130776240914217896_1160957349
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/


 
PHOTOS Before and After Autohemotherapy 

  
Post 3 days ago 

  
My photos before and after start treatment with autohemoterapy, in my case was diagnosed atopic prurigo nodularis, also i had atopic dermatitis and asthma. All these
conditions improved with Autohemotherapy. Recently, one month ago i started a diet and a treatment to restore my intestinal flora. Soon tell you my full story. I would
like to know a little more and talk with you, i have skype, this is a horrible disease, that attacks the body and the soul. Not lose hope. 

  
http://prurigonodularissupport.yuku.com/topic/1307/Photos-before-Autohemotherapy#.VMGYidLF9Iw

  
 
TRADUÇÃO VIA GOOGLE: 

  
 
Auto-hemoterapia EM CASO DE prurigo nodular (FOTOS Antes e Depois da Auto-hemoterapia) 

  
25 de dezembro 14 20:21 

  
Olá a todos. meu nome é Julio Lozano, eu sou de Lima Peru. Eu sofria de nodularis prurigo desde há cinco anos. Eu melhorei minha saúde com a auto-hemoterapia. 

 auto-hemoterapia é maravilhosa para a pele e doença autoimune. 
  

dois links interessantes: 
 (observação clínica de prurigo nodular tratados com Auto-hemoterapia Combinado com desloratadina e Triamcinolone-Acetonide-Neomicina Paste) 

  
VÍDEO: auto-hemoterapia DR. LUIS MOURA (MEU MEDICO) 

  
FOTOS Antes e Depois Auto-hemoterapia 

  
Mensagem 3 dias atrás 

  
Minhas fotos antes e depois do início do tratamento, com autohemoterapy, no meu caso foi diagnosticado atópica prurigo nodular, também eu tinha dermatite atópica e
asma. Todas estas condições melhoraram com Auto-hemoterapia. Recentemente, um mês atrás eu comecei uma dieta e um tratamento para restaurar a minha flora
intestinal. Logo contar a minha história completa. Eu gostaria de saber um pouco mais e falar com você, eu tenho skype, esta é uma doença horrível, que ataca o corpo ea
alma. Não perca a esperança. 

  
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 5 de janeiro de 2015 - 20:34:23

  
Enfermidades selecionadas 

 Dermatose alérgica
  

AUTO-HEMOTERAPIA E A MELHORA DE ECZEMA
  

domingo, 4 de janeiro de 2015 
 Auto-hemoterapia 

 Olá a todos(as), 
 Hoje venho-vos falar sobre o meu tratamento de auto-hemoterapia. Eu desde sempre que tive eczema, experimentei imensos cremes de farmácia, mas com o tempo os que

me faziam bem depois eram motivo de alergias, não sei porquê, só sei que cheguei a ficar desesperada por nada me fazer bem, fui a vários dermatologistas e, o último que
me viu disse que se nada me fazia bem e que já não conseguia controlar, para fazer um tratamento de auto-imunoterapia ou auto-hemoterapia, tendo-me passado uns
medicamentos para ajudar na aceleração do processo e o contacto da pessoa que ele conhecia, para iniciar o tratamento rapidamente. 

 Já fiz 3 tratamentos, faltam-me 7 para o terminar. O resultado até agora? Muito positivo, por fim a pele está a recuperar, a comichão é muito menor, as feridas já não as
tenho, a secura extrema está a atenuar, aos poucos a pele vai-se recompondo e a esperança vai sendo cada vez maior porque para mim era desconfortável aplicar creme
gordo nas áreas do eczema 20 vezes por dia e só o facto de essas aplicações terem reduzido em mais de metade, já é uma vitória. Cada tratamento é semanal e o primeiro é
o que nos deixa todos partidos, eu pelo menos tive bastante dificuldade em andar devido às dores que sentia, mas valeu a pena. 

  
Alguém já fez este tratamento? Como se deram? 

  
Beijinho* 

  
http://anaswritingbeauty.blogspot.com.br/2015/01/auto-hemoterapia.html

  
 
 
 
Pra Kary Janaina Sales Borges · Pastora at Igreja Metodista em Porto Ferreira

 Sou deficiente visual total, e era acometida por fortes dores nos olhos. Sofria muito... cheguei a ir em São Paulo com especialistas e me recomendaram a retirar os olhos
pois eles não serviam para nada mesmo. Indignada deixei o lugar e preferi seguir vivendo com eles. Com minha transferencia para Ribeirão Preto, tomei conhecimento
por amigo da hemoterapia e resolvi faze-la. Estou a 4 anos com a hemoterapia, semanas depois de ter iniciado vi melhoras, e até a data de hoje, que alias é o dia de faze-la
nunca mais tive dores alguma. A pressão ocular melhorou tanto que esta não tenho tido mais. Sem contar com outros problemas de saúde inclusive dermatológica, todos
estes foram curadas com a hemoterpia e alguns medicamentos naturais especificos para os males. Estou com muita saúde, sigo minha vida normal sem os incomodos que
durante anos me acomediam. RECOMENDO. disponhome para qualquer estudo relativo a esta tecnica.

 Curtir · Responder · 7 · 29 de outubro de 2014 13:29
  

site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil
  

 



 
 
 
Sábado, 3 de agosto de 2013 - 00:00:17

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Dermatose alérgica

  
Auto-hemoterapia melhora imediata em caso de alergia

  
Luiz Augusto Schab: 8 horas atrás 

  
Olá sou novo no site, gostaria de deixar meu relato : Tenho uma dermatite crônica e alergia a várias coisas, vários tipos de alimentos,também, pó ,mofo, pimenta, pelo de
cachorro, meu própio pelo, carne de porco,ácaro..etc 

 Sei que alergia não tem cura , apenas vacinas para amenisar a situação.Usei por muitos e muitos anos pomadas a base de corticoides e uma injeção que quase me matou,
fiquei com o dobro do meu peso , comia e bebia o dobro , pois todos os órgãos ficam inchados. Fui num dermatologista em Curitiba, considerado um dos melhores do
Brasil. Ele disse que mais algumas doses daquela injeção e um teria um infarto . Pois bem..parei de ir a Curitiba pois o custo era alto e o transtorno também, desde então
fiquei anos e anos usando as pomadas a base de corticóides que faziam menos mal. Mas isso me trouxe sérios problemas também devido ao uso prolongado, como,
crescimento de pelos mais que o normal, pele ressecada, estrias, dermatites...etc. Enfim, procurando algum paleativo ou até mesmo a cura na internet, encontrei uma
pessoa dizendo sobre um creme de uma marca famosa e no final ele diziz pra pessoa também pesquisar sobre a auto-hemoterapia. Fiquei curioso e também ja no meu
desespero pesquisei correndo tudo . Li muito sobre a técnica, fico muito grato pelo Dr. Luis Moura e outras pessoas que relataram a eficiência da AHT. Posso estar me
precipitando mas ...Comecei minha aplicação ontem dia 01-08-2013 e hoje dia 02 ja não tenho mais nenhum sinal de alergia ou dermatite. Todos os dias após o banho eu
era escravo das minhas inseparáveis pomadas e após o primeiro banho depois da primeira aplicação não passei nada só pra ver o meu sofrimento, e pra minha surpresa
não estou com nenhum sinal de alrgia ou dermatite. Viva a auto-hemoterapia, continuarei com as aplicações....obs: cada pomada custa em média 25,00 a 30,00, o custo da
aplicação foi 4,50. Estou muito feliz e sem minhas coceiras irritantes. 

  
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/autohemoterapia-depoimentos-de?commentId=4269704%3AComment%3A249518&xg_source=activity 

  
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 1 de outubro de 2012 - 18:08:09

  
Enfermidades selecionadas 

 Dermatose alérgica
 Doenças virais

 Gripe
  

Auto-hemoterapia beneficia portador de dermatite atópica. 
  

Daniel Solha ( http://www.facebook.com/daniel.solha) publicou em Auto-hemoterapia Brasil no facebook: http://www.facebook.com/autohemoterapia.brasil
  

Bom, queria compartilhar um testemunho, no começo desse ano, achei que teria de conviver com a dermatite atópica por toda a vida, à base de corticoides e antialérgicos,
já que todos os dermatologistas não sabiam uma forma de aplicar um tratamento de cura, eu só ouvia, "antialérgico é seu melhor amigo, realmente não à cura", vivi nessa
incerteza durante três anos, saindo e entrando em crises alérgicas, na qual deixava todo meu corpo escamado e cheio de feridas, alguns médicos diziam que era o excesso
de corticoide, poderia ser, más não era só isso. A dermatite aparecia por vários motivos, stress, mudança de tempo, alergia a comidas, enfim, nunca descobri o fator real,
foi então que após tomar mais uma quantidade absurda de corticoide, tomei a decisão de não tomar mais nada e fazer a auto-hemoterapia. Despejei todo o meu sonho e
vontade de ser curado, comecei em Abril desse ano, e fiz até este mês, 5 meses que me resultaram em uma nova fase, além de estar com o sistema imunológico ativo e não
ter gripado, resfriado, pego qualquer tipo de viroses, minha alergia regrediu a ponto de poder viver sem tomar antialérgicos, corticoides, enfim, hoje, estou totalmente
agradecido pela invenção prática e extremamente útil da auto-hemoterapia. 

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
Segunda-feira, 1 de outubro de 2012 - 19:20:43 

 177.82.72.152
 Comentário publicado em Auto-hemoterapia Brasil - no facebook: 

  
http://www.facebook.com/autohemoterapia.brasil

  
por Alexandre Lopes: 

 Meu amigo em todas as culturas o sangue é quase santo.Seu sangue contém todas as informações do seu corpo para bem e para ..."Quando seu sangue é inserido no
deltóide esse faz uma seleção dq é comum ao seu corpo e aquilo que não é ele ataca..No seu caso e no meu foi assim o sangue ao voltar informou ao corpo "Olha esse
treco é clandestino"E atacaram me curei de uma uveíte por toxoplasmose e amigo queria a morte de tanto medicamento me sentia um tronco oco e hoje tenho minha visão
recuperada em 98% já que fiquei com uma fibrose resultante do ferimento e o mais bacana é ter ouvido do oftalmo que desconhecia esse tratamento mais iria pesquisar
pois oq ele viu mais parecia um milagre. Acho que o face como tantos outros meios de comunicação deveriam seus usuários ter mais esse tipo de informação e por fim
uma outra muito boa é o CLORETO DE MAGNÉSIO pesquise......PS escrevi esse texto apenas com o olho danificado aberto. Felicitações.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Sábado, 6 de outubro de 2012 - 01:52:25

  
Enfermidades selecionadas 

 Bronquite
 Dor de cabeça crônica

 Sinusite
  

A hemoterapia tem feito muito bem pra mim: 
  

05/10/2012 21:27 - marcia veiga 
 A hemoterapia tem feito muito bem pra mim, comecei há cinco meses e desde então nunca mais tive nenhuma crise de bronquite que me persegue desde 3 meses de idade,

tinha muita dor de cabeça decorrente de sinusite a ponto de procurar um médico achando que tinha algum tumor de tão forte eram as dores, hoje não sinto mais nada.
Vamos divulgar essa maravilha e lutar para ser liberada a todos que precisam 

  
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723

  
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 24 de outubro de 2011 - 20:20:14

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Dermatose alérgica

  
Auto-hemoterapia bons resultados em Eczema

  
PERGUNTA YAHOO: por Carmen Mondlane 

  
Gostari de saber se ECZEMA TEM CURA? 

 sofro de eczema a 15 anos e ja fiz muitos tratamentos e nada.e tende a piorar.sinto-me mal porque ja nem saias uso tenho as pernas todas marcadas. o que faco? 
 11 horas atrás - 4 dias restante(s) para responder. 

  
RESPOSTA: 

  
TUTY 

 Segundo a medicina não há cura conhecida para o eczema, assim, os tratamentos têm como objectivo controlar os sintomas: reduzir a inflamação e aliviar a coceira. 
 Mas se eu fosse você faria um tratamento de auto hemoterapia,se informa na net,é facil e custo quase zero.Eu faço este tratamento no meu filho e ja esta dando resultados. 

 Vale a pena!!!! 
  

http://www.orientacoesmedicas.com.br/auto_hemoterapia.asp
 11 horas atrás 

  
http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111024041437AAfPnqr

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-bons-resultados-em-eczema.asp

  
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 8 de setembro de 2011 - 21:59:39

  
Enfermidades selecionadas 

 Dermatose alérgica
  

8 aplicações de Auto-hemoterapia melhora LÍQUEN PLANO GENERALIZADO - veja as fotos de Izaura Marcia Lima 
 Canella (12 fotos) 

  
http://amigosdacura.ning.com/photo/photo/listForContributor?screenName=39zp55nelqkdu

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

  
 
 
- 

  
Comentario da foto hoje (8 aplicações de AHT) 

  
CARO AMIGO MAURECIR E AMIGOS DA CURA, 

 Esta sou eu hoje, podendo sorrir novamente! 
 Se a auto-hemoterapia é um milagre, eu e Apolo Pantera, somos este milagre! 

 

http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-bons-resultados-em-eczema.asp
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/


Como podem ver, recuperei meus cabelos, minha pele, minha visão, prejudicada pelo líquen plano, mas antes de 
 tudo, recuperei minha vontade de viver! 

 Peço a vc amigo Maurecir, a divulgação destas fotos, em prol da divulgação do que a AH pode fazer contra esta 
 terrível doença. Peço também que se possível, elas possam chegar as mãos do Dr. Luiz moura, pois foi através de 

 seus vídeos e do Amigos da Cura, que começei minha auto-hemoterapia. 
 Aguardo ansiosa seu e-mail. 

 Abraços, 
 Izaura. 

  
http://amigosdacura.ning.com/photo/minha-foto-hoje-1?context=user

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/8-aplicacoes-de-auto-hemoterapia-melhora-liquen-plano.asp

  
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 9 de dezembro de 2010 - 09:17:26

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dermatose alérgica

  
Vantagens 

 O PROBLEMA DE MEU FILHO FOI LIQUEN PLANO E ELA HOJE ESTÁ CURADO COM 4 MESES DE TRATAMENTO, TENDO DIAGNOSTICO DE
CRÔNICO POR VARIOS MEDICOS, PRECISO DIVULGAR MINHA HISTÓRIA, MEU FILHO TEM 13 ANOS E É ATOR, ESTÁ CURADO, E EU AGRADEÇO A
AUTOHEMOTERAPIA E A DR LUIZ DE MOURA, QUE TIVE A HONRA E O PRAZER DE CONHECER E QUE DEUS O ABENÇÕE. 

  
 Experiência 

 MEU FILHO, TEVE LIQUEN PLANO, ESTÁ COMPLETAMENTE CURADO, COM 100% MELHOR, NÃO TEM MAIS COCEIRA. DUAS MEDIDAS EU TOMEI
APOS MUITO SOFRIMENTO E MUITOS TRATAMENTOS, INCLUSIVE ESPIRITUAIS, SEM MELHORA. O ÚNICO TRATAMENTO PARA REALMENTE
CURA, QUE O CUROU, FOI A AUTOHEMOTERAPIA , DR LUIZ DE MOURA, RUA CONDE DE BOMFIM 377 8 ANDAR TIJUCA RIO DE JANERO,
QUALQUER OUTRA INFORMACAO ME CONTATE, ELE TAMBEM TRABALHA COM HOMEOPATIA E MUITO COM CLORETO DE POTASSIO PARA
LIMPAR OS FERIMENTOS POR SER ANTISEPTICO PODEROSO 10mg ou 1 colher do produto EM 1 L DE AGUA, e QUANTO AS MANCHAS, AS TERRIVEIS
MANCHAS, A PELE COMEÇOU DEPOIS DA AUTOHEMO A FICAR PLANA E SEM AUTO RELEVO SEM FERIMENTOS, SEM VERRUGAS, SEM BOLHAS,
TUDO ISSO TINHA NA PELE DE MEU FILHO, E COMO MILAGRE EU VI A PELE DELE VOLTANDO AO ESTADO NORMAL, E ASSIM SOLUÇAO O
PROBLEMA DAS MARCAS ESCURAS, PUCHADAS PARA GRAFITE, E USEI TODAS AS NOITES COM MASSAGENS INSISTENTES DE
APROXIMADAMENTE 3 MINUTOS EM CADA UMA, LEVANDO APROXIMADAMENTE 1 HORA PARA MASSAGEAR CADA REGIAO AFETADA COM
OLEO DE ROSA MOSQUETA, O PURO, CHEIRO INSUPORTAVEL, FORTE, FICA EM QUALQUER TECIDO EM QUE TOCA, ELE TRATA INCLUSIVE
QUEIMADURAS, ACABARAM-SE AS MANCHAS A NADA E ELE TEM PELE MUITO BRANCA,VISUALISEI PASSO A PASSO A A CURA TOTAL SEM
SEQUELAS, E MUITO AMOR, MUITO AMOR DOU PRA ELE, AS VEZES TENHO QUE ME CONTROLAR POIS POSSO ATE DEIXA-LO EXTRESSADO, QUE
E OUTRO PROBLEMA QUE TEM QUE SER TRATADO, MUDANÇA DE VIDA, TRANQUILIDADE ESTOU PROCURANDO, POIS EU ESTOU MUITO
SENSIVEL E TENDO NAO MOSTRAR PRA ELE, E DIFICIL, AINDA MAIS PARA ADULTOS CONSCIENTES E CHEIOS DE PROBLEMAS, CONTROLE, SE
AFASTE OU RESOLVA OS PROBLEMAS EMOCIONAIS. FIQUEM TODOS COM DEUS, ESPERO TER AJUDADO DE ALGUMA FORMA, E A LUTA
CONTINUA, CONTRA ESTA DOENÇA QUE É BASICAMENTE AUTO IMUNE E SER A AUTOHEMO UM MILAGRE QUE ESTÁ DENTRO DE VOCÊ. É
FÁCIL? NÃO, MAS É A SOLUÇÃO. MEU FILHO FAZ A CADA 7 DIAS, RETIRADA DA VEIA DE 10 MG E APLICAÇÃO DE 5 ML EM CADA DEOTÓIDE,
MUSCULO DO BRAÇO, COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, SIM, O MEDICO É CLINICO GRAL. QUALQUER COISA PODE ENTRAR EM CONTATO, UM ABÇ A
TODOS, CLÁUDIA. SE PRECISAREM DE MIM PARA TESTEMUNHAR, VOU COM O MAIOR PRAZER, AUTOHEMOTERAPIA É MILAGROSO, MEU FILHO
É PROVA VIVA.... 

  
 APOLLO PANTERA LIMA DE VASCONCELOS COSTA 

 13 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-dermatose-alergica-3.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilton 26, outubro, 2007 em 18:29 - http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all

 Hemoterapia é nota 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 A 5 anos atrás eu operei de hemorróidas, já sofria a mais de 10 anos com essa terrível enfermidade, a um mês e pouco ela começou a se manifestar novamente.

 Fiquei com medo de ser preciso submeter-me a outra cirurgia, mas meu cunhado me dize que estava fazendo a hemoterapia a alguns meses para estresse , depressão,
ansiedade e juntamente com todas essas enfermidade acabou também sendo curado das suas hemorróidas . Estou na 4ª aplicação e minhas hemorróidas desapareceram. E
mais ainda estava com uma dermatite ou coisa parecida que adquiri em uma pescaria por causa de picadas de carapatos provavelmente de capivara pois no local tinha
muitas… com a hemoterapia estou tendo uma grande melhora também nesta enfermidade estou maravilhado com essa tal de hemoterapia. Fiquem com Deus , e muitas
vitorias ate mais.

 
 
Orientações Médicas - Quarta-feira, 15 de outubro de 2008 - 23:58:19

 sou a favor porque já pude comprovar em mim e em minha família os efeitos benéficos desse tratamento contra a acne, asma e dermatites após o uso ininterrupto de 4
meses. no cíclo de 7 em 7 dias. É realmente eficaz e maravilhosamente barato.

 nice 45 anos - tobias barreto - sergipe
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/8-aplicacoes-de-auto-hemoterapia-melhora-liquen-plano.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-dermatose-alergica-3.asp


 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 14 de novembro de 2009 - 11:58:40 189.13.222.76

  
Experimento a auto-hemoterapia há seis semanas, com aplicações semanais de 10 ml (5 ml em cada braço). 

  
Os resultados obtidos até agora são: 

 1. Grande melhora na irritação da pele do meu rosto, diagnosticada por quatro dermatologistas como sendo uma incurável "dermatite de contato" ; 
 2. Redução a quase zero de dores articulares em ambas as mãos; 

 3. Redução a quase zero de episódios de extra-sístoles, que eram diários; 
 4. Aumento das observações sarcásticas dos médicos a quem informo estar usando a técnica;

  
Armando da Silveira Marangoni

 51 anos - Belo Horizonte - MG
  

 
 
 

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Derrames
 
 
Orientações Médicas:

 Quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 - 21:49:30 
 Dois parentes meus estão fazendo a AH há 5 semanas. 

 Um para reverter complicações de derrame que deixaram seus movimentos mais lentos, um braço sempre curvado para frente, em angulo, e sua fala está ligeiramente
comprometida... 

 E o outro para curar trombrose nas pernas assim como uma séria ferida no couro cabeludo que não cicatriza há muito temp. Deve ser alguma alergia ou dermatose. 
 Essas sequelas estão em remissão. A ferida está cicatrizada, as dores da trombrose não mais incomoda. 

 Já no outro parente, o braço está mais flexível, seus reflexos estão mais ágeis, assim como sua fala e sua disposição... 
 Olivares Rocha - 43 anos - RJ 

  
 
Inforum:

 Data: 20/04/2007 09:18
 De: Roberto (rppiza@bol.com.br)

 IP: 200.101.113.238
 Assunto: Re: Lupos e hipotiroidismo

 ...Tenho meu irmão que teve derrame - AVC gravíssimo. Teve enfisema
 pulmonar e dificuldades enormes para respirar (teve que fazer

 traqueotomia), catarros violentos quase levando-o a falencia do
 corpo.... com uma aplicação da hemoterapia, em dois dias os médicos

 ficaram impressionados. a tosse sumiu, catarro desapareceu, o pulmão
 limpou e o dreno colocado no pulmão pôde ser tirado....

 Vale a pena tentar.
 Roberto

  
 
Orientações Médicas:

 Domingo, 5 de outubro de 2008 - 22:26:00
 Amigos

 Sr. luiz, meu amigo, 70 anos, teve derrame, PSA 24,2, pedras na visícula, etc. Está
 fazendo hemoterapia e verifiquei que está bem. Tenho 59 anos e irei também começar

 a fazer pois tenho esteatose hepática - leve. Daqui 6 meses informarei o resultado,
 pois quero ver se os macrófagos conseguem comer as gorduras das células do fígado e

 desaparecer êsse problema. Sou totalmente a favor pois também na RÚSSIA é
 liberada a auto-hemoterapia.

 Muito obrigado
 Joel Martini de Campos São Paulo

  
 
Orientações Médicas:

 Sábado, 4 de outubro de 2008 - 02:35:50
 Agora mais que nunca posso participar desse fórum, com a opinião firme não só pelos

 textos que tinha e tenho lido a respeito da auto-hemoterapia, pois após 3 sessões posso
 declarar firmemente que sou a favor e a indico, sem titubear.

 Sinto uma maior disposição, a insônia de mais de uma década, já está contornada,
 durmo o "sono dos anjos", pois sempre invejei quem deita na cama e dorme sem

 acordar no meio da noite. Minha tensão pré_mestrual, que mais parece um "ritual para
 o parto" amenisou, juntamente com todo aquele inchaço (chego a aumentar de 3 a 4

 quilos, nesse período - sinto-me "leve".
 Meu pai já está expelindo catarro (por causa de uma tosse que não passava). E sua

 respiração está menos sofrida. Depois de umas duas A.V.Cs, sua perna era toda



dolorida, cuja a dor não passava com .....
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver na íntegra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Sílvia David
 42 anos - Piracicaba

  
 
 
 
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!!!! 

  
 
 
 
Data: 06/08/2009 18:30 

 De: Luciana (lcpublicidades@hotmail.com) 
 IP: 200.223.17.26 

 Assunto: Re Paralisia facial 
  

Conheço uma senhora que teve derrame e estava sem falar, so sentava com a ajuda da filha e estava com seu lado esquerdo todo paralisado. Ela começou fazer auto
hemoterapia quinze dias apos o derrame, ja esta na 8ª aplicação, hoje ela ja esta andando sozinha ja ate foi abrir a porta quando eu fui visita-la, dando lindos sorrisos. 

  
auto hemoterapia é coisa de Deus.

  
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Diabetes
AUTO-HEMOTERAPIA MELHORA DIABETES E SEQUELAS AVC

  
17/05/2016 22:39 - Aldemir Ramos Borba [não autenticado]

 Diabético e Hipertenso, sofri dois AVC's: JAN/2006 e MAR/2007, chegando a ficar em coma total, sem indução, por 18 dias. Após segundo AVC fiquei quase que
impossibilitado de falar e de andar. Me submeti a diversos exercícios de Fonoaudiologia e de Fisioterapia e depois fui aconselhado por um estranho que me viu "andando
troncho/errado" e me aconselhou e orientou como fazer a Auto Hemoterapia e, após consultar ume amiga enfermeira e a um médico amigo e compadre, que a elogiaram,
PASSEI A FAZÊ-LA e acreditem, minha situação melhoro bastante. Faço-a constantemente com intervalor anuais, após cada 15 seções semanais de 10 ml. Sinto-me
renovado, disposto, ávido por exercer atividades profissionais, se bem que sou aposentado desde MAR/1995 e ter 70 anos. E um bom exemplo foi na Igreja Católica que
frequento, onde vários amigos com distúrbios diversos, incentivados por mim, a estão fazendo e obtendo sucessos. ACONSELHO-A a quem se dispor. VALE A PENA.

  
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 3 de março de 2016 - 19:03:44

  
Melhora imediata de uma infecção

  
Em dez 2013, sofri um infarto agudo do miocárdio, com a necessidade de revascularização com duas pontes de safena, com 10 dias de alta, já em casa, senti uma das
maiores dores da minha vida, maior que o próprio infarto, voltei ao hospital e após muita morfina a dor diminuiu e em seguida estourou os pontos da cirurgia e começou a
sair pus, era tanto que chegava a encher copos. 

 Para resumir, tive outras duas internações, outra cirurgia e de nada adiantou, tomei 18 tipos de antibióticos diferentes, inclusive fiquei internado durante 12 dias tomando
antibiótico através de bomba e nada adiantou. Gastei uma fortuna em gases, esparadrapos e etc... para os curativos, que eram feitos no mínimo 4 por dia. 

 Após 1 ano e 4 meses me falaram sobre a Hemoterapia e por estar muito descontente com toda essa situação, fiz imediatamente à indicação, tomei a primeira dose com 5
ml, de cinco em cinco dias e obtive a cura da infecção com a terceira dose. 

 Já estou tomado a um ano pois obtive melhoras significativas e todo o meu estado de saúde melhorou, diabetes e etc... 
 Trago o meu testemunho, pois sou prova viva das benesses deste tratamento, tenho em arquivo todo o meu prontuário comprovando a infecção. 

 Me coloco a disposição para maiores informações caso se faça necessário. 
 Rubens Washington Schwandner 

 54 anos - Florianópolis - SC
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/melhora-imediata-de-uma-infeccao.asp
  

 

http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/melhora-imediata-de-uma-infeccao.asp


 
 
 
 
 
 
 
 
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.

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

 
 
 
 
 
 
Publicado agora por https://www.facebook.com/profile.php?id=100008214337063&fref=ufi

  
Chênia Lago Barros Bom gente, o que me levou a decidir fazer a autohemoterapia foi o fato de eu ter a imunidade baixa devido a diabetes.Eu estava procurando a cura
para a candidíase, já que nenhum remédio funcionava em mim mais, e acabei encontrando num site de produtos naturais a indicação de autohemoterapia e tal.Depois de
um mês de pesquisas decidi que queria fazer, e procurei alguém que fizesse por aqui e encontrei rápido.O primeiro efeito positivo foi o sumiço das espinhas horríveis que
tinha no rosto após três meses de aplicação. Depois os fungos que eu tinha nas unhas do pés que sumiram também.A candidíase desapareceu com 8 meses de aplicação.A
tal rinite alérgica que me fazia gastar com antialérgicos todo o mês se resume num intranasal muiiito de vez em quando.Pantoprazol e outros remédios para gastrite,
esofagite, hérnia de hiato e refluxo é muito difícil eu tomar hoje em dia, o que antes eram diários.Já tem quase cinco anos que estou fazendo, sem intervalos e tomo 10
ml.Estou muito satisfeita e pretendo parar somente quando morrer.Acho que todos deveriam fazer a autohemoterapia, pois faz muito bem.

 https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos?ref=tn_tnmn
  

 
 
 
 
 
Auto-hemoterapia baixa índice glicêmico

 Graça Costa 
 11 de janeiro de 2015 às 21:38 · Osasco 

 Muito Feliz. Iniciei ontem com AH para tratar índice glicêmico acima de 100 em jejum e acima de 200 apos refeições. Qdo cheguei em casa já havia baixado para menos
de 100. Hoje acordei com menos de 90 e após o almoço com sobremesa não passou de 150. Isso é a glória. Isso é um presente, um milagre de Deus. Sou neta e filha de
diabéticas. É um sofrimento que não quero nunca passar. Deus, obrigada por nos deixar esse tratamento..Feliz demais.

 Postagem no Facebook no Grupo: 
 https://www.facebook.com/groups/autohemoterapianossosanguenoscuradetd/

  
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015 - 23:04:08

  
Enfermidades selecionadas 

 Artrose
 Diabetes mellitus

 Labirintose
 Tendinite

  
Auto-hemoterapia cura labirintite

  
05/05/07 

 Vou fazer enquanto viver, a auto-hemoterapia, pois a minha artrose já não dói, meu cunhado e minha irmã estão se curando, a glicose dele baixou de 380 para 160 com
duas aplicações, e ele ficou bom da labirintite. Minha irmã, esposa dele, se curou da tendinite. 

 Lamento essa perversidade de proibirem um tratamento simples e tão eficaz, pois as pessoas pobres não podem comprar medicamentos. Meu enfermeiro me disse que
"isso desentope tudo quanto é artéria". 

 Fiquei horrorizada com os comentários no Fantástico, duvidando de um homem sério como o Dr. Luiz Moura. 
 Em 1948 eu era adolescente e fiz quatro aplicações para acne, e minha pele ficou ótima. Havia me esquecido da auto-hemoterapia, mas uma amiga me deu o DVD do Dr.

Moura, e graças a ela não vou ter AVC como minhas duas irmãs mais velhas do que eu. Tenho 78 anos e quero viver saudável. Adorei seu artigo. Abraços, 
 Anna Nunes de Morais 

 anna.nunes.moraes@terra.com.br 
 Belo Horizonte MG. 

  
http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm

  
 
 
 
 
 
Portador de diabetes posta vídeo sobre Auto-hemoterapia e diz que melhorou muito com a terapia. 

  
(O seu medico disse que ele já sentiria a diferença (MELHORA) a partir já da terceira aplicação e foi exatamente o que aconteceu). 

 

http://vivercomhiv.com.br/2015/03/11/auto-hemoterapia-verdade-ou-mito/
http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm


 
Publicado em 11/02/2013 

  
Fazendo de 5 em 5 dias , durante 5 meses,voce produzirá uma quantidade de macrófagos suficientes para acabar com todas as sua doenças... 

  
AUTO HEMOTERAPIA 

  
clemente wecoski 

  
http://www.youtube.com/watch?v=04hs0XQ1yR0

 
Auto-hemoterapia MELHOROU SIGNIFICATIVAMENTE A NOSSA SAÚDE EM RELAÇÃO A ANTES. 

  
sexta-feira, 9 de agosto de 2013 

  
AUTO–HEMOTERAPIA 

  
Fazendo de 5 em 5 dias, durante 5 meses, voce produzirá uma quantidade de macrófagos suficientes para acabar com todas as sua doenças... 

  
Transcrição do vídeo: 

  
Oi...Boa tarde..... 

 A gente começou a fazer Auto-hemoterapía à uns quatro meses.. 
 E eu quero falar para voces como está a situação geral..Minha e de minha esposa... 

 Com relação a Auto -Hemoterapía... 
 Eu sou DIABÉTICO...E quando fomos ao médico ele falou que eu já sentiria diferença à partir da terceira aplicação.. 

 Em todo o meu sistema físico... 
 E realmente EU MELHOREI MUITO, A MINHA DISPOSIÇÃO MELHOROU DEMAIS.. 

 E MUDOU COMPLETAMENTE A MINHA FORÇA... 
 A auto-hemoterapía praticamente deixa voce sem nenhum sintoma da DIABETES.. 

 Voce fica mais forte..fica mais disposto... 
 Antes eu chegava do trabalho as 7 horas da noite e a única coisa que eu tinha vontade era de deitar e dormir.. 

 Eu não tinha disposição praticamente para nada... 
 Depois da auto-hemoterapía eu faço caminhada... 
 Faço um pouco de exercício... 

 Mudou bastante a minha vida... 
 Depois a minha esposa começou a fazer...Ela tinha PROBLEMA DE COLUNA... 

 Também RESOLVEU O SEU PROBLEMA DE COLUNA..Hoje ele não tem mais esse problema.. 
 Ela tem HÉRNIA DE HIATO também ..E está bem bom... 

 Se ela tomasse café já começava a doer... 
 Hoje em dia não aconteçe mais... 

 Claro ..se ele exagera demais no café sente uma dorzinha toma um remedinho e já melhora.. 
 Então, MELHOROU SIGNIFICATIVAMENTE A NOSSA SAÚDE EM RELAÇÃO A ANTES.. 

 É por isso que eu recomendo...Auto-hemoterapia é muito barato... 
 O que a gente vai usar.... 

 Uma seringa e uma agulha que custa R$=1,75 reais... 
 É muito barato, um custo irrelevante perto do bem que faz para a gente.. 

 Eu procurei na internet como o pessoal faz a auto-hemoterapía... 
 Só que tem uns detalhes que o pessoal não mostra e que são importantes... 

 O posicionamento da agulha , como se faz do jeito certo para que não tenha nenhum tipo de problema. 
 É um método simples que qualquer pessoa pode fazer..Não precisa de médico.. 

 Basta voce ter alguns cuidados... 
 Com a higiene, higienizar bem as mãos.. 

 E voce ter alguns cuidados com o procedimento de um modo geral.. 
 Então a gente vai fazer, nós vamos fazer.. 

 Primeiro vamos amarrar o braço para facilitar.. 
 Cortamos a mangueira que estava comprida..Agora está curta... 

 Pedi para aproximar a câmera... 
 Para mostra em detalhes como funciona... 

 Está aqui a minha veia... 
 Para mim é bem tranquilo para fazer porque a minha veia é bem grande... 

 Facilita para fazer a auto-hemoterapía... 
 Então qual é o procedimento ? 

 É o seguinte.... 
 A AGULHA TEM UM BURAQUINHO NA PARTE SUPERIOR DELA... 

 ESSE BURAQUINHO TEM QUE FICAR SEMPRE PARA CIMA... 
 Para facilitar a extração do sangue... 

 Voce coloca a agulha sob a pele e encontra a veia.. 
 Simples..simples...simples... 

 Então faz a extração do sangue... 
 Fecha a mão para que o sangue saia mais rapidamente... 

 A auto-hemoterapía é muito aplicada em veterinária... 
 Em cavalos e cachorros com excelentes resultados... 

 CURA PRATICAMENTE TODAS AS DOENÇAS... 
 É muito estudada nesse campo.... 

 Não sei porque não existe um estudo para a aplicação também nas pessoas... 
 Não existem testes com relação a isso.. 

 Uma coisa tão boa que poderia ajudar a tantas pessoas... 
 Agora..fazer a aplicação... 

 Minha esposa vai mostrar como se faz... 
 

http://www.youtube.com/watch?v=04hs0XQ1yR0


Tem que ser feita uma cuz para determinar o local correto da aplicação.. 
 Na parte superior direita da cuz pode ser feita a aplicação do sangue... 

 Não doi nada e o resultado para a saúde é fora de série... 
 Muda a sua vida por completo... 

 Com a auto-hemoterapia voce não fica mais doente..nem gripe voce pega mais.. 
 A saúde de um modo geral melhora de um modo muito interessante... 

 AMIGOS DA CURA 
 __________ 

 Repetindo as palavras Dr. Luiz Moura: Aos pacientes primeiro: MENTE POSITIVA. PORQUE A MENTE NEGATIVA AGRAVA O SOFRIMENTO. 
 http://www.cuidebemdevoce.com

 Poderá também gostar de: 
 A banana 

 O PORTAL - Colibri 
 Umbigo humano é o lar de várias bactérias até então ... 

 MELANCIA É EFICAZ,CONTRA PRESSÃO ALTA 
 LinkWithin 

 Postado por Lena Rodriguez às 20:05 
 Enviar por e-mail 

 BlogThis! 
 Compartilhar no Twitter 

 Compartilhar no Facebook 
 Compartilhar no Orkut 

  
Reações: 

 2 comentários: 
  

Olivares Rocha10 de agosto de 2013 08:09 
 Parabéns pelo depoimento. conheço 2 casos, um colega de trabalho e um fisioterapeuta que relatam as benesses da Ah como vc. O fisioterapeuta inclusive está

conseguindo reverter cegueira com a ajuda da AH... Vou compartilhar seu blog no meu face... Abs 
  

Responder 
  

Lena Rodriguez10 de agosto de 2013 08:13 
 Grata Olivares pela sua postagem! Um grande abraço 

  
http://terapiafloralon-line.blogspot.com.br/2013/08/autohemoterapia.html

 
 
 
 
Quinta-feira, 15 de maio de 2014 - 19:19:17

  
Enfermidades selecionadas 

 Diabetes mellitus
 Dor na coluna

 Recuperação da capacidade visual
  

AUTO-HEMOTERAPIA CURA DORES NA COLUNA 
  

08/05/2014 19:03 - GELSON JOSÉ BORGES 
 Dra, Genaura Tormin Há mais de 4 anos faço autohemoterapia, sem muita conversa, quero relatar o que segue. Tive um sério problema de coluna, onde não podia nem me

movimentar ocasionado por uma lesão de uma queda, sem contar 4 hernias de discos. Procurei um médico em Curitiba e teria de fazer uma cirurgia e me pediu um valor
razoavel. Por consequências de inúmeras injeções de corticóides despertou em mim que já era propenso o diabétes méllitus. O mundo desabou sobre mim. Tive de
primeiro tratar do diabetes para fazer a cirurgia, e eu não suportava as dores. Em razão disto entrei no site do Dr. Luiz Moura por acaso e me interei-me da
autohemoterapia e resolvi fazer-la, associado ao cloreto de magnézio dissolvendo 33mg em 1.75 litros de agua e tomando o equivalente a uma chicara de cafézinho 3x ao
dia. Resumindo, em pouco tempo eu estava totalmente curado e nunca fiz a cirurgia. Hoje continuo fazendo e estou cada vêz mais saudavel. Tenho maps outras
testemunhas de beneficiadas, entre elas minha esposa que é deficiente visual e se curou de muitas coisas, assim como o controle da pressão ocular. Nunca mais incomodou
e deu uma grande retraida em seu ceratocone causadora de sua cegueira. Abraços Gelson José Borges 

  
publicado por: https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos

  
FONTE: http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723

  
 
 
 
 
 
 
Paciente do Dr. Luiz Moura posta mensagem no Inforum 

  
Data: 02/03/2013 11:21 

 De: prof.paulo de lacerda 
 IP: 189.116.108.215 

 Assunto: Re: Re: Re: Autohemoterapia para cura de diabetes mellitus tipo 2 
  

Estive com Dr.Luís Moura no RJ em consulta médica travando de súbito diagnóstico em Diabetes tipo 2 e após 2meses de AHT tive significativa melhora em meu estado
de saude geral com auxílio de terapêutica complementar de Mg e formula magistral de Zn-Ni-Co coloidais.Excelente prescrição da AHT idem..Índico consulta com este
notável médico e seus discípulos médicos no Brasil.Parabéns..A moderna Imunologia certamente. confirmara a validade. Científica da AHT. e seus notáveis beneficios a
saúde humana.Att .Prix.Paulo de Lacerda,PhD em Paris,le 2 Mars 2013. 

 

http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723


 
http://inforum.insite.com.br/39550/12987411.html

  
 
 
 
 
 
Auto-hemoterapia é a arma poderosa para afastar os males da saúde. - em caso de diabetes: publicado no Facebook: Auto-hemoterapia Brasil 

 Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013 - 13:20:20
  

Flávio A. M. Saraiva publicou emAutohemoterapia Brasil 
 há 22 horas 

 Faço autohemoterapia há mais de 5 anos, sou diabético, não tomo insulina e nem remédio e sempre estou bem. Autohemoterapia é a arma poderosa para afastar os males
da saúde. Parabéns!!! Não dou um centavo pra comprar remédio hehehehe. Lembre-se dieta balanceada ajuda e muito também. Casa bem autohemoterapia e dieta
balanceada. 

 Curtir (desfazer) · 
 Você curtiu isso. 

  
http://www.facebook.com/autohemoterapia.brasil

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso

 
 
 
 
 
 
Auto-hemoterapia cura asma, e melhoras em casos de AV e diabetes

  
Auto Hemoterapia 

 Postado por Nadyja Maly Silva Rodrigues em 27 março 2011 às 12:36 
 http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/auto-hemoterapia-4?xg_source=activity

  
Sou tec. em enfermagem e faço aplicação da Auto- Hemoterapia em algumas pessoas, inclusive em minha mãe, que era asmática(crônica) fazia uso de medicamentos
fortes além da nebulização que usava diariamente (várias vezes) depois da auto-hemoterapia, ela não tem mais crises de asma eo nebulizador está aposentado. Além disso
outras pessoas que aplico têm relatos maravilhosos a exemplo de um Sr. sequelado de avc, desorientado, que a esposa solicitou o tratamento, ele está recuperando os
movimentos do corpo, a sensibilidade e a lucidez. além de relatos de outras pessoas como: disposição, bom humor e melhora consideravel na imunidade. Os meus avós
depois da auto-hemoterapia associada ao clorêto de magnésio, não sentem mais as dores no corpo que tanto os incomodavam. Duas pessoas que aplico e têm diabetes (67
e 93 anos) estão com o diabetes controlado ( valor 130 a 140).Eu também uso e me sinto muito bem, recomendo. 

  
Psicológico?

 
 
 
 
 
Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015 - 23:57:03

  
Enfermidades selecionadas 

 Diabetes mellitus
 Infecção

  
Auto-hemoterapia cura infecção

  
Post de Olivares Rocha? (Facebook) 

 7 h · 
  

Por Nelize Ribeiro: 
  

Boa tarde! 
 Sou diabética há 21 anos. Há 10 anos venho lutando contra uma infecção de urina de repetição (o que é muito comum em diabéticos, pois com a imunidade baixa, não

conseguimos eliminar a bactéria). Eu tomei durante esses 10 anos muitos antibióticos.. Cheguei a ficar internada quando essa infecção se agravou, correndo o risco de
infecção generalizada. Enfim, comecei a fazer a AHT em junho do ano passado e queria compartilhar com vcs que, desde dezembro, não tenho mais infecção! Depois de
tanto tempo, ver meu exame sem nada foi bom demais! 

  
 
 
 
 
 
 
Auto-hemoterapia cura diabetes: Publicado em Auto-hemoterapia Brasil - facebook 

 Sábado, 16 de fevereiro de 2013 - 23:44:15
  

Adriano Mercês publicou em Autohemoterapia Brasil 
 há 13 horas 

 Ontem tive o maravilhoso privilegio de ouvir de uma amiga minha que o marido dela foi curado de diabetes após um ano de aplicação da Autuhemoterapia, depois de

http://inforum.insite.com.br/39550/12987411.html


fazer diversos exames a solicitação médica, o "Dr." (incrédulo) ficou surpreso e não teve o que dizer, só parabenizou e cumprimentou o rapaz e disse que ele deveria
continuar se isso o tivesse fazendo bem.

 
 
 
 
 
 
Ja faço a auto hemoterapia a mais de 4 anos

 Sexta-feira, 8 de abril de 2011 - 21:09:51
  

Ja faço a auto hemoterapia a mais de 4 anos, para ser mais preciso de novembro de 2006 em diante, e me sinto cada vez melhor, era portador de bronquite cronico, tomava
bronco dilatador desde que nasci com a idade de 60 anos as coisas cada vez pioravam mais, tinha pressão alta e início de diabete que segundo os médicos era hereditária
ou medicamentosa, porem hoje com 64 anos, abandonei os corticoides, broncodilatadores e outros remedios que usava para viver medicamentosamente, por este simples
procedimento sanguineo que é a auto hemoterapia. PARA MIM O MILAGRE DA MINHA VIDA... 

 joão carlos hirdes 
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/ja-faco-a-auto-hemoterapia-a-mais-de-4-anos.asp
  

 
 
 
 
 
Auto-hemoterapia evita aumptação

  
Data: 18/02/2011 16:12:25 

 De: CARLA ANDRÉA ROS MAIA (carlandrea_rosa@hotmail.com) 
 IP: 189.86.13.1 

 Assunto: Re: Re: Postado no Orientações Médicas 
  

Eu acredito piamente na Autohemoterapía, pois tenho uma experiencia própria pra contar: meu pai é portador da Diabetes, é amputado de uma perna e estava
praticamente com a cirurgia marcada pra amputar a outra,foi qdo tomamos conhecimento da Autohemoterapia, através de um vídeo, cedido por um outro parente.
Pesquisei sobre o assunto na internet, e chegamos a conclusão de que fazer a Terapia seria a solução para salvar a perna dele, e assim fizemos: contratamos uma
enfermeira e no dia 1º de abril de 2010 iniciamos o tratamento, primeiro fazendo 3ml de 5 em 5 dias, depois qdo começamos a ver resultados positivos, mudamos de 3ml
para 5ml de 7 em 7 dias, e hoje a única coisa que lamento é a de não ter tido conhecimento antes de ele amputar a primeira perna, pois era pra ele está com a perna salva.
Para mim a Autohemoterapia funciona mesmo, porém, o meu pai está com a ferida do calcanhar, que estava comprometido, completamente curada, graças a essa
maravilhosa Terapia.Abraços... 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/11553071.htm

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-evita-aumptacao.asp

  
 
 
 
 
 
AUTO-HEMOTERAPIA CURA DORES NA COLUNA 

  
08/05/2014 19:03 - GELSON JOSÉ BORGES 

 Dra, Genaura Tormin Há mais de 4 anos faço autohemoterapia, sem muita conversa, quero relatar o que segue. Tive um sério problema de coluna, onde não podia nem me
movimentar ocasionado por uma lesão de uma queda, sem contar 4 hernias de discos. Procurei um médico em Curitiba e teria de fazer uma cirurgia e me pediu um valor
razoavel. Por consequências de inúmeras injeções de corticóides despertou em mim que já era propenso o diabétes méllitus. O mundo desabou sobre mim. Tive de
primeiro tratar do diabetes para fazer a cirurgia, e eu não suportava as dores. Em razão disto entrei no site do Dr. Luiz Moura por acaso e me interei-me da
autohemoterapia e resolvi fazer-la, associado ao cloreto de magnézio dissolvendo 33mg em 1.75 litros de agua e tomando o equivalente a uma chicara de cafézinho 3x ao
dia. Resumindo, em pouco tempo eu estava totalmente curado e nunca fiz a cirurgia. Hoje continuo fazendo e estou cada vêz mais saudavel. Tenho maps outras
testemunhas de beneficiadas, entre elas minha esposa que é deficiente visual e se curou de muitas coisas, assim como o controle da pressão ocular. Nunca mais incomodou
e deu uma grande retraida em seu ceratocone causadora de sua cegueira. Abraços Gelson José Borges 

  
publicado por: https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos

  
FONTE: http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723

  
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/ja-faco-a-auto-hemoterapia-a-mais-de-4-anos.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-evita-aumptacao.asp
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723


Salto/sp
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/pratico-auto-hemoterapia-desde-24-06-2009-para-tratar-as.asp
  

 
 
diabetes: Data: 22/02/2008 12:58 

 Nome: JOSE LIBERIO PIMENTEL 
 Email: liberio7@yahoo.com.br 

 Profissão: PROFESSOR 
 Localidade: BRASÍLIA/DF 

 SOU DIABÉTICO E ESTAVA JÁ HÁ QUATRO MESES COM UMA FERIDA QUE NÃO CICATRIZAVA. FIZ DUAS APLICAÇÕES DE AH E A FERIDA JÁ
CICATRIZOU. É MUITO INCOERENTE OS CONSELHOS DE MEDICINA FALAREM EM FALTA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA PARA A AH. SE NÃO HÁ
COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA É PORQUE ELES NUNCA QUISERAM PESQUISAR O ASSUNTO EM MAIS DE UM SÉCULO. OBRIGADO AO DR. LUIZ
MOURA QUE, DÁ PRA VER EM SEU VÍDEO, NÃO ESTÁ A SOLDO DE NENHUM INTERESSE MERCENÁRIO. 

 LIBÉRIO - http://www.diariodecuiaba.com.br/comenta_det.php?cod=50252

 
 
Orientações Médicas - Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 - 11:58:51

 Sou usuário da auto-hemoterapia a mais de ano, e atribuo a este procedimento a cura da minha asma, a qual me acompanhava desde meu nascimento, atribuo tambem ao
controle da minha pressão e diabete. - Continuo controlando estes dois ultimos problemas, que tambem desapareceram com a AUTO-HEMOTERAPIA

 Joao Carlos Hirdes Pelotas / Rs

 
 
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 
  

 
 
Orientações Médicas - Terça-feira, 18 de novembro de 2008 - 16:16:26 

 Faço a auto hemoterapia desde junho de 2007 ininterruptamente, sou diabetico,hipertenso cardiopata com revascularização do miocardio (safena,mamaria)
revascularização popliteo tibial( mid ) ,com a auto hemoterapia passei a ter mais disposição para a vida (tinha depressão constante) problemas circulatorios melhoraram na
perna onde foi efetuada a revascularização...comecei com 10 ml em duas aplicações, hoje mantenho uma aplicação a cada seis dias de 5 ml. 

 antonio carlos lopes - 62 anos - Maua- São Paulo 
  

 
 
Inforum:

 Data: 20/04/2007 15:48
 De: Ivana

 IP: 201.8.246.176
 Assunto: Resposta para Maria Aparecida Velasco

 ... comecei a fazer a AH quarta-feira passada (estou me sentindo ótima,
 sem as dores que me acompanhavam há alguns meses), mas, minha irmã

 conheceu uma senhora de 83 anos que faz a AH há 40 anos. O caso dela
 foi uma doença cujo tratamento não podia ser feito em Fortaleza e ela

 foi para o Rio de Janeiro. Não sei quem foi o médico que a atendeu no
 Rio, mas ele prescreveu a AH e ela ficou completamente curada. Desde
 então, ela faz regularmente uma aplicação por mês, apenas como

 prevenção. Com a idade que ela está hoje, não tem nenhuma das doenças
 comuns as pessoas idosas, tipo: pressão alta, colesterol, diabetes,

 etc... Ela também relatou que um dos filhos, com 18 anos na época,
 estava com o rosto deformado por acne e que ela mandou ele fazer as

 aplicações e nem marca ficou da acne...
  

 
 
Inforum:

 Data: 17/04/2007 09:49
 De: Karin Gabriel Krahembuhl

 IP: 201.43.224.40
 Assunto: Artrite reumatica e circulação nas pernas

 Estou fazendo AHT há 3 meses e senti uma grande mehora no meu estado
 físico geral. Melhorou minhas dores reumáticas, cansaço nas pernas ( má

 circulação), memória, cabelos , unhas.
 Meu pai tb faz para diabetes e melhorou o nível de glicose, mas NÃO

 abandonou seus medicamentos anteriores...
  

 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 - 17:54:59
 por que acredito .e estou fazendo.

 e me sentindo otima,
 tenho pressao alta,hesteatose hepatica,diabete,depressao.

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/pratico-auto-hemoterapia-desde-24-06-2009-para-tratar-as.asp
http://www.diariodecuiaba.com.br/comenta_det.php?cod=50252


e acredito que este e o caminho.
 so burro nao acredita,sempre que se e barato custo nao tem valor e para o comercio e viavel nao deixar que liberem.

 tudo e a favor do alto custo.
 ademas vc paga caro para os planos de saude, e hospitais exames etc..

 sou a favor e defendo.
 nos mandamos nas nossas vida e sabemos o que e melhor para nos mesmos.

 divulguem,pois eu ja estou fazendo isto.
 luci 51 anos - rj

  
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 05/11/2008 15:12

 De: vera gomes da silva
 IP: 189.13.117.36

 Assunto: Re: Auto Hemotarapia
 EU faço auto hemoterapia tenho muitos clientes e todos so tem melhorado sua saude

 principalmente idosos minha mae era entrevada acamada hoje lava passa conzinha e muito
 mais diabetica hipertensa indicaçao para hemodialise ja com a fistula mais a melhora foi

 tanta que o medico suspendeu tudo ela ia ao medico de 15 em 15 disa agora o proximo
 retorno dela e so em fevereiro 2009 isto nao e um milagre? e graças a DEUS e a

 hemoterapia
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 14 de dezembro de 2009 - 19:40:33 201.1.105.174

  
Faço AH há 1 ano, como prevenção de doenças,sinto-me muito bem com muita disposição. 

  
Minha mãe tem 80 anos, também faz AH .Hoje depois de 1 ano de uso da AH, seu diabete 

  
normalizou, suas maos tremiam muito, ela está muito feliz suas mãos não tremem mais. 

  
Agradeço muito ao DVD do DR.Luiz Moura por está dádiva maravilhosa que é a Auto Hemoterapia.

  
Regina

 56 anos - Itaporanga sp
  

 
 
 
Inforum

  
Data: 22/12/2009 11:25

 De: JOSE CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA
 IP: 187.90.172.200

 Assunto: Re: Operaçao de joelho
 Meu caro Alexandre Costa, a melhor maneira de saber se a AHT resolverá seus problemas de dores no joelho será tentando pelos menos umas quatro aplicações semanais.

já sabemos que a AHT não apresenta efeito colateral e que até o momento não foi relatado nehum óbito. Coloque na cabeça que se não melhorara suas dores no joelho,
garanto que ficara mais protegido contras as infecções virais e bacterianas. Sega o meu exemplo, sou Cardiopata Grave, tenho duas pontes de safena e uma mamária e
prótese mitral metálica. Sou também diabético insulínico dependente e estou praticando a AHT e continuo vivo e mais disposto. 

  
* EM OUTRO RELATO (abaixo) ele corrigiu o erro de digitação, de 4 aplciações semanais por 1 aplicação:

  
Data: 23/12/2009 07:33

 De: JOSE CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA
 IP: 189.99.189.192

 Assunto: Re: Auto hemoterapia
 Infelizmente a minha colocação foi um erro de expressão na digitação. Peço desculpas se eu induzí as pessoas fazerem 4 vezes por semana. Flizmente você corrigiu a

tempo. Obrigado! 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 12 de novembro de 2009 - 12:55:57 189.123.221.211

  
Na minha familia tem pessoas que estão com mais de 80 anos e fizeram há 50 anos atrás. Eu fiz durante 4 meses e nunca me senti tão bem e com todas as minhas taxas
sanguineas, dentro da normalidade, coisa que nunca aconteceu, ou seja, sempre tive colesterol e triglicérides fora do permitido. Graças a isso fiquei diabético no começo
de 2009. Conversando com um amigo que fez para alergia me ineteressei, pesquisei e comecei a fazer (5ml a cada 7 dias). O resultado de meu exame sanguineo foi
perfeito após 5 semanas. Recomendo que façam porém não esqueçam de tomar os devidos cuidados, ou seja, seringa descartável, duas agulhas(uma para tirar outra para
aplicar),alcool 70º e uma pessoa capacitada. Nunca aplicar mais de 5ml em um local e, se possível, entrar em contato com Dr. Luiz Moura explicando seu problema e
solicitando a dosagem e o tempo de aplicação. Tambem é muito importante registrar os resultados para que isso um dia vire norma como é no México.

  
Julio Cesar Pucci

 60 anos - Curitiba PR
 

http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


 
 
 
 

 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 27 de outubro de 2009 - 01:00:20 

  
RELATOS DO SITE DA DRa. GENAURA: 

 http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723 
  

22/10/2009 12h49 - Angela Maria Villela Sant 
  

Olá Pessoal...Faço AH há dois anos, tinha um cisto no utero que vinha sendo acompanhado por minha ginecologista a alguns anos, depois deste tratamento desapareceu
por completo, sentia também algo estranho perto do coração, procurei um cardiologista que constatou que estar tudo bem. Obrigada Dr. Luiz Moura por divulgar esse
tratamento tão abençoado e obrigada a Dra. Genaura, seu depoimento também me ajudou muito. Só para esclarecer...Faço AH durante dois meses e depois paro, dou um
tempo de um ou dois meses e volto a fazer. Estou ótima. Abraços aos corajosos que acresitam em homens como Dr. Luiz Moura, que Deus o abençõe e o proteja dos
ganaciosos. 

  
 
18/10/2009 11h20 - JOSE LIBERIO PIMENTEL 

  
Olá, amigos, faço a AHT há cerca de um ano e meio e consegui me ver livre de uma ferida na perna que já durava quase 5 meses e, como sou diabético, já estava com
receio de perder a perna. Iniciei o tratamento e em apenas duas aplicações o ferimento cicatrizou. Agradeço muito a Deus, por ter permitido que eu conhecesse o Dr. Luiz
Moura, figura simpaticíssima, ser humano exemplar e um homem de coragem rara , e agora, a Dra. Genaura, outro exemplo que nos faz acreditar que a vida vale a pena,
mesmo quando enfrentamos problemas do tamanho dos enfentados por essa heroína. Saibam todos que a Auto-hemoterapia já tem mais de cem anos e só não é legal,
como no México, porque ela não rende dinheiro para a classe médica e laboratórios, representados pela ANVISA, que só visa dinheiro e nunca o bem-estar da população,
principalmente, daqueles que mais precisam. Que Deus dê muitos anos de vida ao Dr. Luiz Moura, à Dra. Genaura e a todos aqueles que pensam grande e que sabem que
quando deixarmos essa carcaça de carne aqui na terra, nada levaremos para o outro mundo, que não sejam nossas boas ações para com nossos próximos. Divulguemos a
AHT até a hora que as "autoridades" sanitárias se vejam na obrigação de fazer estudos sérios sobre sua eficácia, pois a grande desculpas dos conselhos regionais e federal
de medicina é que não há estudos aprofundados sobre essa prática para que se congitem de sua legalização. Mas como haver estudos profundos se não há interesse
econômico sobre o assunto? 

  
 
13/10/2009 15h50 - Malú 

  
Olá Kelly.... Tudo bem? Faço a Hemoterapia há bastante tempo... há 9 meses.... uso 5 ml de cinco em cinco dias e não tenho nenhum hematoma no braço. O que posso
afimar para vc é que eu tenho artrite reumatoide já com muita dificuldade de deambular e incapacidade gritante de locomoção e nas mãos que já estavam atrofiadas. Não
possoa firmar que cura...no entanto,... obtive excelentes resulatados no quadro locomotor bem como nas mãos que já não possuem atrofias. O Dr. Luiz Moura foi uma
benção na minha vida e na vida de minha família. Gostaria de saber o que aconteceu com a Dra. Genaura.... pois não há postagem recente da mesma aqui. Abraços e
sucessos a todos!!! 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 25 de outubro de 2009 - 17:26:39 

  
Sou a favor da autohemoterapia, faço há um ano e meio, me sinto com muita energia, sou diabética mas não tenho problemas decorrentes dela como pressão alta,
colesterol, triglicerides, problemas de circulação, etc...

  
aurea gualda

 campinas
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 23 de outubro de 2009 - 12:43:44 

  
o procedimento mudou a vida da minha familia inteira,marido hipertenso,diabético,edema de fuxes tudo isso foi curado com a técnica,ele acabou de fazer duas cirurgias: 

  
1 implamtes dentarios na parte superior inteira,recuperação fantastica e cicatrização idem,antecipando as fases do tratamento. 

  
2 operação de desvio de septo,adenoide recuperação também incrivel,o dreno que deveria ser retirado com uma semana,foi removido com 4 dias,a quantidade de secreção
foi minima,nem uma pinta roxa apareceu por conta do nariz ter sido quebrado para procedimento estético. 

  
digo isto pois minha filha que não faz a auto-hemoterapia fez a mesma cirurgia no mês anterior. 

  
também vejo atuação dela quanto a problemas circulatorios. 

  
são muitas as areas de atuação,eu recomendo a todos.

  
marcia da silva

 38 anos - nova iguaçu
  



 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 18 de outubro de 2009 - 22:08:33 

  
Sou totalmente, completamente a favor da AHT, faço esta terapia,e tenho a oportunidade de acompanhar de perto mais ou menos 30 pessoas que executam esta terapia,
onde todos encontraram resultados formidáveis e surpreendentes, pessoas sem esperança de cura, em relação a problemas circulatórios, colesterol altíssimo a mais de 10
anos, diabetes, acnes, infecções, enxaqueca, sinosites, entre várias outras patologias comprovadas, e com acompanhamentos terapêuticos, obtiveram respostas, e seus
respectivos médicos acompanhantes surpreenderam-se com resultados positivos!!!!!!!! 

  
Como não apoiar, praticar e divulgar a AHT, depois de tantos resultados? 

  
Agradeço a DEUS, por existirem pessoas maravilhosas que propagam o bem! 

  
Obrigado a todos que apoiam a AHT! 

  
Obrigado Dr. Luiz Moura! 

  
Elisandra M.

 36 anos - São José dos Pinhais. Ctba. Paraná
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 22 de setembro de 2009 - 13:02:06 

  
Bem, o que sei é que após ver o vídeo do Dr. Luis Moura, emprestei-o a um amigo, João Lyrio (Dono do Hotel Casablanca em Itabuna, Bahia). Portador de diabetes o
amigo João estava quase sem pode andar com problemas venosos relacionados a entupimento venoso ou arterial em ambas as pernas e na eminência de amputação por
decisão médica. Depois de ver o vídeo o amigo João tomou 5 ml de sangue no mesmo dia e agora, depois de alguns meses de tratamento autohemoterápico sistemático
João retomou as caminhadas na Avenida Beira-rio. Quanto a mim, tomei o cloreto de magnésio conforme indicado pelo Dr. Moura e minha bursite que já não me deixava
mais exercer a função de professor (era impossivel erguer o braço para usar o giz na lousa) desapareceu completamente depois de 40 dias de uso do produto. O
capitalismo industrial farmaceutico precisa ser contido para que terapias alternativas eficazes e de baixo custo possam ser livremente aplicadas em beneficio da sociedade.
É preciso honrar Hipócrates. Obrigado Dr. Moura.

  
carlos lindberg benicio dos santos

 ibicui bahia
  

 
 
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? 

  
 
 
Segunda-feira, 28 de março de 2011 - 07:43:24

  
Enfermidades selecionadas 

 Asma
 Diabetes mellitus

 Dores articulares
  

Auto-hemoterapia cura asma, e melhoras em casos de AV e diabetes
  

Auto Hemoterapia 
 Postado por Nadyja Maly Silva Rodrigues em 27 março 2011 às 12:36 

 http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/auto-hemoterapia-4?xg_source=activity
  

Sou tec. em enfermagem e faço aplicação da Auto- Hemoterapia em algumas pessoas, inclusive em minha mãe, que 
 era asmática(crônica) fazia uso de medicamentos fortes além da nebulização que usava diariamente (várias vezes) 

 depois da auto-hemoterapia, ela não tem mais crises de asma eo nebulizador está aposentado. Além disso outras 
 pessoas que aplico têm relatos maravilhosos a exemplo de um Sr. sequelado de avc, desorientado, que a esposa 

 solicitou o tratamento, ele está recuperando os movimentos do corpo, a sensibilidade e a lucidez. além de 
 relatos de outras pessoas como: disposição, bom humor e melhora consideravel na imunidade. Os meus avós depois 

 



da auto-hemoterapia associada ao clorêto de magnésio, não sentem mais as dores no corpo que tanto os 
 incomodavam. Duas pessoas que aplico e têm diabetes (67 e 93 anos) estão com o diabetes controlado ( valor 130 

 a 140).Eu também uso e me sinto muito bem, recomendo. 
  

Psicológico? 
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-asma-e-melhoras-em-casos-de-av-e.asp
  

 
 
 
Terça-feira, 4 de janeiro de 2011 - 15:15:44

 189.115.12.28
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Colesterol, Coração (problemas cardíacos), Diabetes mellitus, Doenças pancreáticas, Dor
na(s) perna(s), Dores articulares, Estresse, Hérnia de disco, Hipertensão arterial, Insuficiência hepática, Pressão arterial, Reumatismo

  
Vantagens 

 Vivia com muitas dores. Tomava analgésico 3 vezes ao dia, tinha digestão díficil, vivia estressada sem ânimo. 
 Hoje levanto cedo, vou para o trabalho com muita disposição. Durmo às 11:30h todos os dias. 

 Vivo de bem com a vida. Agradeço ter o conhecimento e aplicação da Auto-Hemoterapia, que tem me ajudado a rejuvenescer, não tenho rugas e nunca pintei o cabelo. 
 Faço aplicação uma vez por semana, comecei em julho de 2009. 

 E pretendo não mais parar. 
 Agradeço o Dr. Moura por ter passado a nós essa técnica de saúde. 

 Abraços a todos 
  

Mary Estela Furtado 
 61 anos - Sorocaba - SP - Brasil

  
 
 
 
Quarta-feira, 22 de dezembro de 2010 - 02:09:07

 189.115.12.28
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Ácido Úrico / Gota Úrica, Diabetes mellitus

  
Vantagens 

 melhora nas dores nas pernas e no pé. maior leveza nas pernas Tomo metformina 800, glibencamida e, Benerva . 
  

Experiência 
 Os efeitos que sinto vão além de serem meramente psicologicos, tal aqueles diante de um placebo. Há ouco tem estou fazendo 4 meses uma vez por semana e a

sensibilidade no pe esta voltando rapidamente. 
 Gostaria que me explicasse porque a Ministério da Saude não se posiciona sobre o assunto. Será que existem interesse outros que não permitem ? 

 grato 
  

Léo s. bella 
 58 anos - Ibiúna - SP - Brasil

  
 
 
 
Sábado, 7 de agosto de 2010 - 11:22:46

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Diabetes mellitus

  
Vantagens 

 O equilíbrio da minha diabetes. Meus exames são excelentes agora. Não tomo mais nenhum rem´dio para controlar o diabetes. Os meus médicos me elogiam quanto ao
meu estado atual de saúde. Obs: Eles não sabem que faço a Hemoterapia. 

  
Experiência 

 Eu descobri um diabetes melitus a quase 4 anos e comecei a tomar Metformina 850Mg todos os dias após ao almoço. Tive problemas renais e hepáticos por causa disso e
os médicos me mandaram tomar mais outros 3 remédios para minimizar os efeitos colaterais da Metformina. Foi quando tomei conhecimento da Hemoterapia. Passei a
fazê-la e não mais tomei a Metformina estou excelente e meus médicos elogiam o meu estado de saude atual. Dizendo que meu tratamento está maravilhoso, só recebo
elogios deles. Faço examens regulares a cada 6 meses e tudo está normal. Obs: Os meus médicos não sabem que faço o tratamento de Auto-Hemoterapia. 

  
Anônimo 

 53 anos - Volta Redonda - RJ - Brasil
  

 
 
 
 
Segunda-feira, 31 de maio de 2010 - 14:47:32

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite reumatóide, Artrose, Colesterol, Diabetes mellitus, Dor na coluna, Dores articulares, Estresse, Hérnia de disco,

Hipertensão arterial, Insuficiência vascular periférica, Reumatismo, Vasculite
  

Vantagens 
 Inicialmente, senti mais disposição 

  
Experiência 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-asma-e-melhoras-em-casos-de-av-e.asp


Ainda não tenho muito a declarar pois estou comecando o tratamento, por isso ainda darei nota media. Confesso que minha expectativa é muito grande, com relação a este
tratamento. Entendo como se fosse a minha cura! 

  
Anônimo 

 62 anos - Belford Roxo - RJ - Brasil
  

 
 
 
 
Sexta-feira, 26 de março de 2010 - 14:51:39

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Cálculos renais (pedra no rim), Coração (problemas cardíacos), Diabetes mellitus, Dor de cabeça crônica, Gripe,

Herpes, Inflamação, Micose, Rinite, Varizes, Verrugas
  

Vantagens 
 Desapareceu uma verruga abaixo, olho esquerdo. 

 fiquei livre de uma enxaqueca crônica. 
 Controlei Diabete tipo 2. 

 Pressão Arterial controlada. Antes AHT 15x10 Hoje após 01 ano AHT. 14x8 Sem Rremédios. 
  

Experiência 
 Graças a Deus, que chegou esta informaçâo via internet,por meio DVD Dr. Luiz Moura, e que Deus o Abençõe,sua vida por muitos e muitos anos, por este benefíco a toda

população brasileira. 
  

PAULO LOURENÇO FERREIRA 
 53 anos - Ribeirão Preto - SP - Brasil

  
 
 
 
 
Quinta-feira, 11 de março de 2010 - 11:38:06

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Azia, Colesterol, Diabetes mellitus, Dor na coluna, Hipertensão arterial, Refluxo gastroesofágico

  
Vantagens 

 Melhoras físicas e mentais. Melhor funcionamento do intestino. Mais disposição física, menos sono. Melhor capacidade de raciocínio. Não medi ainda o colesterol nem a
diabets. Desejo fazer isso na décima aplicação. Notei que não sinto mais frio nos pés. Isso me faz crer que minha circulação sanguínea melhorou. No 4o dia notei no
dedão do pé direito bolhas estouradas (parece ácido úrico), mas depois regrediu. No resto, continuo observando. 

  
Experiência 

 Só fiz 7 aplicações até agora (uma por semana) e desejo continuar a fazer. Comecei com 5 ml, na 3a. aplicação fui para 8 e agora estou em 10 ml. Senti melhoras físicas e
mentais. Melhor funcionamento do intestino. Mais disposição física, menos sono. Melhor capacidade de raciocínio. Não medi ainda o colesterol nem a diabets. Desejo
fazer isso na décima aplicação. Notei que não sinto mais frio nos pés. Isso me faz crer que minha circulação sanguínea melhorou. No 4o dia notei no dedão do pé direito
bolhas estouradas (parece ácido úrico), mas depois regrediu. No resto, continuo observando. Custei a achar aqui, pequena cidade do interior de São Paulo, quem pudesse
me aplicar, mas consegui. O povo aqui desconhece por total tal procedimento. E quem conhece mostrou resistência; com razão, pois laboram em farmácias. 

  
Marcos Antonio de Carvalho Cavalcante 

 61 anos - Laranjal Paulista - SP - Brasil
  

 
 
 
 
Terça-feira, 23 de fevereiro de 2010 - 20:31:11

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Amebíase, Artrite, Azia, Bursite, Coração (problemas cardíacos), Diabetes mellitus, Doenças pancreáticas, Dor na coluna,

Gripe, Herpes, Hipertensão arterial, Hipertrofia benigna de próstata, Insuficiência vascular periférica, LER - Lesão por esforço repetitivo., Nódulo na tireóide, carne no
olho., Pré-operatório, Prevenção de infecções cirúrgicas, Prevenção em geral, Recuperação da capacidade visual, Refluxo gastroesofágico, Varizes, Verrugas

  
Vantagens 

 o bem estar vem logo com o segundo dia apos a primeira aplicaçao 
  

Experiência 
 estar sendo fantastica estou proximo a faser a cirurgia de safena esperando nao presizar fazer 

  
amaro cristovam dos santos 

 52 anos - Jaboatão dos Guararapes - PE - Brasil
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 17 de dezembro de 2009 - 21:57:57

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Câncer, Coração (problemas cardíacos), Diabetes mellitus

  
Vantagens 

 Nunca me senti tão bem. Todas as minhas taxas, no exame de sangue, foram dentro dos padrões. Isso não acontecia há 15 anos. Foi indicação de uma amigo que fez para
alergia. Pesquisei e comecei a fazer. Depois conversando com meu pai de 86 anos, minha tia de 82 anos, uma colega de minha mulher que estava com cancer, todos foram



unanimes em afirmar que sararam com o AHT. Depois acabei conhecendo muitas outras pessoas que tambem usaram. 
  

Experiência 
 Já relatei acima. 

  
Julio Cesar Pucci 

 60 anos - Curitiba - PR - Brasil
  

 
 
 
 
Sábado, 14 de novembro de 2009 - 10:50:54

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Diabetes mellitus, Hipertensão arterial

  
Vantagens 

 ate o momento estou me sentido otimo, vamos ver mais algumas secoes para eu realmente comprovar 
  

MARCELO DE OLIVEIRA 
 40 anos - Birigui - SP - Brasil
  

 
 
 
 
Quarta-feira, 7 de outubro de 2009 - 22:10:37

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Diabetes mellitus, Hipertensão arterial, Infecção, Inflamação, LER - Lesão por esforço repetitivo., Prevenção de

infecções cirúrgicas, Sinusite, Tendinite
  

Vantagens 
 Não precisei tormar antibiótico ou anti-inflamatório após cirurgias bucal (inferior e supeEstarior) 

  
Experiência 

 Esta sendo muito boa. Comecei com 10ml (jul/ago) aumentei por minha conta para 20ml (set/out), depois mudarei para 5ml (matutenção) com intervalos de sete em sete
dias. 

  
John Wesley Siqueira 

 65 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
  

 
 
 
 
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Colesterol, Diabetes mellitus, Dor na coluna, Gripe, Herpes

  
Vantagens 

 Estou sentindo meu corpo melhor depois da aplicação da hemoterapia com apenas 4 aplicações. 
  

Experiência 
 Gostaria de saber até que ponto consigo abaixar a minha taxa de diabetes tendo em vista que estou tomando vários chás e agora com a auto terapia. Preciso abaixar rápido

este diabetes. 
 O que acontece se parar as aplicações depois que me sentir melhor? 

  
Vanderley Aparecido da Silva Ferreira 

 37 anos - Guaçuí - ES - Brasil
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 9 de julho de 2009 - 12:07:37

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Diabetes mellitus

  
Vantagens 

 consigo manter a glicose mais bx , tenho glicose muito alta, perde gordura localizada apesar de ser magra. 
 me sinto bem melhor fisiscamente , mais bem disposta. 

  
daniela de cassia ribeiro 

 36 anos - Itaúna - MG - Brasil
  

 
 
 
 
Terça-feira, 23 de junho de 2009 - 17:30:54

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Diabetes mellitus

  



Vantagens 
 ESTOU COM MUITA DESPOSIÇÃO, SEM CANSAÇO NAS PERNAS E TACHA CONTROLADAS. 

  
Inácio Braz de Queiroz 

 55 anos - Natal - RN - Brasil
  

 
 
 
 
Sexta-feira, 26 de junho de 2009 - 15:00:04

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne juvenil, Alergias, Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Bronquite, Câncer, Colesterol, Dermatose alérgica, Diabetes

mellitus, Doenças virais, Dor de cabeça crônica, Dor na coluna, Dores articulares, Gripe, Herpes, Infecção, Inflamação, Pós-operatório, Pré-operatório, Rinite, Sinusite
  

Vantagens 
 muitas respostas boas e grandes melhoras comunicadas pelos proprios pacientes e por mim propria! aplico em mim , na minha familia, e amigos que pedem.... 

  
Experiência 

 quero e gostaria de muitas informaçoes e que possamos aplicar para pode continuar ajudando, e ter liberdade de aplicaçao com garantias e oferece um tratamento barato e
de rapida melhora para os pacientes. 

  
elizabeth 

 38 anos - Ibiporã - PR - Brasil
  

 
 
 
 
Sexta-feira, 29 de maio de 2009 - 02:16:41

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Colesterol, Diabetes mellitus, Gripe, Trombose

  
Vantagens 

 Tive melhora significativa no quadro clínico de trombose, alergias, diabetes. 
  

Experiência 
 Fiz a aplicação por indicação e pelo do médico da nossa família. Foi bem aceita, porém, quando comento que já fiz, perguntam se realmente funciona. Respondo com toda

certeza que sim. 
 Essa hemoterapia será prejudicial se não for realizada da maneira correta. Sem assepsia do local, aplicação correta, ou seja, todos os cuidados que se devem tomar para

uma aplicação de medicação qualquer. 
  

Eliane Terezinha Vosniack 
 24 anos - São José dos Pinhais - PR - Brasil

  
 
 
 
 
Quinta-feira, 28 de maio de 2009 - 16:45:09

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite, Artrose, Diabetes mellitus, Dor na coluna, Dores articulares, Esporão, Fibromialgia, Gripe, Hipertensão arterial,

Hipotensão (pressão baixa), Micose, Osteoporose, Rinite, Sinusite
  

Vantagens 
 Durante o periodo em que o paciente toma as aplicações, ele não sente dor alguma, alergias somem, nao fica gripado, sente-se mais disposto, a maioria das doenças

amenizam ou desaparecem mesmo. 
 Porem, meu pai parou de tomar e voltou as alergias, e voltaram com força total... ele acha que foi culpa da auto-hemoterapia e hoje tem medo de voltar a tomar...(medo de

agulha) pois se voltasse as alergias iriam parar COM CERTEZA ABSOLUTA! 
 entao, penso que começou a tomar? entao faça como no video. tome 10 sessoes, descanse 1 ou 2 meses e volte.. 

 assim pelo resto da vida! 
  

Hoje eu aplico em 4 pessoas: 
 - Uma senhora que veio por conta da fibromialgia (esta ja está na 7ª sessão, porem viajou por um mes quando estava na 3ª e não achou quem aplicasse. ou seja, voltamos a

estaca zero (desde que ela voltou estamos na 4ª. Hoje relata que não sentiu melhora ainda. faz 10ml por semana); 
 - Outra por causa de artrose e dores em geral(certa de que as dores diminuiriam, mas a cartilagem nao voltará! está ja na 4ª sessão e está se sentindo mais disposta, porem

as dores ainda continuam fortes.-10ml/semana). 
 -Meu sogro porque teve um AVC e sentia muitas dores nos joelhos, membros superiores inchados, nao andava direito, na fisioterapia nao conseguia fazer os exercicios de

agachamento(fazia no maximo 30) hoje com a 9ª sessão ja faz 90 agachamentos, anda melhor, não sente mais dores nos joelhos, a mao desinchou, entre outros beneficios.
(este desde a 1ª sessão ja se sentia bem melhor-5ml por semana). 

 -E meu namorado que tem uma micose muito feia em 2 dedos do pé.(este só fez 1 sessão. nenhum resultado ainda) 
  

Antigamente, eu aplicava em meu pai e ele tambem tinha artrose, durante o tratamento ele melhorou 90%, resolveu parar na 10ª sessão em fevereiro de 2009 e até hoje
maio de 09 ele ainda nao voltou e se sente pior que antes de ter iniciado a AHT. 

 Fiz em quase minha familia toda, minha tia tinha problema de furunculos e durante o tratamento melhorou bastante. agora viajou pro exterior e relatou que teve furunculo
lá..mas que voltará a fazer nela mesma(auto-aplicação-ela é enfermeira). 

 apliquei em meu irmao(19 anos), pra prevenir doenças, minha mae pra manchas na pele... 
  

Ressalto que esse tratamento nao tem contra-indicação, não tem efeitos colaterais e não há perigo algum, ja que o sangue é seu mesmo. o importante é SABER APLICAR
OU ESCOLHER UMA PESSOA QUE SAIBA MT BEM, POIS DEPENDENDO DO LOCAL, PODE SER QUE PEGUE ALGUM NERVO E ASSIM A PESSOA
PODE FICAR ALEIJADA.(EXEMPLO: NO BUMBUM, O NERVO CIÁTICO que controla as articulações do quadril, joelho e tornozelo, e também os músculos



posteriores da coxa e os músculos da perna e do pé.) 
  

Espero ter ajudado a tirar algumas duvidas! 
 Renata de Itabuna-BAHIA 

  
Renata MLG 

 23 anos - Itabuna - BA - Brasil
  

 
 
 
 
Segunda-feira, 18 de maio de 2009 - 11:28:50

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Diabetes mellitus, Dor na coluna

  
Vantagens 

 redução grande das dores, e já não tomo nenhum medicamento para diminuir a dor.e só faz cinco semana de tratamento. 
  

carlos umberto alves 
 62 anos - Uberaba - MG - Brasil

  
 
 
 
 
Sábado, 21 de março de 2009 - 18:40:55

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Colesterol, Coração (problemas cardíacos), Diabetes mellitus, Herpes

  
Vantagens 

 por enquanto estou na terceira aplicação mas ja vi resultado estou gostando vou fazer muito mais. 
  

julio 
 58 anos - Guarapuava - PR - Brasil

  
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2009 - 17:02:46

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Acne juvenil, Afta, Alergias, Alzheimer, Amigdalite, Anemia, Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Asma,

Bronquite, Bronquite asmática, Bursite, Cálculos renais (pedra no rim), Câncer, Cisto cebáceo, Cistos de ovário, Colesterol, Colite, Colite ulcerativa, Coração (problemas
cardíacos), Depressão, Dermatose alérgica, Diabetes mellitus, Distrofia muscular progressiva, Doença mista do tecido conjuntivo, Doença pulmonar obstrutiva crônica,
Doenças pancreáticas, Doenças virais, Dor de cabeça crônica, Dor na coluna, Dores articulares, Encefalite, Endometriose, Enxaqueca, Esclerose múltipla, Esclerose
tuberosa (TSC), Esporão, Estresse, Fibromialgia, Furúnculo, Gangrena, Glaucoma, Gripe, Hérnia de disco, Herpes, Hipertensão arterial, Hipertrofia benigna de próstata,
Hipotensão (pressão baixa), Hipotireoidismo, HPV (infecção por vírus do papiloma humano), Infecção, Inflamação, Insuficiência renal crônica, Insuficiência vascular
periférica, Labirintose, Lupus, Menstruação, cólicas e controle da TPM, Micose, Miomas, Nódulo na tireóide, carne no olho., Ovário policistico, Plaquetopenias,
Pneumonia, Pós-operatório, Pré-operatório, Pressão baixa, Prevenção de infecções cirúrgicas, Prevenção em geral, Psoríase, Refluxo gastroesofágico, Reumatismo,
Rinite, Síndrome do túnel do carpo, Sinusite, Tendinite, Trombose, Úlcera de estômago, Varizes, Verrugas

  
Experiência 

 sou tecnica de patologia clinica, comecei aplicando em minha mae que era cardiopata de nivel gravissimo vivia mais tempo no hospital do que em casa seus batimentos
cardiacos chegavam a 36 por minuto os medicos recomedaram que implantasse um marca-passo, mas gracas a Deus o sus demora muito, porque com a AH aplicando
1oml por semana dentro de 1 ano e meio de tratamento ela se submeteu a um cateterismo e a um novo ecocardiograma onde foi constatado que suas veias estavao
desobstruida as que estavam frageis se regeneraram e o cardiologista deu alta para ela, diminuiu a medicacao e hoje ela continua nao parando mais em cas mas nao para
ficar no hospital e sim para fazer curso de pintura, bordados croche e ate voltou a trabalhar ja esta costurando de novo e vai dar aula de corte e costura numa ong aqui na
cidade. tenho varios outros relatos todos com provas cientificas porque faco aplicacoes em dezenas de pessoas e cada uma tem algo para contar 3 delas tinham miomas do
tamanho de uma laranja e teriam que retirar o utero apos um ano de aplicacao nao tem mais nem sombra dos miomas, outro caso interesante e de um paciente que iria
amputar o pe por causa do diabete que necrosou o seu dedo, que estava totalmente preto e com uma ferida dolorida que nao fechava, agora ele anda normalmente nao
amputou o pe e detalhe ele fez somente 6 aplicacoes se eu pudesse contaria caso por caso mas nao da tenho uma paciente com cancer de intestino pedirei a ela que relata
para voces tudo antes e depois do tratamento. permita Deus que legalizem esse tratamento para que possamos trabalhar e ajudar a quem precisa em paz ate breve lucimar 

  
Anônimo 

 38 anos - - - Bulgária
  

 
 
 
 
Quarta-feira, 17 de dezembro de 2008 - 19:30:35

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Colesterol, Diabetes mellitus, Dor na coluna, Dores articulares, Estresse, Hipertensão arterial

  
Vantagens 

 por hora nada de tão evidente, pois foi a primeira, mas não houve nenhum efeito colateral. 
  

Experiência 
 descobri o diabetes mellitus a questâo de 45 dias.Estava tomando GLIFAGEM850, O melhor resultado foi até 170. Passei a tomar um chá de hervas e imediatamente



baixou para 125, depois soube que teria de conjuntamente fazer a AHT, comecei na seg.Feira ultima dia 15/12/08 e desta feita ao dia seguinte veio a 120. porem não estou
fazendo exercicios fisicos pois estou com 3 discoides na coluna L4L5, e tampouco uma dieta apropriada. 

  
Gelson José Borges 

 53 anos - Ribeirão Preto - SP - Brasil
  

 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 15 de dezembro de 2008 - 05:29:50

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Artrose, Bursite, Cisto cebáceo, Colesterol, Coração (problemas cardíacos), Depressão, Diabetes mellitus, Dores

articulares, Estresse, Gangrena, Gripe, Herpes, Hipertensão arterial, Infecção, Inflamação, Insuficiência vascular periférica, LER - Lesão por esforço repetitivo., Pós-
operatório

  
Vantagens 

 Alguns sintomas de doenças que eu tinha já desapareceram. 
  

Experiência 
 Alem dos sintomas de algumas doenças que desapareceram, tenho a sensação de ter renascido de forma geral. 

 Também estou praticando a pouco tempo a u r i n o t e r a p i a. Não tomo nenhum outro remédio, nem chá. 
  

jose mauro f. correa 
 47 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

  
 
 
 
 
Quinta-feira, 7 de agosto de 2008 - 17:11:17

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Colesterol, Diabetes mellitus, Dores articulares, Gripe, Hipertensão arterial

  
Vantagens 

 Melhora significativa 
  

Experiência 
 Excelente 

  
Roberto do Carmo 

 65 anos - Embu - SP - Brasil
  

 
 
 
 
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
  

 
 
 
 
Segunda-feira, 28 de julho de 2008 - 22:58:03

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Bursite, Diabetes mellitus, Fibromialgia, Hipotireoidismo, Osteoporose, Refluxo gastroesofágico, Rinite, Sinusite, Varizes

  
Vantagens 

 



Reduziu as dores no corpo, todavia, continuo sofrendo muito com a fibromialgia, a qual sempre escolhe um lugar para doer mais que outras. 
 Estou recuperando os meus cabelos, pois, para mim foi uma surpresa, entretanto, conheci uma certa pessoa que está fazendo o tratamento para esse fim, e,é

surpreendente. 
 A renite melhorou um pouco, mas, não esquecí que doença crônica. 

 O colesterol melhorou muito, entretanto, o triglicerides e LDL me atormenta, mas, sei que a diabetis é uma doença sistémica, já que desenvolve outras. 
 As varizes não diminuiram, contudo deixaram de doer. 

 Iniciei o tratamento com 5cc e aumentei para 10cc. 
 A busite, desapareceu do ombro (umeroescapural) direito, e agora apresentou no esquerdo, tive que tomar Torsilax. 

  
Experiência 

 Mas, as vezes as enfermeiras maltratam nosso organismo, parecem que erram e deixam hematomas, tanto na punção quanto na aplicação. 
  

Juracy Monteiro 
 61 anos - João Pessoa - PB - Brasil

  
 
 
 
 
Sexta-feira, 11 de julho de 2008 - 13:30:54

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Artrite reumatóide, Artrose, Depressão, Dermatose alérgica, Diabetes mellitus, Dor de cabeça crônica, Dor na coluna,

Dores articulares, Enxaqueca, Estresse, Fibromialgia, Inflamação, Micose, Pressão baixa, Reumatismo, Tendinite
  

Vantagens 
 Melhora geral substancial da saúde, fortalecimento e disposição... Não sinto tantas dores , pois antes do tratamento para artrite reumatóide/fibroalgia/dores reumátias são

muito caros e dolorosos. meu sistema imunológico não estava funcionando bem. Estou satisfeita com os resultados e pretendo continuar por toda a vida. 
  

Experiência 
 Não sei porque o Governo(ANVISA) em vez de ficar proibindo e perseguindo os profissionais que adotam esse tratamento não utiliza a maquina para pesquisar de

maneira SÉRIA e assim informar, os beneficios desse eficaz e barato tratamento. So me resta concluir que é algum tipo de pressão da indústria farmacêutica sobre as
associações médicas visando tao somente os altissimos lucros. Os tratamentos são caros e intoxicantes. Fiz tratamento com médico, tomei muito corticoide e não obtive
cura,nem alívio e sim um enfraquecimento, debilidade e intoxicação de meu organismo. Gastei tempo e 60 mil reais aproximadamente, incluindo tratamentos,remédios,
consultas e exames etc 

  
REGINA COELI DO NASCIMENTO VALE 

 52 anos - Brasília - DF - Brasil
  

 
 
 
 
Quarta-feira, 2 de abril de 2008 - 14:01:30

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Cisto cebáceo, Diabetes mellitus, Hipertensão arterial, Insuficiência vascular periférica

  
Vantagens 

 As dores nas pernas diminuiram muito 
  

Eduardo Walter de Oliveira Borges 
 50 anos - Jundiaí - SP - Brasil

  
 
 
 
 
Sábado, 23 de fevereiro de 2008 - 12:24:00

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Diabetes mellitus, Dores articulares, Hipotensão (pressão baixa), Hipotireoidismo, Infecção, Inflamação, Menstruação, cólicas

e controle da TPM, Pressão baixa, Psoríase
  

Vantagens 
 Fiz duas aplicações destea terapia, da qual a cada dia percebo melhorias perceptiveis. 

  
Experiência 

 Não utilizei a auto-hemoterapia em mim mesma ainda, mas como enfermeira, fui procurada para fazer este prodedimento, não conhecia nada , mas pesquisei muito e
simplesmente achei uma benção de DEUS, ser curado pelo próprio sangue, realmente é um dos achados que futuramente irão revolucuionar a área da saúde, e
especialmente para mim que sou enfermeira, não tendo licença para prescrever medicamentos alopáticos, poderei utilizar a auto-hemoterapia em favor de meus pacientes. 

 Gostaria de saber se há alguma contra indicação neste procedimento, algum tipo de reação adversa, se é que há. 
 Grata, Elaine Cristina. 

  
Elaine Cristina Barbosa Pereira 

 33 anos - São Paulo - SP - Brasil
  

 
 
 
 
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2008 - 08:05:04

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Colesterol, Diabetes mellitus, Dor na coluna, Gripe, Herpes, Hipertensão arterial, Nódulo na tireóide, carne no olho.,



Reumatismo, Úlcera de estômago, Varizes
  

Vantagens 
 SIm a gripe desaperese quando,eufaço ah. reumatimos tambem, As demais preciso de resutado medico. 

 Infelismente, Eu não faço empre por falta de proficional a percegição. Se não fosse isso eu tenha certesa que estava curada pois eu fico muito bem quando faço. 
  

 
Experiência 

 Eu etaria curada . 
  

SHIRLEY A DE JESUS SILVA 
 59 anos - Brasília - DF - Brasil

  
 
 
 
 
Quarta-feira, 23 de janeiro de 2008 - 17:59:31

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Diabetes mellitus, Gripe

  
Vantagens 

 geralmente nos invernos ,eu ficava resfriado mais de 4 vezes ao nao...e,esse ano de 2007,comecei em março a fazer a ah,e peguei apenas um resfrido. 
 Ja nos exames de sangue,tirando a glicose que estava elevada devidoa diabetes que tenho a 31 anos,todos os outros tipos de exame deram muito bom os resultados. 

  
Paulo Sérgio de Alzeredo 

 35 anos - Porto Alegre - RS - Brasil
  

 
 
 
 
Terça-feira, 15 de janeiro de 2008 - 01:46:51

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Diabetes mellitus, Dores articulares, Hipertensão arterial, Infecção

  
Vantagens 

 Otimas, redução das crises de angina, cessou dor articulação coxo femural, circulaçaõ periferica no pé diabetico melhorou sensivelmente 
  

Experiência 
 inciei em junho de 2007, com 5ml, apos 3 meses passei a 10 ml, ferida no pé diabético era indolor faltava circulação sanguinea no local após terceira aplicação

sensibilidade foi retornando e criando um derme de cor avermelhada e sensivel, e diminuindo a abertura da ferida estou agora com 7 meses de aplicação continuarei
fazendo 

  
antonio carlos lopes 

 62 anos - Mauá - SP - Brasil
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 17 de janeiro de 2008 - 01:21:35

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Dermatose alérgica, Diabetes mellitus, Enxaqueca, Inflamação, Labirintose

  
Vantagens 

 Hiperplasia Prostática Benigna e Psa de 5.5, baixou para 4.5 e sintomas diminuiram. Alergias-sumiu, Enxaqueca-quase ñ as tenho; labirintose-mais leves e mais
esporádicas. 

  
Experiência 

 Fiz apenas 10 aplicações de 10ml no glúteo, alternando lado cada 7 dias. Neste período nunca me senti tão disposto em todos os sentidos! Os sintomas foram diminuindo,
como ditos acima. Como parei, os sintomas voltaram lentamente, mas ñ com a mesma intencidade! O fato é q AHT tem q ser contínua, com curtos descanços; como
explicados no dvd. Volto as aplicações e recomendo à todos! O problema é achar bom profissional q aplique! 

  
Jessé Benck 

 64 anos - Curitiba - PR - Brasil
  

 
 
 
 
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2008 - 05:55:15

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite reumatóide, Colesterol, Diabetes mellitus, Dores articulares, Gripe, Hipertensão arterial, Retinopatia diabética, Rinite,

Úlcera de estômago
  

Vantagens 
 tinha problemas sérios com retinopatia diabética e hipertensão,depois que começei com a AH fiquei livre . Graças à DEUS.sou praticante ha 10 meses.nunca mais

gripei,nem resfriado,está uma benção. 
  

Experiência 
 



nada.só senti melhoras,um ânimo de causar inveja. 
  

jose maria coimbra batista 
 60 anos - Anápolis - GO - Brasil

  
 
 
 
 
Terça-feira, 22 de janeiro de 2008 - 19:15:56

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Bronquite, Diabetes mellitus, Dor na coluna, Enxaqueca

  
Vantagens 

 Não tive mais crises asmáticas e enxaqueca 
  

Nádia Pereira da Silva 
 42 anos - Palmas - TO - Brasil

  
 
 
 
 
Quinta-feira, 17 de janeiro de 2008 - 01:21:35

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Dermatose alérgica, Diabetes mellitus, Enxaqueca, Inflamação, Labirintose

  
Vantagens 

 Hiperplasia Prostática Benigna e Psa de 5.5, baixou para 4.5 e sintomas diminuiram. Alergias-sumiu, Enxaqueca-quase ñ as tenho; labirintose-mais leves e mais
esporádicas. 

  
Experiência 

 Fiz apenas 10 aplicações de 10ml no glúteo, alternando lado cada 7 dias. Neste período nunca me senti tão disposto em todos os sentidos! Os sintomas foram diminuindo,
como ditos acima. Como parei, os sintomas voltaram lentamente, mas ñ com a mesma intencidade! O fato é q AHT tem q ser contínua, com curtos descanços; como
explicados no dvd. Volto as aplicações e recomendo à todos! O problema é achar bom profissional q aplique! 

  
Jessé Benck 

 64 anos - Curitiba - PR - Brasil
  

 
 
 
 
Terça-feira, 15 de janeiro de 2008 - 01:46:51

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Diabetes mellitus, Dores articulares, Hipertensão arterial, Infecção

  
Vantagens 

 Otimas, redução das crises de angina, cessou dor articulação coxo femural, circulaçaõ periferica no pé diabetico melhorou sensivelmente 
  

Experiência 
 inciei em junho de 2007, com 5ml, apos 3 meses passei a 10 ml, ferida no pé diabético era indolor faltava circulação sanguinea no local após terceira aplicação

sensibilidade foi retornando e criando um derme de cor avermelhada e sensivel, e diminuindo a abertura da ferida estou agora com 7 meses de aplicação continuarei
fazendo 

  
antonio carlos lopes 

 62 anos - Mauá - SP - Brasil
  

 
 
 
 
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrose, Cistos de ovário, Diabetes mellitus, Prevenção em geral

  
Vantagens 

 Muito bem estar geral. Sei que o efeito é lento, mas, dia a dia, os aspectos vão melhorando. 
  

Experiência 
 É um comentário: vários médicos esclarecidos que eu conheço vêm, com bons olhos, a AHT. Acham, no entanto que deveriam ser feitos maiores estudos para, inclusive,

ampliar as possibilidades da técnica. Sobretudo aquela que é utilizada como fator de crescimento. 
  

Marisa Bidilla de Azevedo Leitão Pereira 
 72 anos - São José dos Campos - SP - Brasil

  
 
 
 
 
Sábado, 12 de janeiro de 2008 - 10:35:55

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Diabetes mellitus

 



 
Vantagens 

 normalidade das taxas de glicose e glicemia. 
  

Experiência 
 muitoo bom, formidavel, remédio de Deus. 

  
tercio spineli de brito 

 61 anos - Goiânia - GO - Brasil
  

 
 
 
 
Sábado, 15 de dezembro de 2007 - 23:09:14

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Diabetes mellitus, Hipertensão arterial, Retinopatia diabética, Rinite

  
Vantagens 

 A ritinopatia melhorou 80 %, a rinite e outras alergias desapareceram. 
 A diabete tipo ii se manteve no mesmo nivel 

 A dislipedemia (colesterol e trigliceridios altos) normalizaram os niveis o que eu não conseguia com remédios. 
 A pressão arterial hoje se encontra em 12/8 sem remédio 

  
Experiência 

 O que eu notei no meu caso que com a autohemoterapia consegui amenizar os efeitos que a diabetes traz (ritinopatia,hipertenção,dislipedemia e outros)mas não consegui
melhorar os niveis da glicemia. 

  
LAURO FEIJO CRUZ 

 53 anos - Portão - RS - Brasil
  

 
 
 
 
Terça-feira, 11 de dezembro de 2007 - 00:54:58

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Amigdalite, Bursite, Depressão, Diabetes mellitus, Doenças pancreáticas, Doenças virais, Glaucoma, Gripe, Hipertensão

arterial, Prevenção em geral, Sinusite
  

Vantagens 
 Amigdalite que era frequente sumiu, brucite depressão,desapareceu; diabetes ficou controlada; pâncreas já não doi como antes; viroses sumiu, as veses espirro um pouco e

é só; glaucoma está melhorando, pressão intra ocular baixou; gripes sumiu; hipertensão ficou sobre controle, há muito tempo não a controlava em 12/8; sinusite sumiu,
estou aliviado de varios problemas que antes eram só paliativos, se hoje estou mais disposto devo a AHT e ao Dr. LUIZ MOURA. Agradeço a oportunidade de deixar
meu depoimento. A PAZ SEJA COM TODOS. 

  
Experiência 

 As autoridades desse PAÍS devem mostrar seriedade sobre esse assunto, está em jogo a vida de milhões de brasileiros, isso é coisa séria, os burocratas devem deixar de
lado a pose e assumirem o lado humano e colocarem-se no lugar do povo simples,que muitas vezes não tem o que comer, muito menos comprar remédios e que por sinal,
em vez de curar geram efeitos colaterais, criando assim uma bola de neve que só aumentam o lucro desumano e crônicos dos laboratórios multinacionais.deveriam
criarem uma CPI sobre o assunto, os CFMs deveriam investigar os lucros dos laboratórios, os efeitos colaterais dos medicamentos, afinal, são drogas, venenos, que estão
no mercados a serviços de gente inescrupulosas, é só recordar as noticias de falsificação de medicamentos, etc, etc. 

  
Ailton Beril Ramos 

 54 anos - Rio Largo - AL - Brasil
  

 
 
 
 
Segunda-feira, 6 de setembro de 2010 - 19:09:51

 201.67.40.226
 Enfermidades selecionadas 

 Re: Informação Sobre O Dr. Luis Moura
  

Data: 08/04/2009 22:11:17 
 De: Joselito de Souza Soares 

 IP: 189.72.190.178 
 Assunto: Re: Re: Informação Sobre O Dr. Luis Moura 

  
Eu faço a auto hemoterapia ha quase dois anos e muitas pessoas fazem comigo e temos vários exmplos beneficos de pessoas da nossa equipe, por exemplo: tres pessoas se
beneficiarm com o desaparecimento da psoriese, uma outra negativou o virus da epatite C, varisos casos de melhora de visão, varios casos de melhora da dibete, alem de
várias outras melhoras em muitos outros participantes. Aqui em Rio Branco Acre onde resido, as farmacias foram proibidas de fazerem a AH mas nós buscamos a
enfermeira e fazemos em nossas residencias. Aqui tam existem alguns médicos que fazem em si próprio para artrite reumática, compate e precaução para outras várias
enfermidades. 

 http://inforum.insite.com.br/39550/8673738.html
  

DIva
  

 
 



 
 
Domingo, 18 de abril de 2010 - 12:12:07

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Herpes, Prevenção em geral, Retinopatia diabética

  
Vantagens 

 Sumiram completamente feridas e coceira nas canelas devido a diabetes 
 tb percebi a melhora na visão 

  
 ELOY FERNANDO CAMPANA 

 39 anos - Dionísio Cerqueira - SC - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/aht_hemoterapia_depoimentos.asp?p=50
  

 

 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Doença de Chagas
 
 
Orientações Médicas:

 Sábado, 11 de outubro de 2008 - 22:50:19
 esto fazendo há um mes, já melhorei da coluna,

 conheço muitas pessoas que estão fazendo
 gente com renite alérgica ja nao toma mais remédio,

 gente com cancer na garganta, está melhorando
 gente com doença de chagas em estado avançado já esta bem melhor

 e muito mais que não vou escrever tudo...
 jorge 43 anos - florianópolis sc

  
 
 
Inforum

 Assunto: Auto-hemoterapia e miocardiopatia dilatada (coração grande)Coração 
 De: raquel fernandes ribeiro 

 sou advogada, moro em Curitiba e sou portadora da doença de chagas com indicação de transplante de coração ou de células tronco. Por ser muito difícil conseguir e
ouvindo uma amiga enfermeira que sabia que o meu médico havia me sentenciado ate 12/2007 ela me cedeu o DVD do Dr Luiz Moura e ai comecei a dez meses fazer a
auto hemoterapia. 

 Apos o sexto mes refiz todos os exames médicos ( ecografia e holter e descobrimos que meu coração havia recuperado cerc de 30%. Em março vou refazer os exames
médicos.

  
 
 
AHT HEMOTERAPIA:

 EU JOSE ALMERI DE OLIVFEIRA TRABALHO NA SAUDE HA 34 ANOS LOGO QUE EU COMECEI NA FUNÇAÕ DE PATOLOGIA CLINICA DESCOBRI
QUE EU TINHA CHAGAS, NO CORAÇÃO. AI DEPOIS DE ALGUNS ANOS CONHECI OS METODOS DO DTR, ANTONIO LUIZ DE MOURA. E HOJE EU
FAÇO A AUTO HEMOTERAPIA EM MIM, E NOS OUTROS SO TENHO RECEBIDO ELOGIOS E CURAS,FAÇO 10 ML DE SANGUE DE 7 EM 7 DIAS, NÃO
TENHO MAIS CANCEIRA, ANDO DE BICICLETA, CORRO E NÃO CANSO;FIQUEI CURADO, É OTIMO UM TRATAMENTO BARATO, E DE UMA
EFICÁSSIA SEM MEDIDAS TENHO 60 ANOS E ME SINTO QUE ESTIVESSE 20, É SENSACIONAL A AUTOHEMOTERAPIA. EU RECOMENDO A TODOS
QUE TEM ALGUMA INFECÇÃO SEJA ELA TROPICAL OU NÃO SE TEM INFECÇÃO FEZ A ATOHEMOTERAPIA, VOCE FICA LINDÃO, E MAIS JOVENIL
É ISSO QUE EU PASSO A TODOS OS INTERNAUTAS QUE CRÊ. E COMECE AGORA...SAUDE É PARA TODOS ALMERI SESDF.

  
 

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Dor de garganta
 
 
Lucris Gonçalves publicou em auto-hemoterapia testemunhos: 

 31 de maio às 18:36 
  

 Eu conheci a hemoterapia através da Internet estou na segunda aplicação ...ja estou sentindo os efeitos na prisão de ventre , melhora de garganta inflamada e mais disposta
fisicamente! ! 

  
 https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/

  
 Lucris Gonçalves: Trabalha na empresa Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz): 

 https://www.facebook.com/lucianacristina.goncalves.75
  

 
 
 

http://www.hemoterapia.org/aht_hemoterapia_depoimentos.asp?p=50


 
 
 
 
Domingo, 20 de setembro de 2015 - 14:46:55

  
Meu teste com aplicações da HEMOTERAPIA!!! Publicado por Arione Luiz de Souza

  
Mafra Mafra (GRUPO AMIGOS DA CURA) 

 37 min 
 Meu teste com aplicações da HEMOTERAPIA!!! 

  
 
Publicado por Arione Luiz de Souza 

 Ola, quero aqui compartilhar para aqueles que querem acreditar em algo natural ao bem da saúde! 
 Sofria muito com constantes crises de inflamação da garganta, era com algo gelado ou mudança de clima, poeira dentre outros, chegando a ter que direto ir ao hospital.

Foi quando um dia meu pai chegou com um DVD do Dr. Luiz Moura e começou a dizer que tinha ganhado de um homem que lhe contou sobre os benefícios da AUTO-
HEMOTERAPIA. 

 Corri com o DVD para poder assisti-lo e no desenrolar do filme fui vendo que talvez pudesse me ajudar, então rapidamente pedi pra uma irmã que é técnica em
enfermagem pra poder fazer aquele procedimento em mim e ela não pensou duas vezes para fazê-lo. INCRÍVEL, INCRÍVEL!!! FALO ISSO COM TODA
PROPRIEDADE E EXPERIÊNCIA QUE TIVE COM ESTE MÉTODO NATURAL, JÁ FAZ MAIS DE UM ANO QUE VENHO FAZENDO APLICAÇÕES DE 7 EM
7 DIAS DA AUTO-HEMOTERAPIA E REPAREI QUE REALMENTE NÃO TENHO TIDO MAIS AQUELAS INFLAMAÇÕES DE GARGANTA QUE ACABAVA
VINDO EM SEQUÊNCIA, GRIPE E PEITO COM CATARRO. MANTENDO CERTINHO ESSE INTERVALO DE APLICAÇÕES VOCÊ PODE CONFIAR QUE
NÃO TERÁ MAIS NENHUM TIPO DE CRISE. ACREDITE, NÃO DÁ PRA FICAR CAINDO SOMENTE EM CONVERSA DE QUEM QUER MAIS É VER O
POVO DOENTE PRA PODER ALIMENTAR ESSE MUNDO DOS NEGÓCIOS E INTERESSES! 

  
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/meu-teste-com-aplica-es-da-hemoterapia?xg_source=activity

  
 
 
 
 
 
Terça-feira, 14 de junho de 2011 - 19:25:24

  
Auto-hemoterapia no tratamento de crise asmática, verrugas e problema de garganta e de pele

  
Data: 14/06/2011 18:49 

 De: Raul Ruckl (ruckl.r@oi.com.br) 
 IP: 187.7.50.115 

 Assunto: Re: Re: Re: AUTOHEMOTERAPIA EM SANTA CATARINA 
  

Faço auto hemoterapia a quatro meses, 
 tive uma crise asmatica violenta,usava a bombinha 

 com Foraseque,que acabou me dando problemas 
 na garganta.Os beneficios que obtive até agora 

 são vario ex. minha disposição ficou exelente,minha pele 
 ficou ótima tinha uma enorme veruga nas costas,sumiu, 

 meu problema de farfanta foi resolvido,pessoas que conheço 
 tambem tiveram resultados ótimos,obrigado 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/11813702.html

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-no-tratamento-de-crise-asmatica-verrugas-e.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 22 de maio de 2011 - 23:28:47

  
Enfermidades selecionadas 

 Amigdalite
 Enxaqueca
 Infecção

 Inflamação
 Sinusite

  
Auto-hemoterapia cura de sinusite, enxaqueca e dores de garganta

  
Data: 22/05/2011 19:46 

 De: ana paula 
 IP: 201.26.126.105 

 Assunto: Re: Divulgação e testemunhos 
  

faço auto hemoterapia desde 10/2010 e estou me sentindo maravilhosamente bem, tinha um problema sério de sinusite, enxaqueca e garganta até cirurgia fiz para tentar
melhorar as inflamações constantes na garganta, conheci o tratamento atraves de um amigo que faz há 2 anos, comecei e os resultados foram praticamente imediatos,

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-no-tratamento-de-crise-asmatica-verrugas-e.asp


desde o inicio do tratamento não tomo mais nenhum tipo de rémédio nem pra dor de cabeça o que consumia como agua, hoje tenho uma vida muito diferente sem dores,
posso tomar gelados ( o que era impossível, pois era beber gelado e comprar uma caixa de antibiótico), abençoado mesmo seja Dr. Luiz Moura pela divulgação percebo
que não é de interesse a liberação pois financeiramente é completamente inviável o que é uma pena sermos vistos tão somente como um $ ao invés de seres humanos
contem comigo para divulgação desde outubro vivo e não sobrevivo ! 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/11765308.html

  
 
Sábado, 28 de maio de 2011 - 07:18:09 

  
Faço auto-hemoterapia desde 2009 e me sinto muito bem: não tenho mais doenças respiratórias tipo gripe, irritações de garganta e coriza, fisicamente estou muito bem
eliminei tambem as dores da coluna lombar e articulações. 

 Nivaldo Viana 
 57 anos - FEIRA DE SANTANA

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-de-sinusite-enxaqueca-e-dores-de.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 7 de dezembro de 2010 - 07:23:41

  
Enfermidades selecionadas   

  Alergias
  

Auto-hemoterapia melhora alergia em 1 mês
  

29/11/2010 16:12 - K.c.costa 
  

 Oi Boa tarde! comecei a fazer AH há 1 mes,notei melhoras em relaçao a minha alergia, todas as noites tinha crise de n dormir com a garganta irritada, e desde entao n
senti mas nada, graças a DEUS... Espero melhorar em tudo.... boa sorte pra todos 

  
 http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-alergia-em-1-mes.asp

  
 
 
 
 
 
Domingo, 14 de novembro de 2010 - 13:00:07

  
Enfermidades selecionadas   

  Ácido Úrico / Gota Úrica
  Acne juvenil

  Alergias
  Dor de cabeça crônica

  Dores articulares
  Mal estar digestivo

  Rinite
  Sinusite

  
AUTO HEMOTERAPIA AUMENTO DA IMUNIDADE E MELHORA DE VIDA

  
NÃO DEIXO MAIS ESSA PRÁTICA,VOU USÁ-LA E DIVULGAR SEMPRE PARA AS PESSOAS QUE NECESSITEM DE AJUDA. 

 CUSTO ZERO E ALEGRIA NO ROSTO. 
  

ROSANA   
 SÃO PAULO/ BRASIL

  
 
* comentarios

  
Quarta-feira, 7 de agosto de 2013 - 16:04:28 

  
Oi, faço AH já a quase 4 anos....e jamais vou deixar de fazer. Tinha antes, crises de garganta que me deixava de cama e com febre, e desde então não tive mais. É
impressionante como esse tratamento age em nosso corpo...gripe nunca mais!!!! Quem tem imunidade baixa pode fazer sem medo, aconselho por experiência própria, eu
não podia ir a praia e tomar um sol, tomar algo gelado, que logo mais a noite já começava sentir os sintomas da minha garganta...era horrível. Hoje, faço sem medo...vou a
praia tomo sol, tomo bebidas geladas, a noite sorvete...nossa é muito bom vc poder viver a vida novamente. E minha mãe também faz a esse mesmo período, e hoje
consegue pentear os cabelos, pois tinha enormes dores nas juntas e não podia levantar os braços direito, nem andar muito, pois as pernas doía muito...hj, ela bate perna o
dia todo. Graças a Deus e a AH. 

 LL Cândido   
 Jaboatão dos Guararapes

  
Terça-feira, 6 de março de 2012 - 17:08:47 

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-de-sinusite-enxaqueca-e-dores-de.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-alergia-em-1-mes.asp


Oi pessoal estou fazendo auto-hemoterapia, e estou muito satisfeita,ja fiz 10 seçoes minhas varicozes sumiu quase todas ,e tinha muitas no nariz agora com a hemoterapia
naõ tenho mais to muito feliz e vou fazer por muito tempo obrigada DR LUIZ MOURA que DEUS te abençoe um abraço.. 

 zaclis 
 42 anos - Ponta Grossa

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-aumento-da-imunidade-e-melhora-de-vida.asp

  
 
 
 
 
Domingo, 30 de maio de 2010 - 22:21:37

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Azia, Doenças virais, Dor de cabeça crônica, Dor na coluna, Enxaqueca, Gripe, Hepatite, Infecção, Inflamação,
Prevenção em geral, Psoríase, Recuperação da capacidade visual, Verrugas

  
Vantagens 

 Verrugas, manchas na pele, espinhas, psoriase, gripes,dores de garganta, infecçoes de lesoes, foram 100 eficazes, quanto a enxaqueca somente reduçao da intensidade das
crises provocadas por alimentos, mas parece que as enxaquecas das mulheres tem dado resultados excelentes. 

  
 Experiência 

 Iniciei fazendo experiencias em amigos que já haviam testados todas as tecnicas em seus tratamentos convencionais e alternativas decidiam testar, e por sorte todos
conseguiram se curarem com a hemoterapia, como exemplo herpes zoster, rins e hemorroida. Apos acompanhar estas pessoas eu iniciei o meu tratamento visando curar
minha enxaqueca que convivo a mais de 35 anos. A partir dai, remomendei para varias outras pessoas que também iniciaram o tratamento e nao conheço nenhuma, que
conseguiu fazer o tratamento por um periodo de mais de 30 dias, que tenha arrependido, todas alcançaram mudanças significativas em sua qualidade de saude. 

  
 Ernesto J.R.Rodrigues 

 45 anos - Uberlândia - MG - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-alergias-azia.asp
  

 
 
 
 
 
RELATO NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA 

 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
 Sempre - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2809893625766984045

 Eu faço hemoterapia a um ano e nove meses ...e digo a vcs ... nunca mais senti dor de garganta ... tenho moto ... vivo caindo rsrsrs .. meus esfoloes cicatrizam de imediato
... em 8 dias some totalmente... nao tive mais alergia de sol ou problemas parecidos... e curei Osteomilite adiquirida de um acidente de moto tambem...

 Asssim pessoal quem nao faz nao sabe oq esta perdendo ... Tudo cicatriza muito rápido ... minha imunidade esta sempre em alta... me sinto muito bem ..faço exames a
cada 6 meses e medicos se impressionam com os resultados.

 Aconselho ... recomendo e nao me arrependo ... a todos medicos q consulto nunca escondi q faço .. mas apenas um cirurgiao plastico ... concordou e apoiou minha
iniciativa..

 Por tanto , nao esperem q medicos venham apoiar .. pq realmente eles duvidam dos exelentes resultados q alcançamos fazendo...
  

 
 
Sexta-feira, 19 de dezembro de 2008 - 15:04:43 

 Me auxilou bastante em um tratamento contra fungo ( praticamente me curou) e contra uma inflação na garganta foi tiro e queda!!!!! 
 Robson Vieira 46 anos - Sete lagoas: fórum Orientações Médicas

  
 
 
Postado por Lina

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

  
"Melhoras ostensivas!!! Antes da AH eu vivia com a garganta inflamada, em crises e 

 mais crises alérgicas, todavia, com a AH nunca mais senti nenhum sintoma de 
 inflamação e as reações alérgicas melhoraram em 100%." 

 Postado por: Mariama 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6832542384331569794

  
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 28/10/2008 01:50

 De: Nila Paulaa
 IP: 201.24.168.222

 Assunto: Estou fazendo e vou continuar.
 Estou fazendo porque não doi, não sinto nada anormal nas aplicações.

 Estou na sétima aplicação e quero ir ainda uns tempos até ficar curada de vez.
 Eu comecei tomar por problemas na junta do pé que doia muito, hoje vejo que muitas outras

 coisas desapareceram tinnha uma infecção de gargante e ouvido que não sarava, hoje não
 quero nem lambrara daquela dor. Meu pé já melhourou demais, e as dores da coluna tb.

 melhorou bastante, eu creio que vou ser curada, pois a intenão e tomar até sarar.
  

 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-aumento-da-imunidade-e-melhora-de-vida.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-alergias-azia.asp
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


 
Inforum:

  
Data: 24/12/2009 18:02

 De: LUNI
 IP: 189.123.48.253

 Assunto: AUTO HEMOTERAPIA
 QUERO DIVUGAR A TODOS OS LEITORE, O QUANTO A AUTO HEMOTERAPIA FAZ BEM.

 EU ESTAVA COM A MINHA GARGANTA INFLAMADA,FAZIA UMA SEMANA,MUITO DOLORIDA.
 "VALE LEMBRAR QUE EU EU JA HAVIA ASSISTIDO AO DVD DO DR LUÍZ MOURA."

 POIS BEM,PEDI AO MEU MARIDO QUE FIZESSE AH EM MIM,E ELE FEZ,E NÃO SENDO UM PROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE CONSEGUIU
COLHER APENAS 3 ML DE SANGUE,ISSO POR VOLTA DAS 21:OO HS.FUI DORMIR E QUANDO ACORDEI NÃO SENTIA MAIS NADA.E NÃO TOMEI
NENHUM TIPO DE REMÉDIO.

 ACREDITO QUE NÃO SEJA DO INTERESSE DO GOVERNO,MUITO MENOS DOS LABORATÓRIOS POIS COM ISSO ELES SÓ PERDERIAM, COM A
LIBERAÇÃO DA AUTO HEMOTERAPIA.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 14 de outubro de 2009 - 08:52:40 

  
num site: 

  
1 comentários: 

  
rjbgbo disse... 

  
Só tenho elogios, ao Dr. Luiz Moura, como foi bom rever ele, que me fez ter uma vida melhor c/ uma bronquite, a partir dos 9 anos de idade e até hj. 

  
Ñ deixou que operassem as amídalas, receitando um mero gargarejo de jiló. 

  
Tb c/ minha mãe c/ auto-hemoterapia ele curou uma nevralgia tri-gêmea. 

  
Tomará que ele ainda tenha muitos anos de vida p/ exercer a medicina. 

  
Parabéns pelo seu post, tb s/ querer a poucos dias vi essa entrevista dele, num canal fechado. 

  
 
Sexta-feira, 25 Setembro, 2009 

  
em: 

  
http://vivaotux.blogspot.com/2009/09/saude-o-que-e-auto-hemoterapia.html

  
Olivares Rocha

 44 anos - RJ
  

 
 
 
Data: 14/08/2009 16:15 

 De: ANA TEIXEIRA 
 IP: 187.7.163.152 

 Assunto: Re: Re: Auto Hemo X Gripe Suína 
  

Sofria constantemente de dor de garganta e vivia tomando antibioticos. Comecei a aplicar em mim mesma a auto hemoterapia, já fazem dois anos e nunca mais tomei
antibioticos. Com essa epidemia de gripe A estou aplicando em mim, na minha mãe e no meu filho de 12 anos. Até agora estamos muito bem!!! Resolvi aplicar em meu
filho devido a varias mortes pela gripe A na minha cidade!!!! 

  
 
 
 
Data: 07/08/2009 14:02 

 De: josue junior 
 IP: 189.31.192.51 
  

Assunto: AUTO HEMOTERAPIA REMEDIO PARA TODAS AS DOENÇAS 
  

sou de paranagua parana conheço muitas pessoas que estao fazendo este tratamento que serve para qualquer doença . EU faço este tratamento e ja faz muito tempo que
nao pego gripe ou inflamaçao de garganta , faço aplicaçoes de 5 em 5 dias me sinto muito bem. 

  
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Dores
 
 
Sábado, 23 de janeiro de 2016 - 19:05:19



 
Auto-hemoterapia resolve dores no joelho e coluna

  
Publicado ontem na foto do CFM (sobre a auto-hemoterapia): 

  
Wilma Tamer O s médicos e farmaceuticos, preferem dizer que desconhecem a auto hemoterapia é menos complicado, esse tratamento que dispensa remédios não
interessa a eles, mas só a quem já tinha desistido de ter uma boa saude é que sabe... tenho exames comprovando meus problemas no joelho, coluna.. quase.não caminhava
mais,, faço a hemo à quase 3 anos, sem dor, joelho excelente, saúde ótima. 

 Curtir · Responder · Ontem às 17:48
  

 
 
 
 
 
 
Domingo, 31 de janeiro de 2016 - 16:54:49

  
Auto-hemoterapia cura doença celíaca (auto imune) e dores fortes nos joelhos.

  
Ana Chollet pubicou em Auto-hemoterapia Testemunhos: 

 27 de janeiro às 00:49 
 Meu filho foi diagnosticado com doença celíaca, que é uma doença auto imune. Era horrível ter que procurar tudo sem glúten. Agora come mais glúten que eu e não

aparece mais nos exames a doença celíaca. No meu caso já mal conseguia caminhar devido a dores fortes nos joelhos. Também estava sempre com infecção de garganta.
Estamos os dois muito bem. Graças a auto hemoterapia. Meu avô curou muitas pessoas enquanto viveu, com a auto hemoterapia. Funciona, é segura! Obrigada ao De Luís
Moura! 

 https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/
  

 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 24 de outubro de 2015 - 09:20:00

  
Enfermidades selecionadas 

 Coração (problemas cardíacos)
 Dores articulares

  
Auto-hemoterapia cura dores articulares e problemas coronários

  
Angelo Belo comentou no texto: 

 Marcelo Fetha 
 20 de setembro · Editado · 

 Mafra Mafra (GRUPO AMIGOS DA CURA) 
 37 min 

 Meu teste com aplicações da HEMOTERAPIA!!! 
 Publicado por Arione Luiz de Souza 

 - 
 Angelo Belo: Sou da área de saúde a mais de 30 anos. E depois de ficar curado de uma enfermidade na articulação do ombro direito, enfermidade essa que mais de 20

médicos não conseguiram curar com a medicina convencional, apelei para a auto-hemoterapia que foi um tiro certeiro para aniquilar de uma vez por todas aquela
enfermidade que me afligiu por mais de 8 anos. Depois dessa vitória, incentivado pelo vídeo do Dr Luiz Moura passei a divulgar a técnica e aplicar nas pessoas que
precisavam de um socorro urgente pelo fato de não encontrarem uma resposta satisfatória com a medicina convencional que trata seus paciêntes com a alopatia; E o caso
mais extraordinário que acompanhei foi o caso de um amigo que precisava fazer uma cirurgia de ponte safena, e o seu caso era gravíssimo, pois ele estava com 4
entupimentos na região toráxica, caminhava com muita dificuldade, pois se cansava rápido. 8 meses depois não havia nenhuma artéria obstruída, pois fazia nele 10 ml do
seu próprio sangue, dividindo 5 em cada glúteo, quando ele retornou ao médico que o tratava houve um espanto muito grande, pois o milágre da auto-hemoterapia havia
dado fim ao seu sofrimento e ele está entre nós até hoje. Obrigado a todos que defendem esta técnica, em especial ao amigo, Marcelo Fetha por me ceder este espaço para
testemunhar. 

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/posts/976403092417207?comment_id=990227677701415%ACif_t=comment_mention

  
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 2 de abril de 2015 - 02:39:26

  
Enfermidades selecionadas 

 Artrite, Depressão, Dores articulares
  

Eu ouvi sobre auto-hemoterapia em uma de minhas viagens ao Brasil ...
  

Eu ouvi sobre auto-hemoterapia em uma de minhas viagens ao Brasil e fiquei muito impressionado com os resultados alcançados com a minha mãe este tratamento
holístico. Enquanto eu estava lá eu aprendi com uma enfermeira como desenhar o sangue mim e injetá-lo no músculo do meu braço. Tenho 57 anos de idade e começou a
auto-hemoterapia em outubro de 2014. Os dois primeiros meses eu não vi mudanças, mas no meu nono tratamento meu nível de energia subiram, minha dor da artrite
começou a se dissipar e pressão arterial caiu. Agora, depois de quatro meses eu sou uma nova pessoa, me sinto melhor do que eu fiz em meus trinta anos. Minha dor,
depressão, ansiedade, pressão arterial elevada, baixo nível de energia e mente nebulosa são completamente desaparecido. Eu começo meu dia às 5h30 e ainda estou indo



sem parar até 11:00. Não há efeitos colaterais e você nunca vai encontrar alguém que tentou fazê-lo dizendo que não deu certo para eles ou não melhorar a sua saúde. Faça
isso! Você vai se surpreender. Se você tiver alguma dúvida, você pode me enviar e-mail em (bm787@aol.com) eu serei mais do que feliz em responder a quaisquer
perguntas que você tem. 

  
AUTOHEMOTHERAPY 

  
mariab2 

 By mariab2 · February 2, 2015 at 10:42 pm · 0 replies 
 In Conversations 

 Follow replies 
 More options 

  
Shared with the public 

  
I heard about autohemotherapy in one of my trips to Brazil and was very impressed with the results my mother achieved with this holistic treatment. While I was there I
learned from a nurse how to to draw the blood myself and inject it in my arm's muscle. I am 57 years old and started autohemotherapy in October 2014. The first two
months i did not see changes but on my 9th treatment my energy level soared, my arthritis pain started to dissipate and blood pressure went down. Now after 4 months I
am a brand new person, I feel better than I did in my thirties. My pain, depression, anxiety, high blood pressure, low energy level and foggy mind are completely gone. I
start my day at 5:30am and I am still going non-stop until 11:00pm. There are no side effects and you will never find anybody that tried it saying it did not work for them
or did not improve their health. Do it! You will be amazed. If you have any questions you can email me at (bm787@aol.com) I will be more than happy to respond to any
questions you have. 

  
Edited February 2, 2015 at 11:06 pm 

  
https://www.inspire.com/groups/talk-psoriasis/discussion/autohemotherapy-1/

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-ouvi-sobre-auto-hemoterapia-em-uma-de-minhas-viagens-ao.asp

  
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 4 de maio de 2015 - 11:24:18

  
INCENTIVO AO USO DA ATH

  
PREZADOS AMIGOS DA SAUDE 

 CONHECI A ATH A UNS CINCO ANOS ATRAS, E, CONFESSO QUE A PRINCIPIO ACHEI QUE FOSSE MAIS UM MODISMO,UM EFEITO PLANCEBO. MAS
QUANDO ASSISTI AO DVD DO DR. LUIS MOURA CRI, E COMECEI A FAZER. 

 HOJE FAÇO, COM TODA A MINHA FAMILIA E AMIGOS E MINHA SAUDE ESTA EXCELENTE, AS DORES FORAM EMBORA. FAÇO APLICAÇÃO QUEM
PRECISAR LIGUE 27-999961283. SAUDE. 

 nelio carvalho 
 VILA VELHA - ES

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/incentivo-ao-uso-da-ath.asp

  
 
 
 
 
Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015 - 13:25:10

 179.133.50.99
 Enfermidades selecionadas 

 Auto-hemoterapia cura cisto, pressão alta e dor
  

Walter Medeiros publicou em Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura 
  

Cisto no joelho 
  

O sonoplasta rádio 98 Fm, Gilvan Santos (49), é outro exemplo clássico e bem sucedido de Autohemoterapia. Ele descobriu um cisto no joelho. Andava com dificuldade.
Bem acima do peso e precisando urgentemente praticar uma atividade física. Foi apresentado a Autohemoterapia pelo patrão e empresário Felinto Rodrigues Neto. Em
três meses a dor desapareceu e pôde voltar a se exercitar. Depois, com dez quilos a menos, se considera um atleta de alto rendimento graças a injeção do sangue. Até os
problemas de pressão alta desapareceram. "Não dou ouvido aos comentários negativos sobre o tratamento. O que me interessa é o resultado e eu sou a prova viva de que a
Autohemoterapia realmente funciona", diz ele. 

  
FONTE AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
Terça-feira, 18 de março de 2014 - 15:24:55

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Depressão

 Dor de cabeça crônica
 Dor na coluna

 Dor na(s) perna(s)
 Enxaqueca

 Menstruação, cólicas e controle da TPM
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-ouvi-sobre-auto-hemoterapia-em-uma-de-minhas-viagens-ao.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/incentivo-ao-uso-da-ath.asp


Pressão arterial
 Sinusite

  
AHT uma benção em minha vida

  
Estou completando 20 aplicações, e descobri que não posso parar, na semana que faltei a enxaqueca voltou, o cansaço voltou, as dores no corpo voltaram, a indisposição o
sono instável, enfim, resto da vida farei a auto-hemoterapia feliz da vida. Tenho um rapaz que me atende em casa aqui em itaipuaçu/Maricá/Niterói tudo de bom o
Cláudio, conforto total. 

  
CLAUDIA TOKUI 

 43 anos - ITAIPUAÇU/MARICÁ
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Sábado, 29 de setembro de 2012 - 23:58:53

  
Enfermidades selecionadas 

 Colesterol
  

COLESTEROL,TRIGLICERIDES
  

EM MAIO DE 2012,FIZ UMA BATERIA DE EXAMES,COMO FAÇO EM TODAS AS VEZES QUE TIRO FÉRIAS.RESULTADO:COLESTEROL TOTAL:264mg/dl
-SENDO HDL(BOM)37 DESEJAVEL ACIMA DE 55 E LDL(RUIM)172,40 SENDO QUE NIVEL DESEJADO ABAIXO DE 130,SUPERIOR A 159 É NIVEL
ELEVADO, VLDL-54,60MG/DL SENDO QUE ALTO RISCO É ACIMA DE 40.O FATO É QUE SE PASSARAM ESTES 4 MESES E NÃO TOMEI REMEDIOS E
NÃO FIZ REGIMES CONFORME O MÉDICO INDICOU,COMECEI A APLICAÇÃO DE 10ML DE AH NO DIA 01/09/2012 E FIZ 4 SEMANAS
CONSECUTIVAS,ENTÃO NO DIA 26/09/12 FIZ UM NOVO EXAME QUERO DIVULGAR A TODOS OS RESULTADOS, QUE NUNCA CONSEGUI EM 10
ANOS DE COLESTEROL E TRIGLICERÍDEOS ALTOS,SEGUE:COLESTEROL TOTAL:214mgdl DESEJÁVEL ABAIXO:200/TRIGLICERIDEOS-
(FANTÁSTICO!!!!)152 mgdl vr até 190mgdl/HDL(BOM)-54mgdl desejavel acima de 50,/LDL-129,70mgdl desejave abaixo de 130mgdl/VLDL-30,4mgdl e o desejavel
abaixo de 30.COMO VCS PODEM VER TANTO EU,COMO O MÉDICO, FICAMOS ESPANTADOS COM ESSES RESULTADOS,SEM FALAR DE DORES NAS
COSTAS QUE EU SENTIA E PRATICAMENTE DESAPARECERAM COMO SE EU NUNCA TIVESSE TIDO,INCRÍVEL!!!!!SE ISSO FOR
PSICOLOGICO,COMO DIZEM ALGUNS,BOM DEMAIS!!!FUNCIONA DO MESMO JEITO.CLARO QUE EU SEI QUE NÃO É PSICOLOGICO,PORQUE QUEM
NÃO DESEJA MELHORAR E NÃO CONSEGUE SE NÃO FIZER USO DE REMEDIOS.EU ESTOU DANDO ESTE DEPOIMENTO,PQ A AH É REAL, COMO
MEUS EXAMES COMPROVAM.OBRIGADO 

 LOACIR RIBEIRO. 
 LOACIR RIBEIRO DA ROCHA LEMOS JUNIOR 

 MATINHOS -PR
  

FONTE AHT HEMOTERAPIA
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Rosana escrito @ junho 23, 2012 em 9:46 PM

  
A realidade está explícita e escancarada diante de cada cidadão brasileiro. Anvi$a proíbe o tratamento com auto-hemoterapia, porque a prática cura doenças, aumenta a
imunidade do organismo e previne outras doenças. O que seria do império dos laboratórios e do comércio da medicina se todos ficassem livres das dores e doenças? Mais
explícita ainda, é a realidade de que a auto-hemoterapia, só é proibida no Brasil. Outros países tem a liberdade de escolher e usufruir do tratamento com ajuda do
profissional médico. A auto-hemoterapia foi pra mim, o melhor tratamento que já fiz na minha vida. Estou na 12 aplicação de 5ml por semana e estou curada da alergia de
detergente, dores nas pernas, colesterol e gordura no fígado. Nem gripe ou resfriado eu não pego mais.Me sinto mais feliz e com muita disposição para viver com saúde.
Bendita auto-hemoterapia! Parabéns Dr. Luiz Moura, essa prática merece o prêmio Nobel da medicina.

  
http://hssuffer.wordpress.com/2011/01/31/auto-hemoterapia-orgaos-de-saude-no-brasil-insistem-em-nao-reconhecer-o-que-ja-esta-mais-do-que-comprovado/#comment-
3692

  
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/2145143

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 1 de janeiro de 1988 - 01:42:10

  
Enfermidades selecionadas 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/colesteroltriglicerides.asp
http://hssuffer.wordpress.com/2011/01/31/auto-hemoterapia-orgaos-de-saude-no-brasil-insistem-em-nao-reconhecer-o-que-ja-esta-mais-do-que-comprovado/#comment-3692
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/2145143


Bursite
 Dor na coluna

 Agradecimento ao Doutor Luiz Moura......ESTOU CURADO !!!!
  

Caros colegas AUTO-HEMOTERÁPICOS praticantes ou iniciantes ; 
 Em 4 de novembro de 2011 escrevi o agradecimento/testemunho abaixo : 

 “ Quero deixar registrado meu agradecimento ao Doutor Luiz Moura por ser essa pessoa abnegada, integra e proba , que a despeito dos vários processos, calunias e
difamações, manteve-se firme, estoico e fiel as suas convicções, fruto de décadas de trabalho clínico e pesquisas “in loco”. Proporcionando a todo “ ser humano “ o alivio
para muitos de seus males, de forma barata e eficaz. 

 Há muitos anos eu padecia de fortes dores na coluna vertebral ( L4,L5 e S1 ), apesar das inúmeras consultas a massagistas, médicos ortopedistas, neurologistas e outros
tantos “istas”, NÃO fui feliz em encontrar alivio para minhas dores cada vez mais freqüentes, recebendo indicação médica para cirurgia ,. até que . . . por uma
coincidência do destino, conheci um paciente do Dr. Luiz Moura, aqui em São Paulo, o qual, poucos meses antes, no auge de crise dolorosa . . . acabou por seguir para o
Rio de Janeiro em busca de alivio para sua enfermidade. E, após consultar-se e iniciar o tratamento, com seis aplicações conseguiu o que tanto almejava. Da mesma forma
, comigo, hoje faz três anos que faço minhas aplicações e não sinto nenhuma dor, sequer fico resfriado . . . cirurgia nem pensar ! Retomei minha vida normal, sem dores ,
adquiri qualidade de vida e não deixarei jamais a AHT. “ 

 Hoje, 15 de fevereiro de 2012 quero registrar aqui mais uma experiência feliz , a CURA completa DE UMA BURSITE, que há anos me acompanhava e que após iniciar
minha AHT, regrediu de forma espantosa.....porém, se fazia presente, ainda , por força da PROFISSÃO. 

 Bom, como escrevi acima, quase fui a loucura , vitimado por dores na coluna.....e após iniciar minha AHT, as dores sumiram por completo e nunca mais senti nada. 
 Fato é que nunca parei com minhas aplicações , apenas reduzi a quantidade , ou seja, de 20 ml a cada 5 dias passei para 10 ml, e por alguns anos nada senti, exceto uma

pequena dormência no braço direito e dedos; 
 Meu oficio é CABELEIREIRO e como tal, faço muitos movimentos repetitivos com tesouras e pentes por varias horas , seis dias por semana. 

 De uns tempos pra cá comecei a sentir uma dormência incomoda no braço direito, com maior ênfase nos dedos : INDICADOR,MÉDIO e DEDÃO, justamente aqueles
que mais utilizo no meu dia a dia....Acreditando que estava diante de um quadro de LER ( Lesão por Esforço Repetitivo ) , consultei um Especialista que diagnosticou ...
BURSITE , INDICANDO UM SEM NUMERO DE REMÉDIOS ALOPATAS e LICENÇA SAUDE no mínimo 60 dias .... que no meu caso é impraticável devido a
minha profissão autônoma. 

 Como sou praticante da AHT há anos, conheço seus benefícios e resolvi por mim mesmo, AUMENTAR a quantidade de sangue aplicado.....de 10 ml passei a 20 ml a
cada 5 dias, com aplicação de 10 ml em cada nádega...e não é que deu certo !!!! Após, 6 aplicações a dormência se foi e não sinto mais nada . Hoje continuo com minhas
aplicações de 20 ml a cada 5 dias e não sinto mais nada , praticando meu Oficio com o mesmo vigor dos meus 30 anos......TOTALMENTE SEM DORES. 

 Por isso reitero meus agradecimentos a esse homem tão generoso e integro DOUTOR LUIZ MOURA....a quem , assim como milhares de pessoas neste mundo
encontraram ALIVIO para suas dores e CURA para seus males. 

 PS.: Fiquei sabendo que o CFM através de LOBBY tenta aprovar uma um Projeto de Lei que se encontra para sanção da Presidenta, onde os Médicos seriam ( apenas
eles) os AUTORIZADOS a aplicar Auto Hemoterapia nas pessoas......???? 

 Na minha opinião modesta , mas, com excelente memória graças ao poder rejuvenescedor da AHT...me lembro ... Não eram os MÉDICOS através de suas entidades de
classe ...CFM , CRMs,e tantos outros similares em conjunto com a ANVISA e outros, que diziam que a AHT é prejudicial a Saúde.....pois, o que não é permitido eu
entendo que faz mal.....e a AHT foi proibida no Território Nacional em 2007 sob varias alegações , inclusive essa. 

 Rsrsrs ..... Acredito mesmo que agora que eles viram milhares de pessoas praticando a AHT sem nenhuma contra indicação, querem pegar uma parte grande desse
“MERCADO” , criando mecanismos que monopolizem o manuseio dessa técnica apenas a eles.....e claro elevando ABSURDAMENTE o custo de cada APLICAÇÃO !!!!
Claro . 

 ASSINEM O ABAIXO ASSINADO contra mais essa tentativa de manipulação !!! só com milhares de assinaturas a nossa Presidenta VETARÁ esse PL absurdo. 
 À aqueles que criticam a AHT eu sugiro que leiam os diversos depoimentos de pessoas que realmente obtiveram êxito na cura de suas enfermidades de forma simples,

barata e não menos cientifica como afirmam os que são contrários. 
 Atenciosamente 

 Daniel Floriano 
  

Daniel Floriano da Silva 
 65 anos - são paulo

  
 
COMENTARIOS:

  
Segunda-feira, 26 de março de 2012 - 20:58:16 

  
Daniel 

  
imprimi o seu depoimento e vou mostrar para meu marido, que nao gosta de internet. Ele tem os mesmos sintomas que vc tinha, dores na coluna, 3 hernias de disco,faz
acumpuntura há mais de 4 anos, as dores só melhoram um pouco,e agora está com dormencia nos dedos das maos. Estamos fazendo auto hemo há um mes, e já notei uma
disposiçao melhor nele,que andava deprimido e cabisbaixo, devido tambem a uma sindrome nefrotica, que lhe deixa o corpo inchado, ele toma 20 mg de cortizona dia,
mais 11 comprimidos diversos, de varios remedios, que não fazem quase nenhum efeito . Não é exagero, 12 remedios por dia? os medicos acham que é normal. Estou
recorrendo à auto hemo como ultimo recurso para que esta odisseia tenha fim. Estamos aplicando 5 mg por semana, não sei se deveria aumentar, é dificil decidir isso
sozinha. Tambem estou fazendo em mim, aplicando 5 mg por semana, pois estou sempre gripada e extrememente cansada e estressada, devido ao meu trabalho ,
comerciante ,e cuidar do marido.Gostei muito do seu depoimento, espero em reve fazer um depoimento como o seu ! Sucesso ! 

 tania maura 
 55 anos - sao paulo

  
 
Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012 - 11:40:22 

  
Prezado Daniel Floriano 

 Postei seu texto no facebook e a secretária do Dr Luiz Moura, Sra Janilda fez um comentário, que transcrevo abaixo. 
 Abços 

  
Olá Autohemoterapia, 

 Janilda Queiroz comentou seu link. 
 Janilda escreveu: "Fico muito feliz com a sua cura. Realmente a AHT é maravilhosa, pena que muitos não a aceitam, mas também têm muitos que acreditam e por isso se

beneficiam com a técnica, fazendo uso constante dela. Agradeço os elogios ao Dr Luiz Moura e realmente posso dizer, que ele é um ser iluminado e que em todo tempo
em que está clinicando o faz por amor a Medicina, o que hoje em dia está cada vez mais raro. Abraços!!!" 

 M.Fetha 
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/agradecimento-ao-doutor-luiz-mouraestou-curado-.asp
  

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/agradecimento-ao-doutor-luiz-mouraestou-curado-.asp


 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 14 de julho de 2012 - 15:48:09

  
Enfermidades selecionadas 

 Dor na(s) perna(s)
 Dores articulares

  
faço autohemoterapia a 10 meses ate´o momento tudo bem me livrei de uma dor horrível que sentia no joelho

  
Comentário sobre o vídeo: Demonstração 3 de aplicação de autohemoterapia na coxa 

  
meire rocha: 

 bom já faço a aplicação de autohemoterapia a 10 meses ate´o momento tudo bem me livrei de uma dor horrível que sentia no joelho 
  

http://www.youtube.com/watch?v=Qw3KGJSBedA
  

 
 
 
 
 
Terça-feira, 6 de março de 2012 - 16:43:40

  
Enfermidades selecionadas 

 Bursite
  

Pode fazer sem medo a hemoterapia seu proprio sangue ea sua cura
  

Venho fazendo auto hemoterapia a sete meses pois tinha dores fortissima na coluna e no pescoço e braço tomava celebra e tyllex nao adiantava hoje nao tomo mais nada
estou otima pretendo continuar o uso ja endiquei pra 18 pessoas todas estao se dando bem, mas tem que ter paciencia pois cada organismo responde de uma maneira mas a
resposta vem com certeza minha mae de 94 anos faz uso estou poupando ela de um acv fazemos 10ml semanalmente beijos a todos Elizabete 

 Elizabete Franco 
 50 anos - Curitiba pr

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/pode-fazer-sem-medo-a-hemoterapia-seu-proprio-sangue-ea-sua.asp

  
 
 
 
 
 
Domingo, 23 de outubro de 2011 - 00:10:36

  
Enfermidades selecionadas 

 Dores articulares
 Tendinite

  
Auto-hemoterapia melhora tendinite e dores nas articulações

  
Alessandra Lima 

  
21/10/2011 00:07 

  
Estou na sexta aplicação da autohemoterapia, e antes de fazê-la nem saía da cama com dores nas articulações e a tendinite nas duas mãos. No segundo dia da primeira
aplicação eu já conseguia trabalhar no PC, pois sou design gráfico e não aguentava mexer no mouse que a dor subia até os ombros e por conta disso, eu estava sem
expectativa para me desenvolver profissionamente. Tenho litíase renal, e as cólicas eram frequêntes, depois da autohemoterapia as cólicas desaparecem. Quero agradecer
primeiramente, ao Dr. Luís Moura pela vida que ele me deu de volta. A sua coragem e a sua competência médica, para aliviar a dor, tratar das muitas doenças, e em
muitas outras curar. Esse homem que eu admiro por não nos privar do direito de ter a saúde ao alcanse, a retomarmos a nossa saúde de não sermos vítimas de um sistema
de saúde que visa o lucro. Esse médico, como tantos outros que se tornam dignos por admitir que a autohemoterapia é um dos recursos mais simples e compensadores
neste mundo. 

  
http://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/forum/a-auto-hemoterapia/

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-tendinite-e-dores-nas-articulacoes.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 15 de outubro de 2011 - 11:59:40

 

http://www.youtube.com/watch?v=Qw3KGJSBedA
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/pode-fazer-sem-medo-a-hemoterapia-seu-proprio-sangue-ea-sua.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-tendinite-e-dores-nas-articulacoes.asp


 
Enfermidades selecionadas 

 Asma
 Dor na(s) perna(s)

 Dores articulares
 Gripe

  
Eu obtive beneficios... (ASMA, DORES, GRIPES)

  
Eu obtive beneficios... 

  
Bem...descobri a Auto-hemoterapia pela internet, quando buscava tratamentos naturais para as dores que minha mãe tinha no joelho e nas costas. Vi o vídeo do DR LUIZ
MOURA e me interessei bastante, li tudo que encontrei a respeito e entendi que as explicações eram viáveis, com coerência. Apesar de ter alguns receios resolvi fazer em
mim o procedimento para comprovar se fazia, realmente bem e não causava nenhum efeito colateral, pois tive medo de fazer algo em minha mãe que eu não conhecia. 

 Já faz 10 meses que retiro sangue da veia e aplico no músculo. Gostaria de esclarecer que, como o procedimento é proibido pela anvisa, é dificil encontrar quem aplica, o
que me obrigou a pesquisar na internet como fazer o procedimento. Também, gostaria de deixar claro que sou uma pessoa esclarecida, e que busco informações de várias
fontes antes de me meter a fazer o que não é do meu conhecimento. Digo isso, porque em vários depoimentos vi pessoas que se dizem especialistas criticando a auto-
hemoterapia e chamando as pessoas que a defendem de ignorantes, crentes que se deixam enganar com facilidade. Sei o que estou fazendo e como essa terapia é proibida,
a única forma de fazê-la foi aprender como tirar sangue da veia e aplicar no músculo, sendo assim, aprendi a fazer o procedimento em mim para não depender de outra
pessoa para fazê-lo. 

 Tenho asma alérgica desde os sete anos de idade e problemas de alergias como: renite, sinusite, alergia a metais e todo mês passava por gripes e resfriados que acabavam
comigo; então, a terapia dando certo seria excelente para mim e estou escrevendo esse depoimento para ajudar pessoas que tem muitas dúvidas quanto ao procedimento da
auto-hemoterapia e seus benefícios. 

 Nunca aconteceu nenhum efeito colateral, nada mesmo. No começo aplicava o sangue no glúteo, sentia um pouco mais de dor localizada no local da aplicação e ficava um
hematoma que durava mais ou menos dez dias, então comecei a aplicar nos braços e na cocha da perna. Sinto um pouco de dor localizada que dura no máximo três dias,
porém não fica nenhum hematoma, hoje alterno braços e pernas. Aplico entre 5 e 8 ml de sangue, mas procuro não passar de 5 ml num músculo só. Quando vou aplicar
mais do que isso, divido entre braço e perna. 

 Quanto aos benefícios que tive. Estou muito feliz com os resultados: a rinite, gripes e resfriados, quase que sumiram por completo e quando tenho resfriados, curam-se
com três dias no máximo. Antes ficava semanas seguidas com sintomas horríveis de gripe. Nunca mais precisei tomar antibióticos para a garganta, nem anti- histamínicos
para a rinite. A asma que me atacava sempre, ainda não foi curada, mas os ataques diminuíram bastante, sendo que ás vezes, ainda tomo xaropes para aliviar a falta de ar.
Preciso dizer que a auto-hemoterapia não traz alívio imediato, nem é mágica. Ela ativa seu sistema imunológico que vai ajudá-lo a se curar mais rápido e, assim como se
demora anos para adquirir uma doença, também demora-se algum tempo para que curas aconteçam. Percebi que os benefícios são cumulativos ao longo do tempo, o
importante é persistir e continuar o tratamento. Os remédios, como o próprio nome diz remedia, não cura. Quem nos cura é o sistema imunológico que é reforçado com a
auto-hemoterapia. 

 Tudo que disse acima, é experiência minha, fui cobaia de mim mesma e estou feliz com os resultados, ninguém pode falar que estou falando do que não experimentei. 
 A auto-hemoterapia é positiva para o tratamento de várias doenças e não impede que se possa usar os remédios que são receitados pelo médico, vai ajudar no tratamento,

só isso. Além de que, se houver efeitos colaterais por conta do tratamento alopático, a pessoa se sentira muito melhor. 
 Obrigada pela atenção e espero que este depoimento possa ser útil para pessoas que estão precisando. Deus abençoe a todos. 

  
Publicado por Elizabete Siqueira em 15 outubro 2011 às 12:32 em INFORMAÇÕES 

  
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/eu-obtive-beneficios?xg_source=activity

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-obtive-beneficios-asma-dores-gripes.asp 

  
 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 28 de março de 2011 - 07:43:24

  
Enfermidades selecionadas 

 Asma
 Diabetes mellitus

 Dores articulares
  

Auto-hemoterapia cura asma, e melhoras em casos de AV e diabetes
  

Auto Hemoterapia 
 Postado por Nadyja Maly Silva Rodrigues em 27 março 2011 às 12:36 

 http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/auto-hemoterapia-4?xg_source=activity
  

Sou tec. em enfermagem e faço aplicação da Auto- Hemoterapia em algumas pessoas, inclusive em minha mãe, que 
 era asmática(crônica) fazia uso de medicamentos fortes além da nebulização que usava diariamente (várias vezes) 

 depois da auto-hemoterapia, ela não tem mais crises de asma eo nebulizador está aposentado. Além disso outras 
 pessoas que aplico têm relatos maravilhosos a exemplo de um Sr. sequelado de avc, desorientado, que a esposa 

 solicitou o tratamento, ele está recuperando os movimentos do corpo, a sensibilidade e a lucidez. além de 
 relatos de outras pessoas como: disposição, bom humor e melhora consideravel na imunidade. Os meus avós depois 

 da auto-hemoterapia associada ao clorêto de magnésio, não sentem mais as dores no corpo que tanto os 
 incomodavam. Duas pessoas que aplico e têm diabetes (67 e 93 anos) estão com o diabetes controlado ( valor 130 

 a 140).Eu também uso e me sinto muito bem, recomendo. 
  

Psicológico? 
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-asma-e-melhoras-em-casos-de-av-e.asp
  

 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-obtive-beneficios-asma-dores-gripes.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-asma-e-melhoras-em-casos-de-av-e.asp


 
 
 
 
Terça-feira, 22 de março de 2011 - 21:31:27

  
Enfermidades selecionadas 

 Ácido Úrico / Gota Úrica
 Dor na(s) perna(s)

  
Auto-hemoterapia melhoras ácido úrico, manchas na pele, dores nas pernas, ansiedade e outros beneficios

  
22/03/2011 11:49 - Rosabel S. Jardim 

 Parabéns Dra Genaura por ter acreditado na Hemoteria, lí seu relato e fiquei impressionada com sua força e 
 determinação. Faço hemoterapia ha 4 meses e já tibe muitas melhoras no acido urico, manchas na pele, dores nas 

 pernas que não tenho mais, não fico mais nervosa e ansiosa como antes entre outros beneficios. Pena que parou 
 seus relatos, mas a Senhora é uma mulher guerreira. Meus Parabens e beijos 

 http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011 - 21:34:45

  
Enfermidades selecionadas 

 Dores articulares
 Hepatite

  
Auto-hemoterapia cura dores nas pernas

  
Data: 18/02/2011 19:12 

 De: Daisy G. B. Souto 
 IP: 201.93.232.33 

 Assunto: Autohemoterapia 
 Olá. Faço uso da autohemoterapia há 3 anos e estou satisfeita como os resultados pois, sofria muito de dores 

 nas pernas e elas sumiram. Meu marido também é adepto e alguns amigos e familiares também. Um amigo portador de 
 hepatite c está maravilhado com os benefícios. Porém nossa maior dificuldade foi encontrar alguém apto em fazer 

 as aplicações, isso foi nos angustiando até que uma enfermeira amiga de outra cidade nos ensinou como fazer e 
 então eu faço para meu marido e ele para mim. Conheci a técnica através de um médico homeopata de uma cidade 

 vizinha que me deu um DVD do Dr Luis. De lá para cá não deixei de usa-la. Tenho 45 anos e moro em Itapira 
 (região de Campinas SP). 

 http://inforum.insite.com.br/66763/11553467.html
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-dores-nas-pernas.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 31 de janeiro de 2011 - 16:59:15 

  
oi eu estou fazendo AH desde de outubro , a minha sogra trouxe o dvd do doutor , a minha sogra tinha dor 

 horrivel na perna , e quase nao podia caminhar de dor ,o colesterou alto , ela faz 1 ano que esta fazendo e 
 melhorou , nao sente dor o colesterou baixo , um caroço que ela tinha no seio esquerdo chumiu , eu começei a 

 fazer outubro 2010 , tinha os pes todo rachado em baixo dos pes , e a minha mao sempre rachava parecia que 
 estava sempre encardida , o meu cabelos estavam caindo estava ficando quase careca , hoje tudo esta melhorando 

 os pes estao quase bom , a minha mao esta bem limpinha e lisa , o meu cabelo estao seios de fios novos e o 
 cabelo bem macios . estou vendo a minha pele bonita , estou contente com a hemoterapia . 

  
irene alves lopes 

 42 anos - cachoeira do sul
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/oi-eu-estou-fazendo-ah-desde-de-outubro-a-minha-sogra.asp
  

 
 
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-dores-nas-pernas.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/oi-eu-estou-fazendo-ah-desde-de-outubro-a-minha-sogra.asp


Terça-feira, 4 de janeiro de 2011 - 15:15:44
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Colesterol, Coração (problemas cardíacos), Diabetes mellitus, Doenças pancreáticas, Dor
na(s) perna(s), Dores articulares, Estresse, Hérnia de disco, Hipertensão arterial, Insuficiência hepática, Pressão arterial, Reumatismo

  
Vantagens 

 Vivia com muitas dores. Tomava analgésico 3 vezes ao dia, tinha digestão díficil, vivia estressada sem ânimo. 
 Hoje levanto cedo, vou para o trabalho com muita disposição. Durmo às 11:30h todos os dias. 

 Vivo de bem com a vida. Agradeço ter o conhecimento e aplicação da Auto-Hemoterapia, que tem me ajudado a rejuvenescer, não tenho rugas e nunca pintei o cabelo. 
 Faço aplicação uma vez por semana, comecei em julho de 2009. 

 E pretendo não mais parar. 
 Agradeço o Dr. Moura por ter passado a nós essa técnica de saúde. 

 Abraços a todos 
  

 Mary Estela Furtado 
 61 anos - Sorocaba - SP - Brasil

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-artrite-artrite-3.asp

  
 
 
 
 
 
Domingo, 19 de dezembro de 2010 - 20:10:48

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dores articulares, Prevenção em geral

  
Vantagens 

 Maior disposição física, desapareceu as dores nas articulações das maos. 
  

 Experiência 
 O único sintoma que pude observar como negativo foi insonia nos primeiros dias após a primeira aplicação. 

  
 Antonia Arineia Sousa Teles 

 38 anos - Varjota - CE - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Quinta-feira, 26 de agosto de 2010 - 15:04:54

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Prevenção em geral

  
Vantagens 

 Curei-me de um sério problema de distenção no fêmur o qual vinha sofrendo a mais de um ano. 
  

 Experiência 
 Nenhum problema, pelo contrario quando comecei a praticar notei que estava com outra aproveitamento físico. inclusive jogando uma bolinha (isso é quando o cara não

joga mais nada, só atrapalha os outro) e um bolão! tire a conclusão. Um abraço. 
  

 Francisco Alves Ferreira 
 69 anos - Mossoró - RN - Brasil

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
Quinta-feira, 15 de julho de 2010 - 15:01:17

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Artrose, Colite, Enxaqueca, Miomas, Sinusite

  
Vantagens 

 Eliminei dores nas articulações dos braços, diminui meu ciclo mestrual tanto em dias e quantidade, diminuiu muito minhas colícas menstruais, (tenho adenomiose e as
colicas são fortes), não tenho mais sinusite,aftas,reduziu meu cansaço quando na prática de exercícios físicos, melhorou a digestão, e ainda tem beneficios que estou
descobrindo agora , poís são coisas que eu não prestava muita atenção. 

  
 Experiência 

 Não tive nenhum desconforto com a AH, a não, ser a dor da picada e o local um pouco dolorido depois,por isso a necessidade de intercalar o lado da aplicação. 
 Comecei a fazer AH para adenomiose uterina, meu utero estava com um volume bem grande e eu não queria fazer a cirurgia, tinha um sangramento continuo e abundante,

fortes dores abdominais,e já estava sem opções,  
 quando um Iridologo me apresentou a terápia, eu aceitei! e hoje, 6 meses depois estou satisfeita, não sei ainda se meu útero reduziu de volume, retorno ma ninha médica

no mês que vem, porém os sintomas desapareceram. Eu estou a 1 mês sem fazer a AH só pra descanças e retorno essa semana, não fico mais sem essa terapia, poís além
desses benefícios que citei tem outros que ainda estou descobrindo,  

  
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-artrite-artrite-3.asp


Silvia 
 45 anos - São José dos Campos - SP - Brasil

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
Terça-feira, 27 de abril de 2010 - 10:36:18

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Alergias, Dores articulares

  
Vantagens 

 Total, em tudo que anotei, e parentes mesu em outros casos. Foi um sucesso, não paramos mais. 
  

 Experiência 
 Nenhum efeito em colateral. 

  
 Mario Moraes 

 61 anos - Maringá - PR - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Sexta-feira, 23 de abril de 2010 - 20:58:54

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dor na coluna, Dores articulares, Gripe, Infecção, Inflamação, LER - Lesão por esforço repetitivo.

  
Vantagens 

 Sucesso tive meu sistema imunologico fortificado frente aos problemas de dores nas articulaões colunas e LER. 
  

  
Experiência 

 Só tive melhora ao fazer a hemoterapia acho q deveria ser implementado com urgencia no sistema unico de saúde. penso q deveria havar mais esclarecimentos a
população dos benefícios e tb boa vontade politica e médica para fazer valer esse procedimento a nivel nacional. 

  
  
 Luis Oliveira 

 43 anos - São Leopoldo - RS - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-dor-na-coluna-dores-4.asp
  

 
 
 
 
 
 
PACIENTE DO DR. LUIZ MOURA POR MAIS DE 20 ANOS, TESTEMUNHA EM FAVOR DA AUTO-HEMOTERAPIA. 

  
 Terça-feira, 13 de julho de 2010 - 16:32:35: 

 Sou absolutamente a favor.  
 Fui paciente do Dr Luiz Moura, dos 13 aos 37 anos, quando ele se mudou para Visconde de Mauá e eu para Maricá.  

 O tratamento é sensacional, faz efeito e custa baratíssimo. 
 Monica Azevedo 

 41 anos - Rio de Janeiro 
  

 Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - 09:22:17: 
 Eu tinha sérias complicações de circulação sanguinea desde pequena, com muitas dores nas juntas, principalmente das pernas. Fiz a AH por 5 anos ( 1982 a 1987 ),

começando de 3 em 3 dias e terminando de 15 em 15 dias, juntamente com uma medicação vinda do Urugay: Lisado de Corazon. Hoje, aos 41 anos não sinto mais dores (
o meu trabalho como vendedora e a minha idade agora contribuem para o cansaço e inchaço ).  

 Em 2001 tive dengue e com a doença houve complicações no fígado. Os médicos de um conhecido hospital na Barra da Tijuca não fizeram os exames de sangue relativos
as enzimas hepáticas ( acho que é assim que se diz... )e me receitaram paracetamol. Segui as orientações médicas e com 15 dias eu estava com uma intoxicação gravíssima
no fígado! Mais uma vez apelei pelo Dr Luiz Moura, que sugeriu que eu fizesse a AH novamente. Assim foi feito. Mesmo seguindo a orientação dele de passar longos 40
dias de cama e comendo suspiro, em 7 dias eu já não sentia mais as dores terríveis no abdomem e em 15 dias o inchaço do fígado já havia desaparecido.( Não fiz uso de
nenhuma medicação complementar )  

 Em 2004, aos 36 anos e grávida do segundo filho, recebi do obstetra a orientação de repouso de 45 dias por conta de uma gravidez de risco ( baixa de líquido amniótico e
descolamento de placenta ). Comentei com o obstetra sobre a AH e ele se colocou contra o tratamento, dizendo desconhecer os benefícios; mas me deixou a vontade para
fazê-la, caso quisesse. Logicamente procurei pelo Dr Luiz Moura e mais uma vez me tratei com AH. Minha gravidez foi TRANQUILÍSSIMA, seguindo um repouso de 7
dias ( e não de 45... ) e trabalhando até o dia do parto ( cesareana ). Ganhei pouco peso ( 6kg ), a criança nasceu de 40 semanas, com 3,6 kg e 51 cm e absolutamente
saudável.( Não fiz uso de nenhuma medicação complementar )  

 Meu esposo também fez AH, para melhor desempenho nas atividades físicas, que foi comprovadamente eficaz, mas vou deixar isso para que ele dê a propria opinião. 
 Monica Azevedo 

 41 anos - Rio de Janeiro 
  

 https://www.youtube.com/watch?v=5X5zXI_kE0c
  

http://www.hemoterapia.org/videos/em-2001-tive-dengue-e-com-a-doenca-houve-complicacoes-no.asp
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-dor-na-coluna-dores-4.asp
http://www.hemoterapia.org/videos/em-2001-tive-dengue-e-com-a-doenca-houve-complicacoes-no.asp


 
 
 
 
 
 
 
Data: 04/02/2009 16:17

 De: Eduardo 
 IP: 152.92.123.113

 Assunto: Espondilite anquilosante
 Romualdo,

 Eu tenho EA e deste que comecei a Auto hemoterapia a qual é a 21 aplicação já estou bem melhor. 
 Encontrava me num ponto que não queria mais viver mas tb não queria morrer. Os remédios já não faziam mais efeito. A doença já estava comprometendo meu olho

direito o qual latejava de dor e a visão encontrara embasada devido a AE que ataca a visão e outros órgões vitais do corpo. 
 Meu email: jevg@zipmail.com.br

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 24 de fevereiro de 2009 - 11:16:29 
 Hoje estou muito bem graças a auto-hemoterapia. Alergias, fiquei livre delas, dores de artrose sumiram. Minha companheira estava sem poder trabalhar e já se pensava

em uma cadeira de rodas elétrica e 10 dias após o tratamento ela se levantou e foi trabalhar e não parou mais. 
 Saide Navi 75 anos - Rio de Janeiro - Flamengo 

  
 
 
 
Luiz Carlos Negrão Rabelo - 49 anos - Belém - Pará: fórum Orientações Médicas

 Quinta-feira, 25 de dezembro de 2008 - 20:44:39
 Eu tinha um problema sério de dor na urina e dor na coluna e ja estou na quinta vez que estou fazendo a Auto-Hemoterapia e estou me sentindo muito bem. Nunca mais

senti dor! 
 Travessa Barão do Triunfo, 4517 

 Bairro: Marco 
 Telefone: (91) 32760550 

 Belém - Pará 
  

 
 
 
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 10:03:49 - Orientações Médicas

 tive por anos asma.......e a 1 ano faço a auto hemoterapia e fui totalmente curada......alem da asma tambem de rinite dores no corpo e me sinto mais
fortalecida.......realmente agradeço por pesquisarem sobre a auto hemoterapia......muito obrigada!!!

 ELAINE GOIANIA
  

 
 
 
Orientações Médicas - Domingo, 30 de novembro de 2008 - 20:50:15 

 Tem, pelo menos, vinte anos que uso a hemoterapia em bovinos com figueira (tipo verrugas) e com resultado 100% positivo. Há quatro meses ouvi falar da técnica em
humanos e, de imediato, comecei a utilizá-la. Era portadora de neuralgia do trigêmeo e hoje estou sem dor e sem uso de medicamentos. Uma benção em minha vida! 

 Maria Amelia - 37 anos - Araraquara
  

 
 
 
Orientações Médicas - Sexta-feira, 21 de novembro de 2008 - 00:37:35 

 Estou na 6ª aplicação da Hemo e muito satisfeita , pois eu era vítma de uma infernal dor de cabeça que me consumia praticamente todos os dias do mês, sem contar com o
descontrole menstrua em que eu me encontrava,hoje não sei o que é dor de cabeça e estou muito feliz, não sei se é a minha fé, só sei que stou muito feliz. Espero
futuramente contar mais novidades desta maravilha em minha vida a Hemoterapia. 

 Maria do Socorro de lima Santiago 46 anos - Catende -PE
  

 
 
 
Inforum:

 Data: 21/04/2007 08:29
 De: sayonara

 IP: 201.15.117.13
 Assunto: Auto hemo

 Minha mãe tambem tinha grandes dores nas pernas e dormença, depois da
 auto-hemo melhorou e muito , já não sente dores. Pode confiar e fazer a auto-hemo, pois seu custo é só uma seringa...

  
 
 
 
Inforum:

 Data: 21/04/2007 07:36
 De: vicente filho

 IP: 201.4.190.80
 



Assunto: Tratamento
 Eu há dois meses atras vi o video da AH e comecei fazer o tratamento

 visando a cura de muitas dores que eu sentia nas minhas pernas. Não
 sinto mais nada de dores como tambem acabaram minhas dores de coluna

 rins e uma gastrite, que eu nao podia comer quase nada que faltava era
 morrer de azia, e apos 10 series de aplicacões o resutado foi

 incrivelmente excelente. Hoje não tomo remedio nenhum. Se sinto alguma
 coisa retorno ao tratamento pois não sinto nada de efeito, pelo

 contrario, nao traz a mim nenhum mal estar, mas boa saude.
  

 
 
 
Inforum:

 Data: 21/04/2007 00:58
 De: ismael

 IP: 192.168.14.75, 189.13.156.186
 Assunto: Alivio das dores

 Sofri uma queda de motocicleta, resultando em fraturas cominutiva no
 ombro esquerdo. Total 6 fraturas no umeral, apos um ano de tratamento e

 fisioterapia e sentindo dores frequentes , decobri há quatro meses a
 auto-hemoterapia. Informo que, no primeiro dia da aplicação de 10 ml na

 região glutea durante esta noite urinei 6 vezes, a primeira urina saiu
 de cor esbranguesada e arenosa e foi clareando ate se tornar totalmente

 transparente. Estou na quarta aplicação, as dores desapareceram
 completamente do ombro, e tambem as dores na região das pernas

 completamente sem dores...
  

 
 
 
Inforum:

 Data: 20/04/2007 15:48
 De: Ivana

 IP: 201.8.246.176
 Assunto: Resposta para Maria Aparecida Velasco

 ... comecei a fazer a AH quarta-feira passada (estou me sentindo ótima,
 sem as dores que me acompanhavam há alguns meses), mas, minha irmã

 conheceu uma senhora de 83 anos que faz a AH há 40 anos. O caso dela
 foi uma doença cujo tratamento não podia ser feito em Fortaleza e ela

 foi para o Rio de Janeiro. Não sei quem foi o médico que a atendeu no
 Rio, mas ele prescreveu a AH e ela ficou completamente curada. Desde
 então, ela faz regularmente uma aplicação por mês, apenas como

 prevenção. Com a idade que ela está hoje, não tem nenhuma das doenças
 comuns as pessoas idosas, tipo: pressão alta, colesterol, diabetes,

 etc... Ela também relatou que um dos filhos, com 18 anos na época,
 estava com o rosto deformado por acne e que ela mandou ele fazer as

 aplicações e nem marca ficou da acne...
  

 
 
 
Inforum:

 Data: 20/04/2007 15:36
 De: MARCOS

 IP: 201.10.161.122
 Assunto: PARA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (NOVA)

 ... EU VOU CONTINUAR USANDO A TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA...INFORMO QUE
 ESTOU NA 10ª APLICAÇÃO DE 10 ML E OBTIVE OS SEGUINTES RESULTADOS:

 1) PRESSÃO ALTA QUE PASSOU PARA 120-80;
 2) GANHO DE MASSA MUSCULAR COM OS MESMOS EXERCÍCIOS QUE FAZIA ANTES;

 3) ACABOU COM AS ENXAQUECAS CONSTANTES;
 4) ACABOU COM A ARRITIA CARDÍACA;

 5) ACABOU COM ALERGIA DE PELE DO MEU FILHO QUE TAMBÉM FAZ AH;
 6) PAREI DE TOMAR UM MONTE DE REMÉDIOS;

 7) ACABOU COM A GASTRITE E ENJÔOS....
  

 
 
 
Inforum:

 Data: 19/04/2007 07:59
 De: REGINA MOURA DE SÁ (reginasa88@bol.com.br)

 IP: 201.57.114.132
 Assunto: Depoimento sobre auto-hemoterapia

 ESTOU FAZENDO AUTO-HEMOTERAPIA DESDE NOVEMBRO DE 2006, SEM INTERVALO. O
 PROBLEMA QUE MAIS ME INCOMODAVA DURANTE A MINHA VIDA ERA RINITE E

 CRISES CONSTANTES DE SINUSITE DE UNS ANOS PRÁ CÁ. DESDE QUE COMECEI,
 NO DIA SEGUINTE A CORISA ACABOU, VOLTANDO APÓS OS 5 DIAS. COM A PRÁTICA

 CONSTANTE NÃO TENHO SENTIDO MAIS NADA. ACABARM AS DORES TERRIVEIS NA
 CABEÇA, NO CORPO E SECREÇÃO. FORA ISSO PERCEBI UMA MELHORA TOTAL NO

 



ORGANISMO, TIPO CANSAÇO, FALTA DE ENERGIA, DORES NAS PERNAS, ENXAQUECA
 DE VEZ EM QUANDO. ENFIM, ME SINTO BEM. ...

  
 
 
 
Inforum:

 Data: 17/04/2007 12:31
 De: Ivanilde de carvalho

 IP: 201.8.14.60
 Assunto: Sucesso com o uso de auto hemoterapia.

 Estou na 5 aplicação para prevenção, mas fiquei maravilhada com o
 resultado que tive na tpm sem intenção de resolver este problema que me

 incomodava de dores nas costas pernas mal humor etc.
 E meu esposo faz para alergias que era terrivel espirrava muito

 lacrimejava, enfim muito sofrimento ate surgir esta fantastica auto
 hemoterapia. Nos fazemos aplicações tambem em 11 clientes amigos e so e

 susesso total ate o momento, são varios problemas,dores musculares
 menbros rigidos devido a idade presão alta, cansaso, enfim e muitas as

 soluções que a auto h,tem nos proporcionado.
  

 
 
 
Inforum:

 Data: 17/04/2007 09:49
 De: Karin Gabriel Krahembuhl

 IP: 201.43.224.40
 Assunto: Artrite reumatica e circulação nas pernas

 Estou fazendo AHT há 3 meses e senti uma grande mehora no meu estado
 físico geral. Melhorou minhas dores reumáticas, cansaço nas pernas ( má

 circulação), memória, cabelos , unhas.
 Meu pai tb faz para diabetes e melhorou o nível de glicose, mas NÃO

 abandonou seus medicamentos anteriores...
  

 
 
 
Inforum:

 Data: 23/03/2007 22:06
 De: BETH

 IP: 201.79.119.210
 Assunto: ARTRITE REUMATOIDE

 ... Comecei a fazer este tratamento e por incrivel que pareça na
 segunda aplicação eu já não estava sentindo 70% das dores que sentia,

 hoje já estou na setima aplicação e a unica coisa que não melhorou
 ainda, é que quando eu levanto pela manhã minhas mãos ainda estão

 inchadas, mas não sinto dores mais à noite e este inchaço que antes era
 constante agora cerca de meia hora que eu levantei as mãos melhoram...
  

 
 
 
Inforum:

 Data: 16/04/2007 17:49
 De: Bernadete

 IP: 201.78.20.77
 Assunto: Artrite reumatóide

 Tenho uma colega de trabalho cujo marido sofre de artrite reumatóide.
 Ele já não anda e sente dores fortíssimas. Ele está recebendo 20 ml de
 5 em 5 dias. Ela relatou que já consegue perceber uma melhora nele,

 inclusive na musculatura que estava muito fraca também.
  

 
 
 
Inforum:

 Data: 16/04/2007 00:39
 De: Suely

 IP: 201.88.104.205
 Assunto: Impressões sobre a auto-hemoterapia

 ... fiz 8 sessões até o momento. Nas primeiras aplicações senti um
 calor no rosto, logo no 1o. dia, porém, tenho me sentido com bastante

 disposição. Além disso, eu sentia muito frio, mesmo em clima quente e
 não podia dormir com o cabelo molhado, que ficava com a garganta

 arranhando. Depois da auto-hemoterapia, não sinto mais frio como antes
 e não tive problemas de garganta, mesmo dormindo com o cabelo molhado.

 Uma amiga minha de 65 anos anos fez 3 meses de aplicação, passou a ter
 muita disposição e vigor físico. Ela tinha muitas dores no corpo que

 desapareceram e também uma alergia nos pés que melhorou sensivelmente.
 Outra amiga fez 3 aplicações. Logo nas 2 primeiras aplicações, ela

 



simplesmente não conseguiu dormir, porém não ficou cansada. Ela costuma
 ter insônia. Até o momento ela não ficou doente, o que era muito comum

 ela ficar gripada ou passar mal de forma geral.
  

 
 
 
Inforum:

 Data: 13/04/2007 19:47
 De: Valéria (agencia.inovacao@hotmail.com)

 IP: 201.40.176.211
 Assunto: Eu faço Hemoterapia!!!!

 Comecei a Hemoterapia a pouco tempo para acabar com minha incansável
 Renite e dores de cabeça por esta causadas. No meio do tratamento já

 senti melhoras. Nariz parou de "correr", as dores de cabeça fortíssimas
 pararam, gripes e resfriados nunca mais peguei. Tinha muita dores nas
 costas por causa do trabalho e estas também sumiram...

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 13:49:46
 Sou totalmente a favor. Fui benefiaciada com o tratamento, estou muito bem das

 dores reumaticas que sentia.
 maria rozania aparecida dos santos - 42 anos - piuma- es

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Sexta-feira, 24 de outubro de 2008 - 16:57:49
 A 4 meses estou fazendo o tratamento por conta e estou super satisfeita.... tinha uma

 dor horrivel na barriga e na primeira aplicaçao ja tive resultado....obrigado doutor luiz
 moura...por sua existencia e bondade...

 silvana a silva - araguari minas gerais
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Quinta-feira, 16 de outubro de 2008 - 22:32:31
 Estou curado das dores das pernas e braços.

 Cícero Carvalho de Medeiros - 40 anos - Mamanguape Paraíba
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Sábado, 11 de outubro de 2008 - 22:50:19
 esto fazendo há um mes, já melhorei da coluna,

 conheço muitas pessoas que estão fazendo
 gente com renite alérgica ja nao toma mais remédio,

 gente com cancer na garganta, está melhorando
 gente com doença de chagas em estado avançado já esta bem melhor

 e muito mais que não vou escrever tudo...
 jorge 43 anos - florianópolis sc

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 11:11:54
 depois que descobri a hemoterapia , não pretendo mai para de tomar , tinha uma forte dor de

 cabeça sempre que menstruava , depois da hemoterapia passou e sempre estava gripada
 que me deixava de cama , e fiquei boa também e agora descobrir que tenho mais energia e

 eu estou adorando agradeço a deus por descobri esse método e estou super satisfeita e
 indico para minhas amigas também.

 maria das graças rodrigues 38 anos - recife - pe
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 3 de dezembro de 2008 - 18:35:14 
 o melhor remedio para ernia de disco e gripe, melhorou minha imunidade! 

 jose cardoso barbosa - 54 anos - Goiania 
  

 
 
 



Orientações Médicas:
 http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1549&u=10

  
Sexta-feira, 19 de dezembro de 2008 - 14:51:34 

 Um abraço a todos que utilizam esta técnica e o Dr. Luiz Moura merece o prêmio Nobel de Medicina. 
  

Já utilizo a Auto-Hemoterapia e fiquei curado de Rinite e Sinusite que tinha a muitos anos. Sou Patologista Clínico, Matemático, Analista de Suporte, Pesquisador e
Professor de Faculdade e de Universidade, tenho 2 especializações, trabalho com Informática a quase 30 (trinta) anos. Meu Pai era médico homeopata autodidata e curou
muita gente. 

  
O Problema se resume ao seguinte: 

 1) Todas as entidades médicas oficiais; 
 2) Médicos com baixa formação e/ou com pensamentos retrógrados e/ou preconceituosos; 

 3) Grupos farmacêuticos e Laboratórios de fabricação e pesquisa de remédios; 
 4) Planos de Saúde; 

 5) Hospitais Particulares e Clínicas Médicas; 
 6) Grupos de Médicos e Associações; 

  
TODOS NÃO TEM INTERESSE NA DIVULGAÇÃO POR UMA QUESTÃO MERAMENTE FINANCEIRA. 

 POIS RESOLVERIA OS PROBLEMAS DE SAÚDE DE UMA NAÇÃO POBRE E QUE TEM UM POVO DOENTE. ESTA TÉCNICA CURARIA DIVERSOS
BRASILEIROS COM BAIXO CUSTO. 

  
TAMBÉM SOU A FAVOR DA URINOTERAPIA E JÁ TOMO CLORETO DE MAGNÉSIO A ANOS. FIQUEI CURADO DE UMA HÉRNIA DE DISCO, ENTRE A
L4/L5, MAIS 3 DISCOS NA CERVICAL QUE ESTAVAM DESIDRATADOS, MAIS UM BICO DE PAPAGAIO QUE SUMIU. ESTAVA COM UMA CIRURGIA
MARCADA NA MINHA COLUNA E GRAÇAS AO CLORETO DE MAGNÉSIO, NÃO FOI FEITA. SÓ ANDAVA MANCANDO DEVIDO À PRESSÃO DA
HÉRNIA NO NERVO CIÁTICO. NÃO DORMIA EM CAMA DE MANEIRA NENHUMA. HOJE DURMO EM QUALQUER CAMA, TODO ENROLADO, SEM
DORES, ANDO E CORRO NORMALMENTE. 

  
O BRASIL É UM DOS POUCOS PAÍSES DO MUNDO ONDE EXISTEM MAIS FARMÁCIAS DO QUE BIBLIOTECAS. 

  
QUEM QUER FICAR POBRE DA NOITE PARA O DIA ? OS GRUPOS ACIMA CITADOS ? 

  
Deus abençõe a todos, inclusive àqueles que são contra.

  
André Pita - 48 anos - Salvador 

  
 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Anônimo : 

 cura o que? 
 sou farmaceutica e tenho feito varias aplicaçoes e tenho obtido resultados otimos: pele com acne,problemas alergicos,renites,dores nas pernas,cicatrizaçao de feridas; falta

de equilibrio,sangue no esperma...façam e vejam os resultados
  

 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
MARY: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9875772838125670419

 Miopia, Astigmatismo e outros 
 Faço Auto Hemoterapia sozinha, depois de ter visto no youtube o rapaz fazendo nele sozinho, tomo 

 os cuidados de praxe. 
 Estou na oitava aplicação e já na quarta fiz um exame de vista, tive miopia e astigmatismo a mais 

 de 20 anos, e a uns dez que estava estacionado em 2.8 e 3.8 graus, contestei a oftalmologista que 
 me apresentou a receita com 1.25 e 1.50, ela disse que está certo, baixou mais de 50%, tenho o 

 resultados que comprovam. 
 Penso que se continuar fazendo ainda poderei baixar mais. Brincos, usava 4 dias e ficava cerca de 

 dez sem, até sarar as inflamações das orelhas, fazem dois meses que não tiro os brincos e não 
 inflama mais. A 38 anos desde criança levantava de 3 até 6 vezes ao banheiro, para médicos era 

 normal, por que não tinha dores, hoje só levanto 1 as vezes nenhuma. 
 Desde fevereiro deste ano estava com perda de urina e me deitava cansada e levantava mais cansada 

 ainda, hoje levanto-me disposta e meu ânimo aumentou muito. Emagreci três quilos, coisa que não 
 estava conseguindo antes. 

 A três anos tinha excesso e irregularidades de menstruação, hoje não tenho mais, meus cabelos 
 estão menos rebeldes, e minha pele está melhor. Torçamos para que a "anvisa" e o "cfm" deixem de 

 dar ouvidos aos ganâncio$o$ do poder e liberem essa técnica pelo menos a quem deseja fazer. 
 Deus abençõe Dr. Luiz Moura e a todos os seus divulgadores.

  
 
 
 
Postado por Lina

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

 



 
Estou feliz por mim e por minha mamãe, ela tem 85 anos e vinha sofrendo com dores e com 

 distúrbios mentais, tipo substituindo bota por boné. Hoje ela está normal e somos felizes!!! 
 Graças a Deus e AHT."

 Postado por: Marli
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2083397135039286172

  
 
 
 
Postado por Lina

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

  
Desde pequeno, sofro de uma dor de cabeça, que na adolescência foi diagnosticada como ENXAQUECA. A coisa piorou de tal modo que diariamente me
impregnaRAM(médicos) de remédios, desde os mais conhecidos até beta-bloqueadores, pois a enxaqueca não passava mais era todos os dias, até que no desespero, pois
não aguentava mais ficar dopado arrumei um remédio a base de morfina e tomei,e não resolveu, apenas fiquei dopado, e a dor continuou, isso eu já estava com 53 anos.
Nesse mesmo dia me lembrei de um artigo que havia lido a respeito da Auto-Hemoterapia e comecei as aplicações isso aconteceu no mês de Agosto/06, para meu espanto,
depois da primeira aplicação até hoje não sei mais o que é ENXAQUECA, GRAÇAS A AUTO-HEMOTERAPIA." (23/04/07) 

 Postado por: Godofredo 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=16094151815978228906

  
 
 
 
Relato de Isolde: 

 ..."EU ESTOU FAZENDO AH. E ESTOU NA 12 APLICAÇÃO, AKI EM CASA FAÇO EU MEU MARIDO E MEU FILHO. MAIS PARA PREVENÇÃO. EU
SEMPRE TINHA DORES, PARECIA A MARIA DAS DORES. DOR NAS PERNAS, DOR DE CABEÇA, DOR NAS COSTA. ETC... AGORA ESTOU BEM
MELHOR AS DORES QUASE NÃO EXISTEM MAIS E O HUMOR E O SONO MUITO MELHOR. QUASE SEM ANSIEDADE. MEU MARIDO MELHOROU
DAS DORES NAS COSTA E MEU FILHO COM AS ESPINHAS. FICO TÃO ENTUSIASMADA EM FALAR DA AH"... 

  
Perfil de Isolde: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2476950460326071068

  
este relato foi postado no orkut por: 

 Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
 profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

  
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 06/11/2008 13:48

 De: zival bispo dos santos (junior-auto-pecas@hotmail.com)
 IP: 201.18.137.172

 Assunto: Auto-hemoterapia
 olá, continuo fazendo ah, há 11 meses e estou me sentindo ótimo da sinosite e as dores nas

 pernas que me encomodava muito e continuo disbritbuido os dvs, já chegei a 310 dvs, muitas
 pessoas na minha cidade estão fazendo a ah e contando suas experiencias fatasticas,

 graças a Deus e ah, obrigado Dr. Luiz Moura pela coragem e amor ao proximo.
  

 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 03/11/2008 08:02

 De: Margot Segui (margosegui@hotmail.com)
 IP: 189.92.137.132

 Assunto: Re: Re: Procura-se Charlatãos e Curandeiros para que possam assumir
 responsabilidade Civil e Criminal

 Sabe Dr.Leopoldo o Sr me faz lembrar o passado, quando os grandes inteligentes da época
 doutores renomados prenderam e baniram Galileu quando afirmou que a terra era redonda.
 Lembro também quando os maiores cientistas afirmaram que algo mais pesado que uma

 folha de papel jamais pudesse voar, poderia ficar aqui citando varias passagens dos
 "GRANDES", ainda bem que existiram os teimosos em relutar.

 Do meu conhecimento sei que alguns países se utilizam desta técnica. Será que nós
 brasileiros somos diferem-te de outras raças? Vou pesquisar.

 No meu caso "GRAVE" fui acometida de uma infeliz doença que me deixou sem caminhar,
 não andava 20 m sem sentir dores terríveis, durante quase um ano tomando os remédios

 "caros" não consegui nada, até que um dia chegou na minha caixa de entrada um email, nem
 sei de onde que falava sobre a AH, fui pesquisar, não tinha nada a perder, já havia perdido.

 Como tenho uma sobrinha enfermeira a encurralei "obriguei" afazer essa tal AH, com o
 coração na mão, pois jamais havia ouvido falar sobre isso.

 Resumindo, (provado por exames) a obstrução que era de 20%, hoje é de 4%.
 Efeito placebo generoso NE?

 Somos GRAÇAS a DEUS, mutáveis, podemos mudar nossos conceitos nossas crenças, eu
 mudei.

 Os grandes senhores de hoje, alicerçados nos seus "diplomas" nas grandes faculdades em
 que estudaram não conseguem olhar para baixo e ver uma grande multidão que se beneficia

 dessa terapia.
 Que pena de vocês.

 



MARGOT
  

 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 28/10/2008 01:50

 De: Nila Paulaa
 IP: 201.24.168.222

 Assunto: Estou fazendo e vou continuar.
 Estou fazendo porque não doi, não sinto nada anormal nas aplicações.

 Estou na sétima aplicação e quero ir ainda uns tempos até ficar curada de vez.
 Eu comecei tomar por problemas na junta do pé que doia muito, hoje vejo que muitas outras

 coisas desapareceram tinnha uma infecção de gargante e ouvido que não sarava, hoje não
 quero nem lambrara daquela dor. Meu pé já melhourou demais, e as dores da coluna tb.

 melhorou bastante, eu creio que vou ser curada, pois a intenão e tomar até sarar.
  

 
 
 
asma: Data: 20/04/2007 14:02 - Inforum

 De: Luciene da silva de souza (lucienesouzza01@yahoo.com.br)
 IP: 189.13.2.249

 Assunto: Auto hemoterapia
 SOU TECNICA DE PATOLOGIAS CLINICAS, REABILITADORAS TÉRAPEUTA HOLISTICA, E TRABALHO, COM A INCLUSÃO SOCIAL NA DIOCESE DA

MINHA CIDADE, É JÁ VENHO FAZENDO AUTO HEMOTÉRAPIA HA ALGUNS MEZES,COM GRANDE SUSSESSO AS CURAS SÃO BERRANTES,
PESSOAS COM ÁRTRITE, ARTROSE, COLESTEROL, BRONQUITE ASMA,ANEMIA, E ATER, CANCE. EU NÃO SEI POR QUE ESSA POLEMICA EM
TORNO DE UM TRATAMENTO, QUE JÁ VEN SENDO REALIZADO HA MUITOS ANOS, TENHO PACIENTE, DE 70 ANOS QUE JA FAZIA A AUTO HEMO
HA MUITOS ANOS, PARA DOENÇAS DE PELE, E ANEMIA, E MUITOS OUTROS TESTEMUNHO, ...

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
 Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :

 acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
 ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de

 pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
 para o reconhecimento desta técnica.

 Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT
  

 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 15/10/2008 17:17

 De: Nerea Bombonatti
 IP: 200.148.107.43

 Assunto: Artrose
 Olá, quero relatar que sofro de artrose na coluna,ja faz 1 ano. Tive nesse ano, dores

 incriveis que me faziam até chorar. Tomei remedios carísssimos pr diminuir as dores pois era
 só o que o remédio fazia.

 Sou evangélica, e nesse meio tempo, pedi com toda a fé que Deus me curasse ou me
 levasse de uma vez, pq ja não aguentava tanto sofrimento. Até que Deus mostrou o caminho

 p/ minha cura. Saí de casa um dia, desolada de tanta dor e fui visitar uma prima que tenho na
 cidade de S.Paulo. Lá estava minha cura. Cheguei meio sem graça tamanha multidão de

 gente que havia na casa dela. Eles estavam praticando essa técnica de auto hemo-terapia.
 Sem vacilar, fiz minha primeira aplicação e a semana passada a segunda aplicação. Com
 muita honra venho glorificar o nome de Deus, pois ele me mostrou a saída p/ minha cura. Me

 sinto ótima ,disposta e ofereço hj, minha casa pra esse procedimento. Quero agradecer a
 insisntencia desse anjo celeste, Dr Luis Moura, que com muita bravura vem defendendo a

 auto hemo-terapia. Obrigada meu Deus, Obrigada Dr. luis moura , pois me sinto curada.
 Digo que me sinto curada pois devo fazer esse procedimento ,por mais 2 meses talvez.

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 11/10/2008 01:25

 De: Ivonete Soares Nunes 49 anos Paraíba (cidade Santa Rita (ivonetesoaresnunes2008
 @hotmail.com)

 IP: 200.97.67.68
 Assunto: Auto-Hemoterapia

 Olá pessoal! Parabens por acreditar nessa técnica tão importante, sou professora de
 Ciências e Matemática, me ligo muito a saúde pela natureza, portanto qdo conheci O DVD do

 Dr Luis Moura, imediatamente comecei fazer a AH, estou na 18ª aaplicação, e estou me
 sentindo ótima, antes trabalhava dopada por bombinha pois sou asmática de um sério

 



processo alérgico, devido a Himunudade ser muito baixa, só vivia cheia de aftas, chiado forte
 no peito, ronco no sono, muitas dores ósseas causadas excesso de medicamento, tive

 hosteoporose precoce devidos os corticoides. graças a Deus estou, disposta, ativa, feliz
 minha auto-estima é outra. Se tivesse conhecido este tratamento antes, não teria perdido
 tanto na minha adolescência e na vida adulta, porque só vivia de internamento e emergência

 em hospitais pneumológicos. Não disistam! façam com fé que sua vida passa a valer muito a
 penas com saúde

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 03/10/2008 16:56

 De: Jorge Andrade Marques
 IP: 201.56.107.142

 Assunto: Re: Re: AUTO-HEMOTERAPIA EM CURITIBA
 OLá Dalva.Tinha a mesma dificuldade que vc tem com a aplicação alem de me machucarem

 muito ,pois a enfermeira que fazia sempre cobrava e dizia que minha veia era ruim.
 Comprei agulha e seringa ,garrote e comecei a fazer em mim mesmo.Já tem um ano que

 faço em mim ,na esposa ,amigos e filhos e garanto a vc que doe menos,émais rápido e não
 dependo de enfermeiros ou medicos ,apenas minha esposa me ajuda na hora de retilrar o

 sangue (5 ml).
 Abraço e coragem,é super simples e nem doe nada............eu aplico no lado externo da coxa.

  
Data: 03/10/2008 16:43

 De: Jorge Andrade Marques
 IP: 201.56.107.142

 Assunto: Re: Estou interessado no assunto a respeito da auto-hemoterapia
 Faço auto hemo ha mais de um ano.Minha esposa faz a um ano e meio

 ininterruptamente;assim posso afirmar que é totalmente seguro e eficaz.
 Ela se curou de asma que a acometia desde a infancia e eu ,com 4 pontes de safena,faço de

 foma preventiva mas isso me ajudou na cura de uma infeccão de pele nos pés (micose
 cronica )

 Um forte abraço e aconselho a que faça a auto hemo ,mesmo que comece com 1ml apenas
 pois ,apena vc mesmo poderá dizer e relatar,ajudando tantos como vc a se beneficiarem com

 o tratamento............Moro em são josé dos campos e faço em mim memo ,na minha
 esposa,meus filhos,amigos e quem mais pedir..............Os médicos não fazem por serem os

 donos da verdade médica.Eles se sentem deuses e se recusam a provar as coisas que não
 estão nos livros....é isso.

  
 
 
 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

 RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

 Data: 13/12/2007 19:44
 De: Izabel cristina (icristinacosta@bol.com.br)

 IP: 200.97.191.36
 Assunto: ParaBÉNS AO dR. Luis Moura

 O CREMERJ pensa que consegue apagar o respeito que o Dr. Luis Moura conquistou nesse
 país de poucos honestos? O seu nome será lembrado em todo o mundo, não por um ato

 isolado, mas por ter deixado um legado para humanidade futura, parabens dr. Luis... O
 senhor me devolveu a alegria de viver depois de me livrar de uma enxaqueca constante.
 Conheço uma criança que teve sua cura, câncer no pulmão, graças o auxílio da auto

 hemoterapia, meu esposo não ficará mais cego de um glaucoma. Parabens, pois sem
 mesmo me conhecer me deu esse presente. Seu registro cassado é uma prova da falta de

 seriedade que nosso país padece. Temos que sobreviver com corruptos e ate pagar conta de
 mulher de presidente do senado. Mas graças ao dr. Luis Moura a indústria farmacéutica irá
 ver muito pouco meu suado tostão. Dr. Luis Moura o senhor tem muito do que se orgulhar, na

 terra árida do nordeste brasileiro, como sobrevivented da seca eu Izabel Cristina da Costa,
 tive minha saúde recuperada graças ao senhor...

  
 
 
 
 
25/05/2007 17:24:46 a favor Paulo Luiz Bezerra (47)

 Porque pude comprovar a eficácia em mim, meus parentes e amigos.
 - Médico hematologista com câncer linfático está fazendo quimioterapia e auto-hemoterapia

 para melhorar a defesa do organismo... fantástico resultado comprovado por exames
 clínicos...

 - Minha cunhada tem plaquetas em excesso (cerca de 800 mil) e tomava remédios
 fortíssimos para manter em 480/490, ainda acima do limite, após a auto-hemoterapia, parou

 com o remédio e está com 425 mil.. desempenho melhor que o remédio e dentro do limite.
 - Com outra cunhada observamos melhora em dores musculares que a molestavam a 40

 anos.
 - eu mesmo tinha um pigarro horroroso... praticamente sumiu... meu irmão idem....

 - Verrugas, pintas, micose de unha estão sumindo devagar... ainda estou na décima
 aplicação.

 



 
 
 
 
Orientações Médicas:

 Sexta-feira, 26 de dezembro de 2008 - 13:31:52 
 RECENTEMENTE CONHEÇO UMA PESSOA QUE FAZ, E VEJO A MELHORA DELA DIA A DIA, ESTA PESSOA TOMAVA A 25 ANOS REMEDIO PARA OS

NERVOS ENTRE OUTROS, A DROGA JA FAZIA PARTE DE SUA ROTINA E A MAIS DE UM MÊS ESTA PESSOA ESTA FORTE E CALMA COM O USO DA
AUTO-HEMOTERAPIA E EU ADOTEI TBEM E JA FAZ UMA SEMANA QUE NÃO SINTO AQUELAS DORES DE CABEÇA QUE SE FAZIAM PRESENTES
TODOS OS DIAS EM MINHA VIDA, PERDI 5 KG SEM FAZER NADA, E ACHO SINCERAMENTE QUE ANTES DE SER CONTRA AS PESSOAS DEVIAM
FAZER EM SI PRÓPRIAS E VER O QUANTO SE POUPA COM REMÉDIOS SEM RESULTADOS SIM PQ DE TANTO TOMAR NEOSALDINA MEU
ORGANISMO NEM REAGIA MAIS AO MEDICAMENTO...APOIADO DR LUIS MOURA 

 GISA - CBO/RS
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 17 de fevereiro de 2009 - 22:16:37 
 Eu faço auto-hemoterapia. Os benefícios são surpreendentes!!!!! Meus cabelos estavam caindo em demasia e agora só caem alguns fios, dentro da normalidade. Eu não

dormia, e quando conseguia era um sono parcelado e eu ficava ouvindo tudo que se passava ao redor (era um sono, posso dizer, artificial). Vivia irritada, mal humorada e
impaciente, uma situação normal para quem não dorme. Agora durmo profundamente em torno de cinco/seis horas ininterruptas. Meu intestino às vezes passava
quatro/cinco dias sem funcionar e às vezes mais. Agora está funcionando diariamente. Sentia dores em todo o corpo, principalmente na coluna, pernas e braços. Não sinto
mais nenhuma dor. Nunca mais gripei. E por aí vai..... A auto-hemoterapia é uma benção de Deus. Aconselho as pessoas a fazerem pois não tem nenhuma
contraindicação. A auto-hemoterapia só faz mal ao caixa das indústrias farmacêuticas e ao bolso de quem proíbe. 

 Miriam Carvalho de Souza - 67 anos - Brasília - Distrito Federal
  

 
 
 
 
Orientações Médicas

 Sábado, 21 de fevereiro de 2009 - 23:13:39 
 estou fazendo as primeiras aplicaçoes e ja estou sentino bem melhor e imprescionante esta acabando as dores., entao vou continuar ................ 

 ORLANDO SAVIO DOS SANTOS
 56 anos - BRASILIA DF

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 15 de dezembro de 2009 - 09:04:19 189.19.83.24

  
Sou a favor, minha mãe iniciou as aplicações e logo na primeira, sua perna desinchou e as dores se foram.... 

  
ontem ela fez a terceira aplicação, está fazendo porque tem miomas no útero. 

  
 
Vou iniciar em breve também...pois tenho alergia (urticária) alimentar, tenho desde que nasci, controlo um 

  
pouco a alimentação, mas as vzs não tem como escapar de uma pizza, um lanche....e eu arrisco...porque as vezes não me da reação alérgica, talvez porque meu sistema
imunológico esteja mais fortalecido na ocasião.. 

  
mas quando ataca é cruel...o coça muito, meu corpo empelota todo, obstrui minhas vias aéreas e fico com 

  
dificuldade de respirar, cai a pressão e já tive até desmaios. As vezes até o pão no café da manhã me da alergia... 

  
O tratamento existente são dois, ou vc toma remédio que resolve mas da muito sono durante o dia, ou deixa de comer uma série de alimentos oque passa a ser
praticamente impossível... 

  
Por isso vou iniciar as aplicacações e postarei futuramente os resultados... 

  
Cassius

 28 anos - Nova Odessa
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 13 de dezembro de 2009 - 22:58:35 187.59.244.223

  
Eu não havia melhorado em nada com a medicação que andava tomando..essas dores insuportáveis não me abandonavam..meus dias nunca mais haviam sido os
mesmos..dores nas pernas e na cabeça, febre stress , fadiga...na primeira aplicação todas as dores foram eliminadas. Resgatei o direito de viver meus dias com
saúde..Acordo com um dia lindo para viver e com bastante ânimo.. Cheguei a querer morrer..pq não se vive alegre com dores....Mas estou viva e maravilhosamente
bem..nunca mais precisei tomar remedios para artrite dors de cabeça...entre outros males..como crise de fígado, rins..garganta e sinusite..e recuperei a visão pois essa era
minha maior tristeza, ja não podia enxergar detalhes nos rostos da pessoas e muitas vezes tive dificulade de identificá-las..Estou ótima..Estou na 3ª aplicação..mas na 1ª ja
surtiu efeito.. 

  
Josete Maria Monteiro

 



47 anos - Recife
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 26 de novembro de 2009 - 19:33:19 189.69.164.234

  
Beatriz,imagino o seu desespero, pois eu também tinha dores terríveis no pescoço,(ficava travada) nos ombros, nos braços, por causa de bursite, tendinite e talvez até de
uma hérnia de disco que eu devo ter.Fiquei sabendo da auto hemoterapia e comecei então, pois não tinha nada a perder, e o que eu não queria éra viver tomando remédios
de farmácia. 

  
Hoje já faz 07 meses que faço aplicações, não tomo nada, e estou ótima.Com 01 mes de tratamento as dores já tinham diminuido muito,ou melhor , parece mentira mas na
primeira aplicação voce já sente a diferença e então esse é o meu conselho, vai e experimenta, pois não tem nada a perder, só a ganhar!! VIVA O DR LUIZ MOURA!!!

  
Mary

 50 anos - São Paulo
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 16 de novembro de 2009 - 21:48:18 189.93.214.141

  
Sim,por que tive problemas de alergia com crises de falta de ar a noite,onde as vezes tinha que fazer uso de inalação 3 vezes por noite para poder dormir,vi o dvd e resolvi
fazer e me senti muinto bem até mesmo os contantes espirros ,gripes ,dores no peito até corro na praia pela manhã,ah! e o inalador coloquei na caixa e guardei, com fé em
Deus e nas aplicações não usarei nunca mais.

  
Flávio Antonio Anselmo Barbosa

 43 anos - Cabo de Santo Agostinho-PE
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 14 de novembro de 2009 - 11:58:40 189.13.222.76

  
Experimento a auto-hemoterapia há seis semanas, com aplicações semanais de 10 ml (5 ml em cada braço). 

  
Os resultados obtidos até agora são: 

 1. Grande melhora na irritação da pele do meu rosto, diagnosticada por quatro dermatologistas como sendo uma incurável "dermatite de contato" ; 
 2. Redução a quase zero de dores articulares em ambas as mãos; 

 3. Redução a quase zero de episódios de extra-sístoles, que eram diários; 
 4. Aumento das observações sarcásticas dos médicos a quem informo estar usando a técnica;

  
Armando da Silveira Marangoni

 51 anos - Belo Horizonte - MG
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 26 de outubro de 2009 - 23:24:13 

  
Desde pequeno sofro de inflamação sob o pé esquedo, como se fosse um 'esporão' (ao menos assim fora diagnosticado); fiz fisioterapia durante um ano, e 'fiquei curado'
por vários anos. hoje aos 20 sofre com dores agudas abaixo do pé, onde, por vezes, quase não consigo pisar no chão. Então, outro dia fui a um médico e ele pediu que eu
usasse uma palmilha de silicone. Comprei um par de palmilha, e digo de colaborou um pouco pala aliviar a dor, mas caso eu fique um dia sem usá-la, a dor volta, e parece
q aumenta o dobro. E a auto hemoterapia tem me ajudado muitíssimo, por um preço incomparavelmente mínimo a qualquer outro tipo de tratamento.

  
Rogger

 20 anos - vitória ES
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 24 de outubro de 2009 - 20:56:18 

  
Tenho um problema no joelho a 11anos, já passei por 2 cirurgias, estava pra fazer a 3ª para retirada de um cisto se backer . descobrindo através de uma amiga a auto-
hemterpia comecei, já fiz 11 injeçôes , com a Mão Poderosa de Deus e a hemoterapia , confesso que já não sinto mais nem dores com eu sentia. não tomo mais
medicamentos para acabar com a dor, me sinto animada . Quem tem qualquer problema de pele sente o resultado com 3 injeções. Eu agradeço a Deus e as pessoas que
descbriram esse tratamento. Pode acreditar que Deus não ver ninguém doente. Que Deus os abençoe e que continuem salvando vidas. 

  
Um abraço!

  
Maria Aparecida Pereira

 



48 anos - Inhapim mg
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 23 de outubro de 2009 - 14:54:27 

  
INICIEI EM 30.08.2009. HÁ MESES EVITEI BEBIDAS DESTILADAS E ATÉ MESMO CERVEJA DEVIDO A ÁCIDO ÚRICO QUE ACARRETAVA INCHAÇO E
DORES NOS PÉS (GOTA) . EM TODAS AS PESQUISAS E BUSCAS POR MIM EFETUADAS NENHUM DEPOIMENTO A RESPEITO ENCONTREI. COMO
DESAFIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO/09 INGERI DE FORMA REGULAR WHISKY, CONHAQUE, VODKA, CAIPIRINHA E DE UMA A DUAS
CERVEJAS NOS FINS DE TARDE, FORA OS CAMARÕES, MEXILHÕES E TOMATES, SEMPRE PROIBIDOS, TENDO INCLUSIVE NUM DOS DIAS DA
APLICAÇÃO DA AUTO HEMOTERAPIA INGERIDO DUAS DOSES DE WHISKY E DUAS CERVEJA NO ALMOÇO. RESULTADO : NADA SENTI DE
ANORMAL E COMO OS SRS. MÉDICOS ALEGAM NÃO EXISTIR PROVAS CIENTÍFICAS SOBRE A AUTO-HEMOTERAPIA O TESTE QUE FIZ FOI-ME
SUFICIENTEMENTE CABAL. E ISSO TUDO SOMENTE POR R$10,00 POR SEMANA. - "SEGUNDO UMA DOUTORA AUTO-HEMOTERAPIA É PURA
SUGESTÃO" . . . QUA . . .QUA . . . QUA . . . . 

  
P.S. - BEBA COM MODERAÇÃO - " AUTO-HEMOTERAPIA SEMPRE."

  
Eros Francisco Brandl

 59 anos - Curitiba/PR
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 13 de outubro de 2009 - 20:10:22 

  
Utilizei a auto hemoterapia por alguns meses apenas e senti o resultado eficaz pois estava com os tendões dos braços com inflamações que os médicos não conseguiam
controlar, me impossibilitando de levantá-los,e de virá-los para traz. Estava numa situação de dor e de impedimento de qualquer movimento. 

  
Com 4 meses, meus braços estavam livres, sem dor e eu podia fazer todos os movimentos necessários.

  
Maria do Carmo Costa

 58 anos - Rio de Janeiro
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 6 de outubro de 2009 - 18:56:50 

  
Data: 06/10/2009 12:59 

 De: Josias Mendes de Moraes (josiasmends@yahoo.com.br) 
 IP: 201.86.21.121 

 Assunto: Resposta Esclerose Multipla 
  

Prezado Joel, fico agradecido pela atenção e pelas informações prestadas. 
  

Também quero deixar aqui um relato de um ótimo resultado ao qual tive com a AH por estes dias. 
  

Tenho uma tia que sofre de Fibromialgia e sentia muita dor no corpo e na cabeça e acabei comentando com ela que iria fazer este tratamento com minha esposa e ela pediu
pra eu fazer nela, ja que tenho prática em coleta de sangue. 

  
Pra resumir, fiz a 1º aplicação com apenas 5ml por medida de segurança e logo no dia seguinte ela levantou completamente sem dor e com uma disponibilidade incrível. 

  
Também fiz em minha esposa antes de ela usar o Interferon e também as dores da reação do beta-interferona foram praticamente nulas, apenas algumas dores nas costas,
mas nada insuportável. 

  
Estou feliz por existir este tratamento e se depender de mim irei divulgar pra maior número de pessoas possível e não aceito que qualquer profissional da área de medicina
venha falar contra pois sei que eles não pensam no sofrimento das pessoas e sim no retorno financeiro que elas podem lhes trazer. 

  
Deixa aqui o meu muito obrigado e assim que tiver mais notícias com certeza postarei aqui no fórum 

  
Abraço a todos.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 1 de outubro de 2009 - 20:11:25 

  
Data: 01/10/2009 19:17 

 De: renata carboni 
 IP: 201.69.48.141 

 Assunto: Re: Grandes benefícios com auto hemoterapia 
  



tenho doença do chron a 3 anos tenho 46 anos sofria muito , estou na 17 semanas de auto-hemo tinha muita dor ,sudorese noturna, depressao, ficava de cama não
conseguia nem fazer os serviços doméstico , hoje me sinto bem melhor estou tomando 10ml por semana não tinha mais esperanças de melhorar porque os remédios me
deixava pior não estou mais me tratando com remédios só com a auto-hemo fazia tratamento na unicamp em campinas parei com tudo,sinto que não me curei ainda mas
me sinto bem melhor , mais disposta com menos diarréia menos dor e sem sudorese que não me deixava dormir a noite. estou muito feliz e que eu puder fazer para ajudar
outras pessoas pode contar comigo. 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 13:01:34 

  
Eu sou a favor da auto-hemoterapia 

  
Casos em que a auto-hemoterapia foi benéfica para mim: 

  
Câncer, gripe, espinha, disposição, imunidade, hipotireóide, dor no corpo e na coluna, entre outros...

  
Janine Mota

 28 anos - Juiz de Fora
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 18:46:08 

 Data: 24/09/2009 00:56 
 De: Renato Moniak (moniak7@itelefonica.com.br) 

 IP: 200.100.87.247 
 Assunto: Auto Hemoterapia 

  
Obtive excelentes resultados através da auto-hemoterapia para tratamento de artrose, dores na 

 coluna, devido a problema congenito (listese), arritmia cardiaca (problema congenito, segundo o 
 médico pode-se levar uma vida normal), dores no joelho esquerdo por causa da artrose.Com a auto 

 hemo não tenho mais nenhum problema de dores. As dores desapareceram já nas primeiras aplicações. 
 Já fiz sete aplicações 5mls em mim mesmo, e tenho divulgado com entusiasmo o tratamento. Em meu 

 corpo, além destes resultados, notei uma melhora extraordinária na disposição, melhor oxigenação, 
 melhra na pele, e, até, acreditem, na libido, insonia e stress. Sou vegetariano há 25 anos, e, 

 com certeza, a alimentação, é claro, é de extrema importância. Recomendo e, aos que desejarem, 
 faço as aplicações. 

  
Em breve farei um vídeo dando meu testemunho e colocarei no youtube, para que muitos possam ser 

 beneficiados. É meu desejo que, assim como no México, esta terapia possa ser liberada no Brasil, 
 também. Perdi minha mãesinha, a semana passada, por infecção hospitalar no Hospital Edmundo 
 Vasconcelos, depois de 4 meses de sofrimento. Ela foi operada. Deu tudo certo, mas pegou infecção 

 hospitalar. Tudo que os médicos sabiam dizer é que o sistema imunológico dela estava muito 
 debilitado, porisso pegou a infecção. Estou pensando seriamente em processar o hospital. Por que 

 não fortaleceram o seu sistema imonológico de alguma forma? A AUTO HEMOTERAPIA, juntamente com 
 outros procedimentos médicos, poderiam ter, com certeza, se aplicados corretamente, mudar o 

 triste final desta história. 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 16:42:49 

  
faço hemo faz um ano ja fiquei algumas semanas sem fazer e ja notei a diferença eu tinha muita dor nas pernas e com a hemo nao tenho dor tinha depressao foi tudo em
bora so tenho coisas boas sobre esse metodo nao peguei mais gripe um abraço para esse medico maravilhoso

  
michele rosana esser

 26 anos - curitiba
  

 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 22 de setembro de 2009 - 13:02:06 

  
Bem, o que sei é que após ver o vídeo do Dr. Luis Moura, emprestei-o a um amigo, João Lyrio (Dono do Hotel Casablanca em Itabuna, Bahia). Portador de diabetes o
amigo João estava quase sem pode andar com problemas venosos relacionados a entupimento venoso ou arterial em ambas as pernas e na eminência de amputação por
decisão médica. Depois de ver o vídeo o amigo João tomou 5 ml de sangue no mesmo dia e agora, depois de alguns meses de tratamento autohemoterápico sistemático
João retomou as caminhadas na Avenida Beira-rio. Quanto a mim, tomei o cloreto de magnésio conforme indicado pelo Dr. Moura e minha bursite que já não me deixava
mais exercer a função de professor (era impossivel erguer o braço para usar o giz na lousa) desapareceu completamente depois de 40 dias de uso do produto. O
capitalismo industrial farmaceutico precisa ser contido para que terapias alternativas eficazes e de baixo custo possam ser livremente aplicadas em beneficio da sociedade.
É preciso honrar Hipócrates. Obrigado Dr. Moura.

 



 
carlos lindberg benicio dos santos

 ibicui bahia
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 20 de setembro de 2009 - 23:06:29 

  
Faço, sentia fortes dores de cabeça e nunca mais sentir é incrivel nâo tenho mais dor nenhuma . minha familia toda faz.

  
Marcos Antonio

 ROO-MT
  

 
 
 
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
  

 
 
 
Data: 07/08/2009 14:49 

 De: Isa 
 IP: 187.5.121.132 

  
Assunto: Hemoterapia 

  
Eu sentia uma desconfortável dor nas pernas, e com a hemoterapia esses sintomas praticamente desapareceram... fora a pele que ficou uma seda! 

  
 
 
 
 
Data: 05/08/2009 23:56 

 De: luciana (lcpublicidades@hotmail.com) 
 IP: 200.187.7.1 

 Assunto: Gota, ácido úrico e a Auto hemoterapia 
  

Olá amigos estou eu aqui para fala sobre as mais de 200 que eu conheço que fazem ah. 
  

Tem um conhecido meu que tem problema de acido úrico, ou seja gota, ele sentia dores fortes na 
 coluna e não conseguia abaixa a sua mão ao menos ao joelho, tinha o trigliceres altíssimo, tomava 

 sempre injeções de corticóide para dores, começou fazer auto hemoterapia e já esta na sexta 
 aplicação, hoje ele já está fazendo trabalhos de pedreiro e não teve mais crises, não esta 

 tomando mais injeções para dores. Vale lembrar que ainda nas primeiras aplicações mais ou menos 
 na segunda ele sentiu uma crise nas articulações do seu pé, que inchou e ele sentiu dores com 

 grande intensidade, o que não fez ele parar o tratamento. Continuou fazendo ah e hoje ele está 
 livre dessas dores. 

  
Esse é apenas um dos casos, aos poucos eu vou deixando depoimento de alguns. 

  
Uma coisa eu não posso deixar de dizer AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.

  

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Dores na coluna



 
 
AUTO-HEMOTERAPIA CURA HERNIA DE DISCO

  
16-junh-2016

  
vídeo com 1:12 minuto de duração

  
(ele ficou 30 dias sem poder andar)

  
https://www.youtube.com/watch?v=3xkM3jPuT-I

  
 
 
 
 
 
 
Mara Lima Ferreira publicou em Auto-hemoterapia Testemunhos

 29 de maio às 18:17
  

REALMENTE A AUTOHEMOTERAPIA FUNCIONA,,EU TINHA UM PROBLEMA TERRIVEL COM NERVO CIATICO,,,FAZ 3 ANOS QUE FAÇO
APLICAÇOES SEMANALMENTE,,TAMBEM TIVE UM CARCINOMA DE RETO,,FIZ QUIMIO POR 6 MESES,,MAIS FIQUEI NORMAL SEM NENHUM
EFEITO COLATERAL DA QUIMIO,,GRAÇAS A DEUS NAO TIVE PROBLEMA,,MINHA CIRURGIA CICATRIZOU EM 7 DIAS,, FOI TUDO UMA BENÇAO DE
DEUS,,ESSE TRATAMENTO COM A HEMOTERAPIA FAÇO ATE HOJE,,NAO DISPENSO NUNCA,,JA INDIQUEI PRA MUITA GENTE,,E COMPROVEI
MUITAS CURAS,,ALERGIAS SERIAS,DEPRESSAO PROFUNDA,ENFIM SAO MUITOS OS CASOS. PESSO A TODOS QUE INDIQUEM,,POIS SEMPRE TEM
UM IRMAO PRECISANDO,,ACREDITEM!!!!!!!!! O NOSSO SANGUE E MUITO PODEROSO POIS E A RAZAO DA NOSSA VIDA,,SEM ELE A GENTE
MORRE,,,E PODEM FICAR TRANQUILOS NAO FAZ MAL NENHUM APENAS NOS CURA ,,,POIS SANGUE E VIDA...ABRAÇOS.

  
https://www.facebook.com/maralima.ferreira.5

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/posts/598363476996318?pnref=story

  
 
 
 
 
 
 
Sábado, 23 de janeiro de 2016 - 19:05:19

  
Auto-hemoterapia resolve dores no joelho e coluna

  
Publicado ontem na foto do CFM (sobre a auto-hemoterapia): 

  
Wilma Tamer O s médicos e farmaceuticos, preferem dizer que desconhecem a auto hemoterapia é menos complicado, esse tratamento que dispensa remédios não
interessa a eles, mas só a quem já tinha desistido de ter uma boa saude é que sabe... tenho exames comprovando meus problemas no joelho, coluna.. quase.não caminhava
mais,, faço a hemo à quase 3 anos, sem dor, joelho excelente, saúde ótima. 

 Curtir · Responder · Ontem às 17:48
  

 
 
 
 
 
Quarta-feira, 27 de janeiro de 2016 - 17:42:40

  
Auto-Hemoterapia cura cisto nas costas

  
Rachelina Lacerda publicou no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura Eu Faço: 

 25 de janeiro às 01:41 
 Pratico a Hemoterapia há 2 anos. Em 6 meses de tratamento me curei de um cisto no meio das costas, próximo à coluna, graças a Deus! Nunca mais deixei de fazer. 

  
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 - 18:47:16

  
Enfermidades selecionadas 

  
A eficácia no tratamento da AH

  
Faço a AH a mais de três anos, comecei o tratamento por causa de uma Rinite que durava 24 horas por dia. Depois de um certo tempo percebi outros benefícios que o
tratamento me fez. Meu filho de apenas 9 anos também iniciou o tratamento, bem como minha mãe de 79 q sofria de vários problemas de saúde, como por exemplo: bico
de papagaio, má circulação, triglicerídeos altíssimos, entre outros. Eu apoio a liberação da AH. 

  
Eliane M. Souza 

 37 anos - Jequié
  

https://www.youtube.com/watch?v=3xkM3jPuT-I


FONTE AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Segunda-feira, 2 de maio de 2016 - 17:24:31

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne juvenil
 Bronquite

 Dor na coluna
 Gripe

 Inflamação
 Rinite

  
Auto-hemoterapia proporciona varios beneficios

  
Dickison Giacometti publicou no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço! 

 1 h 
 Pessoal Gostaria de compartilhar com vocês a minha historia 

 Eu sofria de imunidade baixa, pegava muitas renites, gripes, garganta inflamada, bronquites já não aguentava mais tantos medicamentos que eu tomava e nunca
melhorava, e quando melhorava era por pouco tempo 

 Atualmente comecei a auto hemoterapia a uns 5 ou 6 meses aproximadamente e nunca mais tive gripe, tinha também diversas espinhas nas minhas costas e também não
tenho mais.. 

 Sou testemunha da eficacia da auto hemoterapia. 
 Minha mãe Elenir a anos atrás sofria de serias dores na coluna, 

 a ponto de não suportar mais, fazendo uso de vários medicamentos fortíssimos,e por isso ela adquiriu problemas cardíacos,tanto que se ela continuasse tomando não
estaria viva hoje, então ela começou também a fazer a AHT, e hoje não sente mais dores, e nao toma mais nenhum dos medicamentos que estavam levando ela a morte, 

 Tenho também um Amigo chamado Carlos quando ele viu a minha melhora começou a fazer também, e ele sofria de fortes tonturas, sinusite e outros males, ele esta
fazendo a AHT uns 2 meses aproximadamente e esta bem, nunca mais tomou os medicamentos que ele tomava e olha que não era poucos... 

 Minha tia chamada nilza sofria de disidroses em seu rosto, estava em tratamento químico a mais de um ano e não resolvia, ela apenas tinha aquelas melhoras passageiras,
entao começou a fazer AHT e nunca mais teve aquelas disidroses, ela começou a fazer a aproximadamente uns 5 meses e esta curada, nao foi mais ao medico e nao
recorreu aos medicamentos que estava a usar, quando a visitei fiquei muito feliz em ver ela super bem, o esposo dela tinha dores fortes na coluna devido a grande esforço
fisico no trabalho ao qual exercia, e muitas vezes ficava impossibilitado de andar, Hoje com a pratica da AHT nao sente mais dores. 

 Meu irmao Eduardo tambem sofria de dores e renite alérgica muito forte, a 6 meses ele se tornou praticante da AHT e esta muito bem... 
 também tem mais 7 pessoas que começaram a fazer a alguns dias, logo conto pra vcs a historia desses amigos 

 Glorificado seja Deus 
 Viva a auto hemoterapia 

 E lembrando Auto hemoterapia Sangue que Cura!! 
  

https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
  

 
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 7 de abril de 2016 - 11:55:08

  
Enfermidades selecionadas 

 Auto-hemoterapia melhora hérnia de disco
  

Andrea Rocha publicou em Auto-hemoterapia Testemunhos: 
  

Ontem às 18:32 
  

Tenho 2 hérnias de disco lombar Depois da hemoterapia melhorou 80%.só faço a 4 meses 
  

https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/
  

 
 
 
 
 
 
 
Monyka Campos · Maternidade at PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

 Bem, faço há tres anos, tenho seis hérnias de disco e com a auto Hemoterapia, ainda não precisei operar, até agora.
 Curtir · Responder · 1 · 10 de novembro de 2014 07:56

  
site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil

  
 
 
 
 



 
Quinta-feira, 3 de setembro de 2015 - 06:01:27

  
Enfermidades selecionadas 

 Ciatalgia (dor no nervo ciático)
 Auto-hemoterapia: inúmeros benefícios

  
Tania Maria Amorim 

 Ontem às 22:55 
 Faço a AHT a 10 meses, e nunca mais vou parar de usar essa terapia maravilhosa. Meu nervo ciático nunca mais me incomodou, sem contar o bem estar, a disposição de

acordar bem todos os dias após ter uma boa noite de sono. Antes da AHT eu tomava medicamento para dormir, hj estou limpa os benefícios inúmeros. Sou grata. 
  

Publicado em: https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos
 por: https://www.facebook.com/taniamariaadams

  
 
 
 
 
 
 
Langstein De Almeida Amorim · Deputado-aposentado em Assembleia Legislativa PB

  
O tratamento pela auto-hemoterapia é muito mais bem comprovado do que muitos desses remédios lançados no mercado pelos laboratórios. O tratamento pela técnica da
AH tem comprovação clínica de sucesso em milhares de pessoas, que atestam sua cura em mensagem personalizada, através da internet.

 Quem é a ANVISA em sua constituição moral para vetar a aplicação da auto-hemoterapia, uma prática médica consentida pelo Ministério da Saúde da Alemanha e de
outros países tecnicamente avançados?

 A ANVISA pôs em execução um decreto de FHC, de proibição ao uso da AH, unicamente para atender aos interesses de lucro da indústria farmacêutica. A corrupção não
permite que FHC e a ANVISA prefiram o povo à indústria dos remédios.

 Informo que sou um dos milhões de beneficiários predispostos a deporem pela liberação da auto-hemoterapia, perante qualquer autoridade ou órgão especializado.
 Atenciosamente Langstein de Almeida Amorim

 Curtir · Responder · 4 · 16 de junho de 2015 18:48 · Editado
  

https://www.facebook.com/langstein.almeida
  

 
http://www.tudoin.com.br/artigos/auto-hemoterapia.html

  
 
 
Sábado, 7 de maio de 2011 - 14:13:13

  
Enfermidades selecionadas 

 Dor na coluna
  

FAÇO AHT FAZ UM MÊS, MINHA DOR CRÔNICA NAS COSTAS NÃO EXISTE MAIS
  

MUNIR MASSUD NÃO ACEITA ALTERNATIVAS DE MEDICINA 
  

CARO DR. , SERIA DR. MESMO?? AO INVÉS DE CRITICAR, E LIMITAR, AS PRÁTICAS QUE TENTAM GERAR UMA CURA, SEJA PARA O QUE FOR,
PORQUE NÃO TORNA MAIS FÁCIL, AS PESQUISAS, EM RELAÇÃO ÀS TERAPIAS ALTERNATIVAS? ESTÁ GOSTOSA A TETA GOVERNAMENTAL? JÁ
FOI À UM POSTO DE SAÚDE PÚBLICO, TENTAR UM ATENDIMENTO? SEU TRABALHO É MEDÍOCRE, FOCADO NA INDÚSTRIA FARMACEUTICA (OU
SERIA BÉLICA?). AJUDE QUEM QUER SER AJUDADO, OU RASGUE SEU DIPLOMA, POIS, PENSO QUE FEZ UM JURAMENTO PELA VIDA, DEVERIA
CUMPRÍ-LO. EXISTEM MÉDICOS, POUCOS, QUE HONRAM A MEDICINA, QUE QUESTIONAM, QUE TENTAM AJUDAR AO PRÓXIMO, ESTES SIM,
DEVERIAM OCUPAR SUA MAJESTOSA CADEIRA... SOU ENGENHEIRO, TENHO UMA DOENÇA DETECTADA RECENTEMENTE, FAÇO AHT FAZ UM
MÊS, MINHA DOR CRÔNICA NAS COSTAS NÃO EXISTE MAIS, O SENHOR PODE ME EXPLICAR ISSO? OU VAI DIZER QUE FOI EFEITO PLACEBO?
QUANDO TEREMOS UM MUNDO HONESTO E DIGNO? ATÉ QUANDO ESTAREMOS À MERCÊ DE PESSOAS QUE NADA RESOLVEM? SEU ÓRGÃO,
ASSIM COMO TODOS NO BRASIL, NÃO FUNCIONA!!! ENGRAÇADO, É PUNIR OS MÉDICOS QUE ADOTAREM ESTA TÉCNICA, MAS, E QUANDO
EXISTE ERROS MÉDICOS???? VOÇÊS CORREM, NÃO?? RIDÍCULO, COMO O SLOGAN DO BRASIL. "BRASIL, UM PAÍS DE TODOS" SÓ NÃO RIO, PQ
SOU AFETADO POR ESTES SERES INERTES, QUE NÃO ATUAM DIGNAMENTE. 

 arnaldo 
 12/04/2011 | 07:07 

  
Postado em: 

 http://www.tudoin.com.br/colunas/artigo.php?id=448
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/faao-aht-faz-um-mes-minha-dor-cronica-nas-costas-nao-existe.asp
  

 
 
 
 
 
 
Sábado, 28 de junho de 2014 - 01:57:20

  
Enfermidades selecionadas 

 Asma
 Dor na coluna

  
Auto-hemoterapia na melhora de Asma 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/faao-aht-faz-um-mes-minha-dor-cronica-nas-costas-nao-existe.asp


 
Adilson de Paula Machado wrote @ junho 9, 2014 at 2:28 PM 

  
Eu, ADILSON DE PAULA MACHADO, morador na cidade de Belo Horizonte/MG, sou adepto da AHTe já estou na 5ª aplicação. Eu tinha fortes dores atrás das costas
após fazer atividades físicas, dores nas pernas e uma acentuada ASMA. Após a terapia, eu percebi que as dores nas costas e pernas desapareceram e minha ASMA foi
praticamente amenizada. Reduzir as dosagens de Seredit indicada pela minha médica e deixei de usar também os compridos Zilkas ambos para asma. Hoje divulgo para
os meus amigos e aqueles que tenham problemas graves que a médica não cura e é paliativa. Antes de fazer vejam relatos e vídeos no google para depois ter uma opinião
e fazer a AHT. Eu tenho um plano de saúde muito bom, mas vejo não devo usá-lo por um bom tempo, a não ser para fazer chep up da saúde pois não devemos descuidar
do preventivo que é o melhor remédio. Viva a Auto Hemoterapia. 

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
Quarta-feira, 25 de junho de 2014 - 19:40:04 

  
Médico Veterinário comprova benefícios da auto-hemoterapia 

  
Data: 20/07/2013 21:33 

 De: Marcos Aurélio Cardoso Moraes (marcosfaxina@gmail.com) 
 Assunto: Relato de caso pessoal 

  
Meu nome é Marcos Aurélio, sou Médico Veterinário, e tenho 46 anos de idade. 

 Sempre tive o sistema respiratório "não muito santo"...rsrsrs. Além de asma e bronquite (curadas com 
 acupuntura há cerca de 15 anos), sempre tive sinusite crônica, e vivia com o "nariz escorrendo" (desde 
 criança). Estava sempre "encatarrado", e já tive pneumonia por 3 vezes (com cerca de 12, 20 e 25 

 anos de idade). 
 Até recentemente (três anos atrás) não podia nem frequentar locais com ar-condicionado (até mesmo 

 ônibus), ou enfrentar uma frente fria, que a sinusite aumentava, e várias vezes acometeu-me também 
 uma faringite. Estava tomando antibióticos a uma média de 2 a 3 vezes por ano (sempre que a faringite 

 me acometia mais pesadamente). 
 Há cerca de 4 anos fui apresentado à técnica (auto-hemoterapia), mas confesso que tive um certo 

 receio. 
 Porém, 1 ano após eu ter sido apresentado a técnica da auto-hemoterapia, apareceu um pequeno 

 abscesso na base do nariz, o qual me incomodava bastante (esteticamente e tembém pela dor que 
 começava a causar). Resolvi então experimentar a técnica. Fiquei surpreso com o resultado: em dois 

 dias, o abscesso havia desaparecido. 
 Me tornei então um praticante da auto-hemoterapia, sempre solicitando a amig@s da área médica que 

 me apliquem, mas enfim tornei-me quase independente. Quando @s amig@s me faltam (também eles 
 têm suas vidas e seus compromissos), eu mesmo me aplico, no glúteo. 

 Estou há três anos fazendo a auto-hemoterapia (com algumas falhas, pois às vezes fico semanas sem 
 fazer), e neste período de 3 anos somente fiquei doente (faringite) uma vez, com a chegada de uma 

 frente fria num período em que estava há umas 3 semanas sem realizar a técnica. 
 Resultado: quando percebi que estava ficando doente, procurei uma amiga que me aplicasse (realizou a 

 aplicação às 18:30), fui dar aula (de 19 às 22 h), saí da aula com febre, me sentindo bastante mal, e 
 com dor na garganta. Fui para casa, dormi, suei bastante (levantei 3 vezes pra trocar o lençol suado), 

 mas pela manhã já estava completamente são, sem febre, sem mal-estar, sem dor na garganta. 
 Desnecessário dizer que não deixo mais este espaçamento longo sem aplicação ocorrer. Tento aplicar 

 semanalmente, mas nunca deixo passar de 10 dias. 
 Outro relato interessante: há pouco mais de um ano (em março de 2012) sofri uma queda de uma laje, 

 tendo fraturado calcanhar (abriu uma cunha), bacia (fratura completa) e coluna (fragmento da T 12). 
 O ortopedista me deu um prognóstico de 3 meses para largar as muletas e a bota e tivesse uma 

 recuperação plena. Porém, para surpresa de tod@s (inclusive dele), com 3 semanas (TRÊS SEMANAS) 
 eu estava completamente recuperado, largando as muletas e a bota e voltando a dar aulas. 

 Divulgo esta técnica sempre que há oportunidade, e várias pessoas (da área médica, inclusive), já 
 optaram pela sua prática, em si mesmas e em parentes e amigos. 

 Espero que este relato sirva de estímulo a mais pessoas se interessarem pelo tema. 
 Abraços, 

 Marcos. 
  

FONTE INFORUM
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 15 de maio de 2014 - 19:19:17

  
Enfermidades selecionadas 

 Diabetes mellitus
 Dor na coluna

 Recuperação da capacidade visual
  

AUTO-HEMOTERAPIA CURA DORES NA COLUNA 
  

08/05/2014 19:03 - GELSON JOSÉ BORGES 
 Dra, Genaura Tormin Há mais de 4 anos faço autohemoterapia, sem muita conversa, quero relatar o que segue. Tive um sério problema de coluna, onde não podia nem me

movimentar ocasionado por uma lesão de uma queda, sem contar 4 hernias de discos. Procurei um médico em Curitiba e teria de fazer uma cirurgia e me pediu um valor
razoavel. Por consequências de inúmeras injeções de corticóides despertou em mim que já era propenso o diabétes méllitus. O mundo desabou sobre mim. Tive de



primeiro tratar do diabetes para fazer a cirurgia, e eu não suportava as dores. Em razão disto entrei no site do Dr. Luiz Moura por acaso e me interei-me da
autohemoterapia e resolvi fazer-la, associado ao cloreto de magnézio dissolvendo 33mg em 1.75 litros de agua e tomando o equivalente a uma chicara de cafézinho 3x ao
dia. Resumindo, em pouco tempo eu estava totalmente curado e nunca fiz a cirurgia. Hoje continuo fazendo e estou cada vêz mais saudavel. Tenho maps outras
testemunhas de beneficiadas, entre elas minha esposa que é deficiente visual e se curou de muitas coisas, assim como o controle da pressão ocular. Nunca mais incomodou
e deu uma grande retraida em seu ceratocone causadora de sua cegueira. Abraços Gelson José Borges 

  
publicado por: https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos

  
FONTE: http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723

  
 
 
 
 
 
Monyka Campos · Maternidade at PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

 Bem, faço há tres anos, tenho seis hérnias de disco e com a auto Hemoterapia, ainda não precisei operar, até agora.
 Curtir · Responder · 1 · 10 de novembro de 2014 07:56

  
site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil

  
 
 
 
 
Sábado, 10 de agosto de 2013 - 15:45:57

  
Enfermidades selecionadas 

 Diabetes mellitus
 Dor na coluna

  
Auto-hemoterapia MELHOROU SIGNIFICATIVAMENTE A NOSSA SAÚDE EM RELAÇÃO A ANTES. 

  
sexta-feira, 9 de agosto de 2013 

  
AUTO–HEMOTERAPIA 

  
Fazendo de 5 em 5 dias, durante 5 meses, voce produzirá uma quantidade de macrófagos suficientes para acabar com todas as sua doenças... 

  
Transcrição do vídeo: 

  
Oi...Boa tarde..... 

 A gente começou a fazer Auto-hemoterapía à uns quatro meses.. 
 E eu quero falar para voces como está a situação geral..Minha e de minha esposa... 

 Com relação a Auto -Hemoterapía... 
 Eu sou DIABÉTICO...E quando fomos ao médico ele falou que eu já sentiria diferença à partir da terceira aplicação.. 

 Em todo o meu sistema físico... 
 E realmente EU MELHOREI MUITO, A MINHA DISPOSIÇÃO MELHOROU DEMAIS.. 

 E MUDOU COMPLETAMENTE A MINHA FORÇA... 
 A auto-hemoterapía praticamente deixa voce sem nenhum sintoma da DIABETES.. 

 Voce fica mais forte..fica mais disposto... 
 Antes eu chegava do trabalho as 7 horas da noite e a única coisa que eu tinha vontade era de deitar e dormir.. 

 Eu não tinha disposição praticamente para nada... 
 Depois da auto-hemoterapía eu faço caminhada... 
 Faço um pouco de exercício... 

 Mudou bastante a minha vida... 
 Depois a minha esposa começou a fazer...Ela tinha PROBLEMA DE COLUNA... 

 Também RESOLVEU O SEU PROBLEMA DE COLUNA..Hoje ele não tem mais esse problema.. 
 Ela tem HÉRNIA DE HIATO também ..E está bem bom... 

 Se ela tomasse café já começava a doer... 
 Hoje em dia não aconteçe mais... 

 Claro ..se ele exagera demais no café sente uma dorzinha toma um remedinho e já melhora.. 
 Então, MELHOROU SIGNIFICATIVAMENTE A NOSSA SAÚDE EM RELAÇÃO A ANTES.. 

 É por isso que eu recomendo...Auto-hemoterapia é muito barato... 
 O que a gente vai usar.... 

 Uma seringa e uma agulha que custa R$=1,75 reais... 
 É muito barato, um custo irrelevante perto do bem que faz para a gente.. 

 Eu procurei na internet como o pessoal faz a auto-hemoterapía... 
 Só que tem uns detalhes que o pessoal não mostra e que são importantes... 

 O posicionamento da agulha , como se faz do jeito certo para que não tenha nenhum tipo de problema. 
 É um método simples que qualquer pessoa pode fazer..Não precisa de médico.. 

 Basta voce ter alguns cuidados... 
 Com a higiene, higienizar bem as mãos.. 

 E voce ter alguns cuidados com o procedimento de um modo geral.. 
 Então a gente vai fazer, nós vamos fazer.. 

 Primeiro vamos amarrar o braço para facilitar.. 
 Cortamos a mangueira que estava comprida..Agora está curta... 

 Pedi para aproximar a câmera... 
 Para mostra em detalhes como funciona... 

 Está aqui a minha veia... 
 Para mim é bem tranquilo para fazer porque a minha veia é bem grande... 

 

http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723


Facilita para fazer a auto-hemoterapía... 
 Então qual é o procedimento ? 

 É o seguinte.... 
 A AGULHA TEM UM BURAQUINHO NA PARTE SUPERIOR DELA... 

 ESSE BURAQUINHO TEM QUE FICAR SEMPRE PARA CIMA... 
 Para facilitar a extração do sangue... 

 Voce coloca a agulha sob a pele e encontra a veia.. 
 Simples..simples...simples... 

 Então faz a extração do sangue... 
 Fecha a mão para que o sangue saia mais rapidamente... 

 A auto-hemoterapía é muito aplicada em veterinária... 
 Em cavalos e cachorros com excelentes resultados... 

 CURA PRATICAMENTE TODAS AS DOENÇAS... 
 É muito estudada nesse campo.... 

 Não sei porque não existe um estudo para a aplicação também nas pessoas... 
 Não existem testes com relação a isso.. 

 Uma coisa tão boa que poderia ajudar a tantas pessoas... 
 Agora..fazer a aplicação... 

 Minha esposa vai mostrar como se faz... 
 Tem que ser feita uma cuz para determinar o local correto da aplicação.. 

 Na parte superior direita da cuz pode ser feita a aplicação do sangue... 
 Não doi nada e o resultado para a saúde é fora de série... 

 Muda a sua vida por completo... 
 Com a auto-hemoterapia voce não fica mais doente..nem gripe voce pega mais.. 

 A saúde de um modo geral melhora de um modo muito interessante... 
 AMIGOS DA CURA 

 __________ 
 Repetindo as palavras Dr. Luiz Moura: Aos pacientes primeiro: MENTE POSITIVA. PORQUE A MENTE NEGATIVA AGRAVA O SOFRIMENTO. 

 http://www.cuidebemdevoce.com
 Poderá também gostar de: 

 A banana 
 O PORTAL - Colibri 

 Umbigo humano é o lar de várias bactérias até então ... 
 MELANCIA É EFICAZ,CONTRA PRESSÃO ALTA 

 LinkWithin 
 Postado por Lena Rodriguez às 20:05 

 Enviar por e-mail 
 BlogThis! 

 Compartilhar no Twitter 
 Compartilhar no Facebook 

 Compartilhar no Orkut 
  

Reações: 
 2 comentários: 

  
Olivares Rocha10 de agosto de 2013 08:09 

 Parabéns pelo depoimento. conheço 2 casos, um colega de trabalho e um fisioterapeuta que relatam as benesses da Ah como vc. O fisioterapeuta inclusive está
conseguindo reverter cegueira com a ajuda da AH... Vou compartilhar seu blog no meu face... Abs 

  
Responder 

  
Lena Rodriguez10 de agosto de 2013 08:13 

 Grata Olivares pela sua postagem! Um grande abraço 
  

http://terapiafloralon-line.blogspot.com.br/2013/08/autohemoterapia.html
  

 
 
 
Quinta-feira, 25 de julho de 2013 - 18:52:10

  
Enfermidades selecionadas 

 Dor na coluna
 Gripe

  
DE ARREPIAR OS CABELOS

  
EU E MINHA ESPOSA ESTAMOS FAZENDO AHT FAZ 4 MESES, MINHA ESPOSA TEVE MELHORA NO JOELHO E GRIPE NÃO TEVE MAIS, EU TIVE UM
AVC EM 1996 USO 2 BENGALAS,TINHA MUITA DOR NA COLUNA QUASE NÃO ANDAVA, AGORA JÁ ESTOU ANDANDO COM MAIS DISPOSIÇÃO E
SEM NENHUMA DOR. O QUE FOI MESMO DE ARREPIAR OS CABELOS FOI QUE EU ESTAVA FICANDO CARECA E HOUVE UM CRESCIMENTO
CONSIDERÁVEL DE CABELO. 

  
NILSON DE SOUSA 

 ITATIBA, SP.
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 

http://terapiafloralon-line.blogspot.com.br/2013/08/autohemoterapia.html


Segunda-feira, 28 de maio de 2012 - 23:01:10
  

Enfermidades selecionadas 
 Ciatalgia (dor no nervo ciático)

 Dor na coluna
 Miomas

  
auto hemoterapia é 100 garantida com eficácia! sem medo!

  
Era atendente de enfermagem e ficava meio desconfiada desse procedimento ,derrepente tomei coragem e apliquei em mim mesma com toda técnica , tenho dor no nervo
ciático,coluna ,mioma e um cisto sinovial no punho direito há mais ou menos oito mêses que ia embora e depois aparecia novamente,depois da auto hemoterapia em duas
aplicações ele desapareceu completamente inclusive as dores na coluna e ciático, que fiquei surpresa!sou a favor e quem residir na zona sul entre em contato comigo para
realizar esse procedimento, faço em algumas pessoas que conheço e o resultado é ótimo,trabalhei 15 anos como atendente e agora estou parada ,se houve interesse,deixem
o telefone no depoimento que entrarei em contato(exemplo: para Bia Pimentel)somente zona sul e central. 

  
Bia Pimentel 

 São Paulo
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012 - 14:33:38

  
Enfermidades selecionadas 

 Dor de cabeça crônica
 Dor na coluna

  
Os Auto hemoterápicos vivem tempos de INQUISIÇÃO ESCULÁPIA !!!

  
Sábado, 9 de janeiro de 1988 - 21:47:30 187.34.223.226 

  
Saudações Irmãos AHTs. 

  
 
 
Estava eu em minha casa “ mateando escoteiro “, pensando nas vicissitudes da vida...... e constatando, o quão as pessoas ignorantes, a cerca de fatos diversos do seu
cotidiano, podem se tornar cruéis consigo mesmas e com os que dizem amar ! Explico : 

  
 
 
Dias após eu ter sido acometido por um AVC Isquêmico ( com Hemiparesia Esquerda e comprometimento da fala) , em maio de 2011 . . . A Tia de minha mulher, uma
senhora de sessenta e poucos anos, mineira tradicionalista, forte, moradora na capital de São Paulo, por décadas.....também foi acometida por AVC Isquêmico, com
hemiparesia direita e conseqüente comprometimento da fala.....Socorrida a tempo,foi internada, tratada e em algumas semanas estava em casa sendo muito bem cuidada
pelas filhas......assessorada pelo médico do convenio e com uma quantidade “ invejável “ de medicamentos alopatas, receitados pelo esculápio, para seu total
restabelecimento. Nesse meio tempo eu tinha sido apresentado a Auto Hemoterapia por um amigo e havia iniciado as aplicações a algumas semanas, porém, já sentia
sensível melhora em meu físico, até a pouco paralisado. 

  
 
 
Após algumas semanas de tratamento, quando já podia me expressar verbalmente, para espanto dos médicos assistentes, que não cansavam de indagar como aquilo era
possível em tão pouco tempo......ao que respondia : Minha melhora acontece devido ao carinho e atenção de vocês, juntamente com os “remédios” receitados e bem
administrados ( perdoem a ironia, mas, era isso mesmo que dizia....pois, certa feita iniciei um comentário sobre a AHT com um amigo que é medico, e a reação dele não
foi das mais incentivadoras. 

  
 
 
Assim sendo, numa tarde um dos filhos dessa senhora veio me visitar e tive a oportunidade de contar-lhe sobre a AHT e as melhoras que estava sentindo...aconteciam a
olhos vistos. 

  
Dei-lhe o DVD do Doutor Luiz Moura, mesmo ele sendo refratário à minha narrativa, para que pudesse conversar com os demais irmãos e a Mãe doente. 

  
 
 
Confesso que lamentei esse dia, pois, os parentes de minha mulher ao comentar sobre a Técnica da AHT com o médico que tratava aquela senhora foram advertidos por
aquele que essa técnica era uma temeridade, estava proibida no Brasil por apresentar risco a saúde humana, etc., etc.... 

  
Bom....não é preciso comentar o que aconteceu depois.....cessaram as visitas a minha casa e nossos encontros tornaram-se cada vez mais raros. 

  
Este ano (2012) , numa visita a um outro ramo da família de minha mulher, numa cidade de Minas, encontramos com a tia doente, mais doente ainda pois , agora
apresentava um quadro de comprometimento de fígado, pâncreas etc., hospedada na casa de uma parente, aconselhada que foi, pelos médicos, a deixar a capital e voltar a
vida tranqüila do campo com o fito de recuperar parte dos movimentos......... 

  
Apesar dela poder ver meu restabelecimento TOTAL, mostrou-se radicalmente contrária a praticar essa técnica da AHT.por desaconselhamento dos seus médicos. 

  
 



 
Isto posto, terminado o final de semana, retornamos a nossa casa e seguimos com nossas vidas.....até ontem 25/2/2012 quando chegou-nos a noticia do falecimento dela ,
tendo como ” causa mortis “ FALENCIA DE MULTIPLOS ÓRGÃOS !!! 

  
 
 
Eu pergunto.....Como puderam permitir , por ignorância, preconceito, arrogância ou qualquer adjetivo que queiram ....que uma pessoa morresse sem ao menos tentar algo
novo ??? Afinal, Eu sou o exemplo vivo de que a AHT é eficaz, pois , tivemos a mesma patologia ( AVC ), nossa diferença de idade é de uma década e meia
apenas.....Estou vivo, são, perfeito.....e Ela......!!! 

  
 
 
É imoral a forma chula como as Agencias Reguladoras da Saúde em nosso Pais nos manipulam, forçando-nos a sermos PACIENTES VICIADOS VITALÍCIOS,
aumentando cada vez mais e mais o LUCRO dos grandes LabFarma. . 

  
 
 
É criminoso como mantém nosso povo “nas trevas da ignorância “, evitando o acesso a novas técnicas e velhas também, mas, PROIBIDAS por serem simples, baratas, e
funcionais. 

  
 
 
Quem sabe a mesma coisa esteja acontecendo neste momento , a pessoas que poderiam ser salvas, mas, por força do preconceito e outros quetais, estão fadadas a terem
suas vidas interrompidas. 

  
POR QUE os gestores da Saúde em nosso País são tão refratários a essa Técnica ??? 

 A quem interessa submeter o povo brasileiro à INQUISIÇÃO ESCULÁPIA ??? 
 POR QUE O QUE FOI PROIBIDO EM 2007, hoje, é reivindicado através de Projeto de Lei que permitiria apenas aos Médicos a indicação e aplicação da AUTO

HEMOTERAPIA ??? 
  

QUEM SERÁ O " TORQUEMADA " DA INQUISIÇÃO ESCULÁPIA DO SÉCULO XXI ???? 
  

Essas PERGUNTAS não querem calar ...... mas, NÓS, AHTs, beneficiários dessa técnica SABEMOS A RESPOSTA .....e SOMOS MILHARES !!!! 
  

 
 
Parabéns meus amigos AHTs. Marcelo, Diva , Ubervalter , Clarice , Daniel e tantos outros que se dispõem a tornar publica e acessível a todos essa técnica SIMPLES,
BARATA, EFICAZ e NÃO MENOS CIENTIFICA como querem provar os GESTORES da Saúde em nosso Pais. 

  
 
 
S.’. S.'. S.’. 

  
 
 
 
 
Victor Nahmir 

  
 
victor nahmir 

 53 anos - são paulo
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/os-auto-hemoterapicos-vivem-tempos-de-inquisiaao-esculapia-.asp
  

 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 5 de agosto de 2011 - 14:38:13

  
Enfermidades selecionadas 

 Colesterol
 Dor de cabeça crônica

 Dor na coluna
 Enxaqueca

 Pressão arterial
  

A A.H.T. funciona mesmo !!!
  

COMENTÁRIOS SOBRE OS EFEITOS DA “AHT ” c/c cloreto de magnésio EM MEU ORGANISMO 
  

MOTIVOS QUE ENSEJARAM O TRATAMENTO : 
  

1 - Cirurgia na Coluna vertebral p/ retirada de Hérnias Discais ( L4,L5 e S1 ); 
 2 - Convalescência = um ano em cadeira de rodas com fisioterapia 3 vezes por 
 Semana; 

 3 - Dores muito fortes na coluna com uso de muleta para caminhar; 
 4 - Consumo de remédios receitados por médicos com efeito breve (algumas 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/os-auto-hemoterapicos-vivem-tempos-de-inquisiaao-esculapia-.asp


Horas ); 
 5 - Enxaquecas horríveis ao menos 4 vezes por semana com ingestão de 

 Inúmeros medicamentos receitados. 
 6 - Várias Ressonâncias Magnéticas , Ultrasons , Tomografias , Hemogramas etc. 

 7 - Médicos não encontram nada que enseje as fortes dores de cabeça !!! 
 8 - INCAPACIDADE PARA O TRABALHO - AFASTAMENTO - 

 9 - Aumento de peso em torno de 20 kg ,(durante 3 anos de convalescença) 
 Distribuídos em 1,79m de altura ; 

 10 - Perda sensível da QUALIDADE DE VIDA com isolamento em casa. 
  

11 - CONSUMO EXAGERADO DE REMÉDIOS QUE ATUAM SOMENTE 
 NOS SINTOMAS, mas , que requerem doses cada vez maiores . . . 

 12 - MEDICAMENTOS E DOSAGENS RECEITADAS E UTILIZADAS : 
  

A ) COZAAR 50 mg ( 07:00 e 18:00 hs.); 
 B ) HIDROCLOROTIAZIDA 25mg ( 07:00 hs ); 

 C ) 2 AAS (acido acetil salicílico ) infantil ( após almoço ); 
 D ) 1 BEZAFIBRATO 200 mg (19:00 hs ); 

 E ) 2 SINVASTAMED 20 mg (l9:00 hs ); 
 F ) ALGINAC 1000 ( p/ dores na coluna ) diariamente; 

 G ) NARAMIG 2,5 mg ( enxaqueca ) quase diariamente; 
 H ) CAFIASPIRINA 650 mg ( enxaqueca ) quase diariamente. 

  
Obs.: Todos os medicamentos acima foram receitados por Médicos Especialistas que 

 Me assistem desde a CIRURGIA NA COLUNA até o AVC ( Acidente Vascu- 
 Lar Cerebral ) ocorrido em 18/04/2011 ; 

  
INICIO DO TRATAMENTO com AHT (10 ml ) c/c Cloreto de MAGNÉSIO (1 xicara de café pela manhã diariamente ) em 05/07/2011. 

  
Dia 05/07 - PRIMEIRA APLICAÇÃO às 18:00 hs. ; 

  
Senti ao deitar , calor nas costas, embora, aqui na Capital de SP esteja 

 Muito FRIO; 
  

Dia 07/07 - Acordei sem dor de cabeça ! NÃO PRECISEI DE AJUDA PRA 
 LEVANTAR.......(URRA, URRA será que foi sugestão ? ); 

  
 
 
 
Dia 08/07 - Acordei com uma discreta dor de cabeça que sumiu enquanto andava na 

 Esteira por 20 minutos; 
 Não precisei de ajuda pra levantar; 

 Notei uma leve diminuição na Caspa mesmo estando no inverno; 
  

Dia 09/07 - Acordei com leve cefaléia; A caspa diminuiu ainda mais; 
 Tenho notado maior disposição e me levanto sem ajuda; 

  
Dia 10/07 - Acordei disposto, sem dor de cabeça medi a pressão e estava a 10 X 6.... 

 ( havia tempos que minha pressão havia estabilizado em 14X10, mesmo 
 Com uso de remédios....COZAR e HIDROCLOROTIAZIDA ); 

  
SEGUNDA APLICAÇÃO ; As 18:00 hs.; 

  
Dia 11/07 - Acordei sem dores ( cabeça e coluna ); pressão arterial 11 X 7 ; 

 Mesmo assim, continuo com os remédios receitados pelos médicos ( pra 
 Dor na coluna , enxaqueca e pressão ); 

 Se os benefícios continuarem assim, semana que vem pretendo conversar 
 Com os médicos e reduzir a dosagem ; 

 Um dia após a primeira aplicação de AHT c/ a ingestão de cloreto de 
 Magnésio todos os dias diminuiu muito as DORES DE CABEÇA; 

  
Dia 12/07 - Acordei BEM DISPOSTO, comecei a PINTAR A CASA com meu filho 

 ( Imaginem ), porém, após o almoço senti dor de 
 Cabeça . . . creio ser devido a um copo de vinho 200 ml que tomei . 

 Medicado com CAFIASPIRINA, a dor se foi !!! 
 Estou contente, pois, há anos não conseguia pensar em despender 

 Tamanho esforço !!! 
 Quanto as dores nas costas. . . sinto um certo incomodo , mas, nada 

 Comparado à antes do inicio do tratamento; 
  

Dia 13/7 - Estou bem, acordei disposto sem dores; 
 Continuo pintando a casa num sobe e desce de escada interminável (rsrsr) 

 Minha pressão está 11 x 7 , ( aferida às 17:55 hs.); 
 PAREI de tomar um remédio para Pressão ( COZAAR , 50 mg )das 

 18:00 hs.; Ela tem chegado à 9x6 algumas noites; 
 Tenho me sentido mais disposto , mas, ainda continuo com os medica- 

 Mentos receitados pelos médicos; 
 Quase não faço uso da muleta para caminhar, vou trocar por uma 

 Bengala ; 
  



Dia 14/7 - Minha Pressão estabilizou em 12 x 8 , o restante dos sintomas idem; 
  

Dia 15/7 - Boa disposição, ótima pressão, apesar do esforço físico não sinto dores 
 Fortes , nem precisei de analgésicos específicos nestes dias; 

  
TERCEIRA APLICAÇÃO ÀS 18:00 HS.; 

  
 
 
Dia l6/7 - Leve dor de cabeça, tomei uma Aspirina e passou, do resto, nenhuma 

 Alteração; 
 PAREI de tomar NARAMIG 2,5 mg ( as enxaquecas não tem ocorrido); 

 PAREI de tomar ALGINAC 1000 mg ( as fortes dores nas costas não 
 Tem ocorrido ); 

 Quase não tenho utilizado a Bengala ; 
  

Dia 17/7 - Pressão estabilizada em 12x8 , ( Aferida pela manhã e a noite ) 
 Sinto-me bem , as dores fortes ( na coluna e enxaqueca ) de antes 

 Diminuíram muito . . . ainda sinto um certo incomodo, mas, nenhum 
 Medicamento se fez necessário; 

 Tenho caminhado muito na esteira ( 6 km dia ); 
 Estou mais confiante em sair de casa para pequenas caminhadas sozinho sem auxilio de bengala ; 

 Estou perdendo peso e ganhando resistência física ; 
 Dia 18/7 - Idem , idem 

 Dia 19/7 - Idem , Idem 
 Dia 20/07 – Idem,idem 
  

QUARTA APLICAÇÃO ÀS 18:00 HS. 
  

Dia 21/07 – Estive em consulta no Cardiologista, apresentei o hemograma recente, fiz 
 Novo Eletrocardiograma , fui elogiado pela maneira como meus níveis de 

 Triglicerídeos e colesterol ruim, baixaram. Indagado sobre o que estava 
 Fazendo .... limitei-me a dizer que cumpri a risca as determinações medi- 

 -cas. Preferi não revelar a AHT, pois, sei que ele é refratário a essa técni- 
 -ca; 

 Estou muito feliz, fazia tempos que não alcançava tais números; 
 Dia 22/07 – Senti um pouco de dor de cabeça ( bebi uma latinha de cerveja ); 

 Dia 23/07 – Tenho me sentido muito bem; 
 Parei as caminhadas, pois, to fazendo esforço físico ( mudança ); 

 Me sinto cansado no final da tarde, mas, nada como antes; 
 Não tenho tomado remédios ” fortes” para enxaqueca nem para dores 

 Na coluna; 
 Indiquei a AHT a um vizinho que está no seu Segundo AVC, creiam , 

 Ele é uns anos mais velho que eu e toma 23 comprimidos / Dia; 
 Espero que seja bom pra ele como está sendo pra mim !!! 

 Dia 24/07 – Me sinto ótimo, caminho sem a bengala, passeio, dirijo sozinho e fui até 
 Ao Shopping !!! 

 È fato ! Tenho feito esforços físicos “exagerados “ (reforma em casa ) 
 Minha coluna apresenta apenas uma leve dor, nada comparado a antes . . 

 Nem faço uso do Remédio !!! 
 Dia 25/7 - Idem idem ; 

  
QUINTA APLICAÇÃO ÀS 18:35 HS 

  
 
 
 
 
Dia 26/7 - Boa disposição; 

 Sem enxaqueca; 
 As dores nas costas são moderadas devido a esforço físico ( nem 

 Imaginava pintar a casa antes da AHT ) não preciso de remédios fortes; 
 Pressão Arterial estável 12x7 ; 

  
Dia 27/7 - Acordei bem, sem dores, e continuo a pintar a casa com ajuda do meu 

 Filhote; 
 Por vezes no final do dia sinto algumas dores nas costas, mas, nada que 

 Me faça beber os remédios fortes que tomava antes; 
 Notei também que, ao beber cerveja ( 1 latinha) ou um copo de vinho 

 ( 200 ml ) tenho leve dor de cabeça , diferente das enxaquecas que tinha 
 Antes da AHT ; 

 Dia 28/7 - Passei um dia ótimo; 
 Dia 29/7 - Idem idem; 

 Dia 30/7 - Idem idem 
  

SEXTA APLICAÇÃO ÀS 17:30 HS 
  

Dia 31/7 - Idem idem; 
  

Dia l°/8 - Acordei bem, mas, tive diarréia . . . creio que pelo uso continuado do 
 /cloreto de magnésio, pois, meu filhote apresentou os mesmos sintomas; 

 



Do resto estou ótimo; 
  

Dia 2/8 - Hoje acordei bem e não bebi o Cloreto de Magnésio; 
 É noite e não tive diarréia, nem meu filhote ; 

 Creio ter acertado . . . vou reduzir a dosagem na ingestão diária; 
 Dia 3/8 - Estou bem, sem nenhuma dor, diarréia, porém, reduzi para 5 ml a inges- 

 tão de Cloreto de Magnésio; 
 Dia 4/8 - Idem idem; 

  
SÉTIMA APLICAÇÃO às 17:45 hs 

  
Dia 5/8 - Só tenho elogios à A. H .T. , divulgada graciosamente pelo Dr. Luiz 

 Moura, a todas as pessoas . 
 Homem probo, íntegro, abnegado, que apesar de enfrentar “ Gigantes 

 Ocultos “ (sic), permaneceu aguerrido em suas convicções e disponibili- 
 -zou de maneira simples ( NÃO MENOS CIENTIFICA ) os ensinamen – 
 -tos apreendidos com seu Pai e Colegas. 

  
PARABÉNS a todos os que divulgam e incentivam essa Técnica. 

  
Para mim, funcionou muito bem, tal como descrito ! Espero que esse 

 Meu “ RELATÓRIO” sirva para nortear ÁQUELES QUE BUSCAM 
 Assim como eu um alivio para seus males com qualidade de vida. 

  
O B R I G A D O ! 

  
VICTOR NAHMIR 

 53 anos - SÃO PAULO
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-aht-funciona-mesmo-.asp
  

 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 19 de setembro de 2011 - 00:05:32

  
Enfermidades selecionadas 

 Asma
 Hérnia de disco

  
Auto-hemoterapia: testemunhos: asma e hérnia de disco

  
Vídeo da Cidinhatrix, Auto hemoterapia, ultrapassa 200.000 exibições. (agora são 203068 exibições). 

  
http://www.youtube.com/watch?v=4cwjdL2-5ys

  
Para quem não sabe, a Cidinha fez curso em uma universidade para poder se auto-aplicar, conforme a técnica que ela mostra no vídeo. 

  
E também, ela se curou de hernia de disco com a AHT. 

  
COMENTARIO DE CIDINHA EM RESPOSTA A @ericrp200: 

  
@ericrp200 É muito bom saber disso,pois eu tambem me curei de uma hernia de disco? com a auto hemoterapia.Um abraço =) 

  
cidinhatrix 1 mês atrás 

  
- 

  
COMENTARIO DE @ericrp200: 

  
O vídeo está excelente e com certeza ajudou e ajudará as pessoas que não tem ninguém para aplicar nelas. 

  
Meu pai curou um problema de hernia de disco com AH, pois os médicos disseram que ele teria que "aprender a conviver com o problema". 

  
Tendo um exemplo deste em casa, parti para o tratamento para me ajudar com a asma. Eu comecei há pouco tempo e já estou muito melhor, e o mais surpreendente é que
te da mais disposição física. 

  
Abraço !!! 

  
ericrp200 1 mês atrás

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-testemunhos-asma-e-hernia-de-disco.asp

  
 
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-aht-funciona-mesmo-.asp
http://www.youtube.com/watch?v=4cwjdL2-5ys
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-testemunhos-asma-e-hernia-de-disco.asp


Sexta-feira, 26 de agosto de 2011 - 15:53:42
  

Enfermidades selecionadas 
 Epilepsia

 Fibromialgia
 Gastrite

 Hérnia de disco
 Varizes

  
IMPLANTE DENTARIO

  
Realizei, em uma so cirirgia (11) implantes dentário, o maximo feito pelo meu dentista, o mesmo afirmou ser uma loucura dele e minha, nós conseguimos, agradeço 1º a
Deus, depois ao meu marido que me faz auto-hemoterapia toda semana, minha recuperação foi maravilhosa, sem nada de edema, nada roxo, fiquei lógico, de repouso
absoluto, só sorvete e vida boa, sucos e vitaminas na mão. 

 Hoje estou sorrindo com 28 dentes em minha boca, muito feliz e realizada, agradeço a DEUS por ter me dado coragem, ao meu maravilhoso marido, que AMO DE
PAIXÃO, e ao meu corajoso dentista (louco) como eu. 

 A melhor parte disso tudo a minha irmã, que AMO MUITO, chegou em casa com o DVD do Dr. LUIZ eu assisti e me apaixonei, e começei fazer no meu marido e ele em
mim, sim sou da área de saúde e meu marido tb, foi sempre realizado o procedimento com muita segurança. Agradeço a minha irmã e muito ao Dr. Luiz que nos passou
seus conhecimentos, continui passando eu tb farei a mesmo. 

 MUITO OBRIGADA DR. LUIZ QUE DEUS NA SUA INFINITA BONDADE LHE CONSERVE POR MUITO TEMPO e com muita saude e que o Sr. deixe um bom
sucessor, como o Sr. foi do seu Glorioso PAI, que DEUS o tenha, abraços. 

 ATT: Maria do Carmo 
 Maria do Carmo Matos 
 50 anos - Fortaleza - Ceará

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/implante-dentario.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 28 de agosto de 2011 - 12:01:47 

  
A AHT É EFICAZ.SOFRIA DE TANTAS DORES QUE NEM SEI EXPLICAR.VÍTIMA DE CONDRITE, FIBROMIALGIA, PROTUSÃO DISCAL...ENFIM DORES
E INSATISFAÇÃO DEPRESSÃO...COMECEI IMEDIATAMENTE A FAZER USO DA AHT E APÓS DOIS MESES ME SENTI TÃO BEWM QUE INDAGUEI-ME
SE SERIA VERDADE. MAS É...SABE PORQUE PORQUÊ " A VIDA DA CARNE ESTÁ NO SANGUE" CITAÇÃO BÍBLICA. PRECISA DIZER MAIS ALGUMA
COISA. NO MAIS OS QUE SÃO CONTRÁRIOS...QUE NUNCA SINTAM A NECESSIDADE QUE TODOS NÓS SENTIMOS. OBRIGADO DR MOURA !
HOMEM DE DEUS QUE NOS ABRIU OS OLHOS.MAIS UMA VEZ, OBRIGADA DOUTOR MOURA!!!O SR É VERDADEIRAMENTE UM AMIGO ALÉM DE
SER MÉDICO 

 Suely 
 Brasília

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/a-aht-e-eficazsofria-de-tantas-dores-que-nem-sei.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 28 de fevereiro de 2011 - 15:49:22

  
Enfermidades selecionadas 

 Dor na coluna
  

Vida longa com a Auto Hemoterapia
  

Já tinha assistido em João inácio Show sobre a Auto-Hemoterapia dizendo que curava muitas doenças e lesões, mas so com a explicação do dr. Luiz eu tive a coragem de
faze-la comigo, mais para a prática dos esportes, a primeira vez que apliquei o sangue em mim foi no braço e senti que parecia que estava flutuando, eu digo muita energia
me envolveu, fiquei muito enérgico, foi como um estimulante energetico, mas porem muito mais potente, me surpreendi e ai passei algumas semanas e não apliquei mais
por falta de quem me aplicasse. Mas ai tomei atitude e eu mesmo começei a mim aplicar o sangue retirando de minha veia com escalpe e aplicando no musculo perto da
colina (região apropriada) estou aplicando a 1 mês e meio desde o inicio de 2011 e estou muito forte, curou algumas lesões que eu tinha, uma irritação no nariz que
parecia ser carne de nariz que não deixava eu respirar direito, eliminou 30% do cansaso nos meus treinos. Aí parei umas três semanas e estou me retornando as aplicações,
quero mais força, mais energia muscular. Mas porém eu começei a fazer isso pelo fato da total explicação do Dr. Luiz que me deixou muito esclarecido e eu fiz testes, e
com o meu sistema imunologico poderoso vc nem acredita o que acontece comigo, algumas lesões em mim cicatrizam e fecham em menos de 24 horas, claro lesões
pequenas, será que eu estou ganhando poder rsrs!! 

 Mas a explicação foi clara do Dr. Luiz o aumento dos Antiocorpos nos deixa mais fortes e livre dessas doenças que as vezes são mais fortes do que nosso sistema
imunologico, e o mesmo aumento quatro vezes mais como que uma gripesinha podera agora nos afetar para quem usa essa Técnica. Já sai para treinar 4:30 da manhã
chuviscando com apenas o uniforme de ciclismo e com essa tecnica não sei mais o que é gripe, mas claro eu não deixo meu sistema imunologica cair não aplico de 5 em 5
dias, e também não há nenhuma outra técnica de ativar o sistema imunologico não. O sistema imunologico Humano só é ativado quando pegamos uma doença ou
acidentando e não fica 4 vezes mais forte não, mas com essa tecnica aumentamos o sistema imunologico 4 vezes a mais fortalecendo-nos e previnindo dessas doenças que
nos priva de viver com mais saúde, claro que a maioria dos médico vão ser contra, essa técnica cura doenças que colocariam dinheiro no bolso deles de rodo, e agora o
que eles vão fazer, porque eles que são nos prova o que essa técnica por dar errado, isso já vem de algum tempo e só nos trouxe progresso e a mim principalmente. Estou
de pleno acordo e eu sou prova dessa experiência, hoje eu treino sem tomar suplementose rodo 400 km por semana de ciclismo, me mostre que faz esses treinos sem
tomar suplementos a mais de 2 meses. Obrigado Dr, Luiz por não ser egoista e divulgar essa técnica ao mundo, agradeço ao senhor pela força e resistência a mais que me

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/implante-dentario.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/a-aht-e-eficazsofria-de-tantas-dores-que-nem-sei.asp


despertou. 
  

Grato 
  

Renê 
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Segunda-feira, 24 de janeiro de 2011 - 19:32:45 

  
Eu faço auto-hemoterapia há 1 ano e 3 meses. Comecei em final de setembro/2009! No começo não acreditava mto, mas depois de mtas pesquisas, feitas por meus pais, e
tbm por meu pai fazer há dois (2) anos e somente ter benefícios, finalmente decidí fazer, pois tinha crises direto de rinite alérgica, desde criança. E por ter perdido o 'baço',
com 17 anos, eu fiz tbm pq preciso aumentar a minha imunidade! Minha mãe e eu fazemos, toda semana 10 ml! Na segunda aplicação percebi que sumiu um cisto
sebáceo já meio grande nas minhas costas. Já tinha operado dois cistos em 2007, e tinha que operar aquele terceiro, e sumiu completamente! Tenho mto mais disposição, e
nunca mais tive crise forte de rinite. Aliás, as vezes tenho um pco, mas controlável, isso, pq não me cuido mto! Vejo mtos benefícios tbm com pessoas da minha família.
Cura de pressão alta, tendinite, nervo ciático, problemas no útero,etc... Enfim, faço e recomendo. Auto-hemoterapia, é tudo de bom. Agradeço ao anjo que encontramos
aqui na Lagoa da Conceição, que nos aplica, e agradecemos ao Dr. Luiz Moura, e tbm à Deus, por nos permitir essa terapia, ao nosso alcançe, curando mtas doenças e
dando melhor qualidade de vida! 

  
Renan Müller Tonelli 

 26 anos - Florianópolis - SC
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/eu-faco-auto-hemoterapia-ha-1-ano-e-3-meses-comecei-em.asp
  

 
 
 
 
 
Terça-feira, 23 de novembro de 2010 - 15:01:31

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dor na coluna, Dor na(s) perna(s), Dores articulares, Hipertensão arterial, Pressão arterial

  
Vantagens 

 Meu nome é Nair! Eu não acreditava na Auta-hemoterapia, tenho uma amiga que faz ela me falava mas eu não dava importancia,Minha coluna me doi sempre, fiz
quiroplasia É muito caro tive que para,meu dedão do pé direito me doi não consigo calça meus sapatos,os medicos não me dão importancia, no futuro vou te que faze
cirurgia. resolvi faze a Auto -hemotrapia vou faze a segunda aplicação meu dedo não doi mais, quanto tempo eu perdi sentindo dor,.vou me cura sem dor, quem gosta de
mim sou eu mesma os medicos nem sabe que eu existo. 

  
 Experiência 

 Adorei fiquei sem dor me arrependo de não ter feito antes, tenho certesa que vou pode calça meus sapatos de novo. qundo você vai no medico eles nem olhão para você.
nos temos que nos amar procura nossa cura sem nos preocupar com o que os outros acham, tenho certesa que vou cura outras coisas em mim como a hipertensão arterial.
estou feliz!!! tenho 57 anos e os medicos dizem que minhas dores é da idade, estou gorda também, eu não aceito não, está com dor sempre.obrigado!! 

  
 nair dos santos hernandes 

 58 anos - Esteio - RS - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
Segunda-feira, 4 de outubro de 2010 - 03:10:27

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Azia, Dor na coluna, Gastrite

  
Vantagens 

 A azia sumiu.Cessou também o inchaço do estômago.A sinusite nunca mas me atormentou a vida.A dor de coluna desapareceu. 
  

 Experiência 
 Nenhum problema ocorreu. 

  
 Manoel N Martins 

 24 anos - Manaus - AM - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

http://www.hemoterapia.org/aht_hemoterapia_depoimentos.asp?p=53
  

 
 
 
 
 
Terça-feira, 28 de setembro de 2010 - 10:13:35

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/eu-faco-auto-hemoterapia-ha-1-ano-e-3-meses-comecei-em.asp
http://www.hemoterapia.org/aht_hemoterapia_depoimentos.asp?p=53


Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dor na coluna
  

Vantagens 
 Com a auto hemoterapia eu deixei de tomar remédio relaxante muscular que eu usava todos os dias. 

  
 Experiência 

 Graças ao efeito da auto hemoterapia além de ter deixado de usar medicamento para dor, também voltei a praticar exercícios físicos que eu havia parado devido às dores
que sentia na coluna e que irradiava para os braços, eu não podia pegar peso de maneira alguma ( tenho três hérnias de disco na cervical C3;C4;C5). Eu e minha esposa
somos divulgadores dos benefícios da auto hemoterapia, devido nossa atuação mais de trinta pessoas passaram a fazer. 

  
 Ariston Sampaio LAgo Neto 

 55 anos - Itapetinga - BA - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-dor-na-coluna-7.asp
  

 
 
 
Sexta-feira, 23 de abril de 2010 - 20:58:54

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dor na coluna, Dores articulares, Gripe, Infecção, Inflamação, LER - Lesão por esforço repetitivo.

  
Vantagens 

 Sucesso tive meu sistema imunologico fortificado frente aos problemas de dores nas articulaões colunas e LER. 
  

  
Experiência 

 Só tive melhora ao fazer a hemoterapia acho q deveria ser implementado com urgencia no sistema unico de saúde. penso q deveria havar mais esclarecimentos a
população dos benefícios e tb boa vontade politica e médica para fazer valer esse procedimento a nivel nacional. 

  
  
 Luis Oliveira 

 43 anos - São Leopoldo - RS - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-dor-na-coluna-dores-4.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
  

 
 
 
 
 
 
Luiz Carlos Negrão Rabelo - 49 anos - Belém - Pará: fórum Orientações Médicas

 Quinta-feira, 25 de dezembro de 2008 - 20:44:39
 Eu tinha um problema sério de dor na urina e dor na coluna e ja estou na quinta vez que estou fazendo a Auto-Hemoterapia e estou me sentindo muito bem. Nunca mais

senti dor! 
 Travessa Barão do Triunfo, 4517 

 Bairro: Marco 
 Telefone: (91) 32760550 

 Belém - Pará
  

 
Orientações Médicas:

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-dor-na-coluna-7.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-dor-na-coluna-dores-4.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-colesterol-dor-na-2.asp


Quarta-feira, 3 de dezembro de 2008 - 18:35:14 
 o melhor remedio para ernia de disco e gripe, melhorou minha imunidade! 

 jose cardoso barbosa - 54 anos - Goiania 
  

 
Orientações Médicas:

 http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1549&u=10
  

Sexta-feira, 19 de dezembro de 2008 - 14:51:34 
 Um abraço a todos que utilizam esta técnica e o Dr. Luiz Moura merece o prêmio Nobel de Medicina. 

  
Já utilizo a Auto-Hemoterapia e fiquei curado de Rinite e Sinusite que tinha a muitos anos. Sou Patologista Clínico, Matemático, Analista de Suporte, Pesquisador e
Professor de Faculdade e de Universidade, tenho 2 especializações, trabalho com Informática a quase 30 (trinta) anos. Meu Pai era médico homeopata autodidata e curou
muita gente. 

  
O Problema se resume ao seguinte: 

 1) Todas as entidades médicas oficiais; 
 2) Médicos com baixa formação e/ou com pensamentos retrógrados e/ou preconceituosos; 

 3) Grupos farmacêuticos e Laboratórios de fabricação e pesquisa de remédios; 
 4) Planos de Saúde; 

 5) Hospitais Particulares e Clínicas Médicas; 
 6) Grupos de Médicos e Associações; 

  
TODOS NÃO TEM INTERESSE NA DIVULGAÇÃO POR UMA QUESTÃO MERAMENTE FINANCEIRA. 

 POIS RESOLVERIA OS PROBLEMAS DE SAÚDE DE UMA NAÇÃO POBRE E QUE TEM UM POVO DOENTE. ESTA TÉCNICA CURARIA DIVERSOS
BRASILEIROS COM BAIXO CUSTO. 

  
TAMBÉM SOU A FAVOR DA URINOTERAPIA E JÁ TOMO CLORETO DE MAGNÉSIO A ANOS. FIQUEI CURADO DE UMA HÉRNIA DE DISCO, ENTRE A
L4/L5, MAIS 3 DISCOS NA CERVICAL QUE ESTAVAM DESIDRATADOS, MAIS UM BICO DE PAPAGAIO QUE SUMIU. ESTAVA COM UMA CIRURGIA
MARCADA NA MINHA COLUNA E GRAÇAS AO CLORETO DE MAGNÉSIO, NÃO FOI FEITA. SÓ ANDAVA MANCANDO DEVIDO À PRESSÃO DA
HÉRNIA NO NERVO CIÁTICO. NÃO DORMIA EM CAMA DE MANEIRA NENHUMA. HOJE DURMO EM QUALQUER CAMA, TODO ENROLADO, SEM
DORES, ANDO E CORRO NORMALMENTE. 

  
O BRASIL É UM DOS POUCOS PAÍSES DO MUNDO ONDE EXISTEM MAIS FARMÁCIAS DO QUE BIBLIOTECAS. 

  
QUEM QUER FICAR POBRE DA NOITE PARA O DIA ? OS GRUPOS ACIMA CITADOS ? 

  
Deus abençõe a todos, inclusive àqueles que são contra.

  
André Pita - 48 anos - Salvador 

  
 
 
 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=24748535543

 24667752 
  

 
Data: 26/03/2007 07:26 

 Nome: Joaquim Marçal de souza 
 Email: marcaljoaquim@hotmail.com 

 Profissão: Representante comercial 
 Localidade: Cuiabá/MT 

 Funciona,Tratei hérnia de disco inflamada L4, L5,tentei quase todos tratamentos,nem resfriado tenho tido mais,isso não quer dizer que devemos abandonar os médicos.
 http://www.diariodecuiaba.com.br/comenta_det.php?cod=39791

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 28/10/2008 01:50

 De: Nila Paulaa
 IP: 201.24.168.222

 Assunto: Estou fazendo e vou continuar.
 Estou fazendo porque não doi, não sinto nada anormal nas aplicações.

 Estou na sétima aplicação e quero ir ainda uns tempos até ficar curada de vez.
 Eu comecei tomar por problemas na junta do pé que doia muito, hoje vejo que muitas outras

 coisas desapareceram tinnha uma infecção de gargante e ouvido que não sarava, hoje não
 quero nem lambrara daquela dor. Meu pé já melhourou demais, e as dores da coluna tb.

 melhorou bastante, eu creio que vou ser curada, pois a intenão e tomar até sarar.
  

 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 06/10/2008 00:36

 De: Nila
 



IP: 200.101.21.194
 Assunto: Eu faço.

 Pois eu tive um grave problema de depressão, a partir da 3ª aplicação eu melhorei e agora
 com a 5 não sinto mais nada, estou bem e as dores da coluna estão melhorando tb.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 17 de fevereiro de 2009 - 22:16:37 
 Eu faço auto-hemoterapia. Os benefícios são surpreendentes!!!!! Meus cabelos estavam caindo em demasia e agora só caem alguns fios, dentro da normalidade. Eu não

dormia, e quando conseguia era um sono parcelado e eu ficava ouvindo tudo que se passava ao redor (era um sono, posso dizer, artificial). Vivia irritada, mal humorada e
impaciente, uma situação normal para quem não dorme. Agora durmo profundamente em torno de cinco/seis horas ininterruptas. Meu intestino às vezes passava
quatro/cinco dias sem funcionar e às vezes mais. Agora está funcionando diariamente. Sentia dores em todo o corpo, principalmente na coluna, pernas e braços. Não sinto
mais nenhuma dor. Nunca mais gripei. E por aí vai..... A auto-hemoterapia é uma benção de Deus. Aconselho as pessoas a fazerem pois não tem nenhuma
contraindicação. A auto-hemoterapia só faz mal ao caixa das indústrias farmacêuticas e ao bolso de quem proíbe. 

 Miriam Carvalho de Souza - 67 anos - Brasília - Distrito Federal
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 24 de dezembro de 2009 - 16:24:25 187.65.29.244

  
COM PROBLEMA DE ARTROSE NOS JOELHOS E NAS JUNTAS DOS DEDOS DAS MÃOS E APÓS CONVERSAR COM DIVERSAS PESSOAS AS QUAIS
FAZIAM USO DESSE MÉTODO E TAMBÉM ASSISTIR AO VÍDEO, DECIDI REALIZAR O RESPECTIVO TRATAMENTO. A MINHA SURPRESA FOI
ENORME, POIS APÓS A TERCEIRA APLICAÇÃO DE 5 ML. OBSERVEI UMA MELHORA CONSIDERAVEL EM UM PROBLEMA DE COLUNA O QUAL ME
INCOMODAVA HÁ MAIS DE 20 ANOS. APÓS 4 MESES DE TRATAMENTO, FIQUEI BOM DA ARTROSE E TAMBÉM DA COLUNA. HOJE NÃO TOMO MAIS
NEM ANALGÉSICOS, NEM RELAXANTE MUSCULAR, NEM ANTI-INFLAMATÓRIOS E TAMBÉM CONSIGO DORMIR EM QUALQUER TIPO DE
COLCHÃO, ALÉM DE VOLTAR A LEVANTAR PESOS, CORRER SUBIR ESCADAS ENTRE OUTRAS COISAS.

  
SÉRGIO LEMOS ROCHA

 49 anos - MACEIÓ ALAGOAS
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 13:01:34 

  
Eu sou a favor da auto-hemoterapia 

  
Casos em que a auto-hemoterapia foi benéfica para mim: 

  
Câncer, gripe, espinha, disposição, imunidade, hipotireóide, dor no corpo e na coluna, entre outros...

  
Janine Mota

 28 anos - Juiz de Fora
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 27 de setembro de 2009 - 15:08:51 

  
eu sou muito grato a o dr; luiz moura por ter feito este dvd pois tinha problemas de coluna eu fiz auto hemoterapia estou curado quer deus tem abenços e divugem auto
hemoterapia e muito e por tante

  
jose alfredo da silva souto

 maceio al
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 18:46:08 

 Data: 24/09/2009 00:56 
 De: Renato Moniak (moniak7@itelefonica.com.br) 

 IP: 200.100.87.247 
 Assunto: Auto Hemoterapia 

  
Obtive excelentes resultados através da auto-hemoterapia para tratamento de artrose, dores na 

 coluna, devido a problema congenito (listese), arritmia cardiaca (problema congenito, segundo o 
 médico pode-se levar uma vida normal), dores no joelho esquerdo por causa da artrose.Com a auto 

 hemo não tenho mais nenhum problema de dores. As dores desapareceram já nas primeiras aplicações. 
 Já fiz sete aplicações 5mls em mim mesmo, e tenho divulgado com entusiasmo o tratamento. Em meu 

 corpo, além destes resultados, notei uma melhora extraordinária na disposição, melhor oxigenação, 
 



melhra na pele, e, até, acreditem, na libido, insonia e stress. Sou vegetariano há 25 anos, e, 
 com certeza, a alimentação, é claro, é de extrema importância. Recomendo e, aos que desejarem, 

 faço as aplicações. 
  

Em breve farei um vídeo dando meu testemunho e colocarei no youtube, para que muitos possam ser 
 beneficiados. É meu desejo que, assim como no México, esta terapia possa ser liberada no Brasil, 

 também. Perdi minha mãesinha, a semana passada, por infecção hospitalar no Hospital Edmundo 
 Vasconcelos, depois de 4 meses de sofrimento. Ela foi operada. Deu tudo certo, mas pegou infecção 

 hospitalar. Tudo que os médicos sabiam dizer é que o sistema imunológico dela estava muito 
 debilitado, porisso pegou a infecção. Estou pensando seriamente em processar o hospital. Por que 

 não fortaleceram o seu sistema imonológico de alguma forma? A AUTO HEMOTERAPIA, juntamente com 
 outros procedimentos médicos, poderiam ter, com certeza, se aplicados corretamente, mudar o 

 triste final desta história. 
  

 
 
 
 
Data: 05/08/2009 23:56 

 De: luciana (lcpublicidades@hotmail.com) 
 IP: 200.187.7.1 

 Assunto: Gota, ácido úrico e a Auto hemoterapia 
  

Olá amigos estou eu aqui para fala sobre as mais de 200 que eu conheço que fazem ah. 
  

Tem um conhecido meu que tem problema de acido úrico, ou seja gota, ele sentia dores fortes na 
 coluna e não conseguia abaixa a sua mão ao menos ao joelho, tinha o trigliceres altíssimo, tomava 

 sempre injeções de corticóide para dores, começou fazer auto hemoterapia e já esta na sexta 
 aplicação, hoje ele já está fazendo trabalhos de pedreiro e não teve mais crises, não esta 

 tomando mais injeções para dores. Vale lembrar que ainda nas primeiras aplicações mais ou menos 
 na segunda ele sentiu uma crise nas articulações do seu pé, que inchou e ele sentiu dores com 

 grande intensidade, o que não fez ele parar o tratamento. Continuou fazendo ah e hoje ele está 
 livre dessas dores. 

  
Esse é apenas um dos casos, aos poucos eu vou deixando depoimento de alguns. 

  
Uma coisa eu não posso deixar de dizer AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.

  

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Enfisema
 
 
Minha capacidade pulmonar aumentou em 10% com AHT

  
Publicado por Sirlenio da cunha em 21 dezembro 2015 às 20:42 em INFORMAÇÕES

  
Boa noite.

 a mais ou menos 3 meses atras fui ao pneumologista pois estava com falta de ar e fiz um exame espirometria (mede a capacidade pulmonar) e estava com uma capacidade
de 68% sendo que segundo o médico pela idade, peso etc... teria que ser uma capacidade de 80%, sendo que constatou em uma tomografia areas de enfisema pulmonar,
bem o médico mandou eu continuar a usar "seretide" a famosa bombinha, e voltar em 2 meses alegando que se piorasse teria que usar medicamentos mais agressivos,
saindo do consultório comecei a pesquisar sobre tratamentos alternativos, e a 2 meses comecei a fazer AHT de 7 em 7 dias 5mls....voltei ao médico agora, e nesse tempo
da AHT me senti muito bem! e também a umas 3 semanas atras comecei a bochechar em jejum uma colher de sopa de óleo de girassol prensado a frio por 20 minutos e
após cuspindo fora e lavando bem a boca para eliminar bactérias.......bem! voltei ao médico e refiz o exame de espirometria, e adivinhem! minha capacidade pulmonar
aumentou em 10% ou seja deu capacidade de 78% faltando apenas 2% pra ser considerada normal.....o médico disse ficou surpreso de como melhorou muito, e mandou
eu voltar somente no início do inverno para novos exames...e continuar com o seretide.

  
 
* Respostas a este tópico

 Maurecir Mafra 8 horas atrás:
  

Se excluir açucares e fizer a cada cinco dias, ficara melhor
  

http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/minha-capacidade-pulmonar-aumentou-em-10-com-aht?xg_source=activity
  

 
 
 
 
 
Adenilson Ramos: boa tarde..eu usava seretide tbem...tinha muita canceira bronquite..depois que comecei a fazer auto hometerapia..nao tenho mais nada faz 9 meses que
faço acabou td a canceira.estou com pulmao de cavalo.

 Descurtir · Responder · Enviar mensagem · 1 · 6 h
  

Publicado em Auto-hemoterapia Testemunhos:
 https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/posts/532568163575850?comment_id=532600603572606&notif_t=share_comment

  
 



 
 
 
 
 
 
Inforum:

 Data: 20/04/2007 09:18
 De: Roberto (rppiza@bol.com.br)

 IP: 200.101.113.238
 Assunto: Re: Lupos e hipotiroidismo

 ...Tenho meu irmão que teve derrame - AVC gravíssimo. Teve enfisema
 pulmonar e dificuldades enormes para respirar (teve que fazer

 traqueotomia), catarros violentos quase levando-o a falencia do
 corpo.... com uma aplicação da hemoterapia, em dois dias os médicos

 ficaram impressionados. a tosse sumiu, catarro desapareceu, o pulmão
 limpou e o dreno colocado no pulmão pôde ser tirado....

 Vale a pena tentar.
 Roberto

  
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Enxaqueca
veja tembém: dores, sinusite

 
 
Walter Medeiros – Minha mulher, Graça, ela tinha uma enxaqueca histórica, daquelas que chegou a tomar todos os remédios que você imaginar. Inclusive um, que eu tava
comentando com você, era um remédio que eram dois comprimidos prá tomar de uma vez e tinha que ter um repouso absoluto, certo? Se tornasse, podia ficar bom. Não
é? Então ela tomou até esse remédio e depois da auto-hemoterapia ela nunca mais teve enxaqueca

  
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-entrevista.htm

  
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 2 de março de 2016 - 00:14:45

  
Auto-hemoterapia cura enxaqueca

  
Sérgio Luiz Schmitt para Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura 

  
25 de fevereiro às 22:16 · 

  
Muito bom estar no grupo...tenho experimentado a técnica a algumas semanas e ,de imediato minhas enxaquecas cessaram... 

  
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/permalink/905708059548113/ 

  
 
 
 
Quarta-feira, 2 de março de 2016 - 00:16:05 

  
Maria Luzia Fernandes De Rezende comentou em Auto-hemoterapia Testemunhos: 

  
Tomava naramig todos os dias pra enxaqueca, era o único que resolvia, até começar com auto hemoterapia, e vou muito bem, graças a Deus 

  
Descurtir · Responder · Enviar mensagem · 1 · 26 de fevereiro às 19:09 

  
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/permalink/905708059548113/

  
 
 
 
Terça-feira, 20 de outubro de 2015 - 22:29:43

  
Enfermidades selecionadas: ENXAQUECA

  
Auto-hemoterapia cura enxaqueca

  
Celeste Maria Romano publicou no Grupo Auto-hemoterapia Meu sangue me Cura: 

  
Eu faço há 1 ano,e não tenho mais crises de enxaqueca, deixei de tomar remédios controlados. Eu recomendo. 

 Descurtir · Responder · 1 · Agora mesmo 
  

https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/
  

http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-entrevista.htm


Terça-feira, 20 de outubro de 2015 - 23:20:45 
  

Juliane Capato respondeu no Grupo Hemotérapia O sangue que cura eu faço: 
  

Faço há 6 semanas e até hj nenhuma crise tmb d enxaquecas.. Super recomendo. 
 Pena q uma grande parte das pessoas ainda tem receio por não conhecerem d verdade. 

 Eu nunk gostei d tomar estes remédios com doenças mascaradas. Então a auto hemoterapia foi minha luz. 
 Sou uma nova pessoa. E isso em 6 semanas.. 

 Descurtir · Responder · 1 · 3 min 
  

FONTE AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Terça-feira, 18 de março de 2014 - 15:24:55

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Depressão

 Dor de cabeça crônica
 Dor na coluna

 Dor na(s) perna(s)
 Enxaqueca

 Menstruação, cólicas e controle da TPM
 Pressão arterial

 Sinusite
  

AHT uma benção em minha vida
  

Estou completando 20 aplicações, e descobri que não posso parar, na semana que faltei a enxaqueca voltou, o cansaço voltou, as dores no corpo voltaram, a indisposição o
sono instável, enfim, resto da vida farei a auto-hemoterapia feliz da vida. Tenho um rapaz que me atende em casa aqui em itaipuaçu/Maricá/Niterói tudo de bom o
Cláudio, conforto total. 

  
CLAUDIA TOKUI 

 43 anos - ITAIPUAÇU/MARICÁ
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
Quinta-feira, 24 de outubro de 2013 - 18:01:29

  
Enfermidades selecionadas 

 Cistos de ovário
 Enxaqueca

 Ovário policistico
  

Auto-hemoterapia e gravidez
  

Atualização de statusDe Walter Medeiros - Facebook 
  

Auto-hemoterapia e gravidez 
  

Relato divulgado no Grupo Auto-hemoterapia Geral 
  

"Quero dividir com o grupo uma grande benção. 
 Há cinco anos venho lutando para engravidar, mas devido aos ovários poliscisticos isso era quase impossivel, ate que conheci a AHT. Bom, tem 6 meses que estou

fazendo e com ótimos resultados: melhorou minha disposição, enxaqueca ja era e muitas outras coisinhas que antes eu tinha e não tenho mais, mas a melhor noticia recebi
ontem.... 

 - estou gravidíssima de 5 semanas e sem tratamento, naturalmente gravida, graças a Deus primeiramente e a AHT, que sem ela não seria possivel... 
 Obrigada, obrigada e obrigada...(K. C.)"

  
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012 - 14:33:38

  
Enfermidades selecionadas 

 Dor de cabeça crônica
 Dor na coluna

  
Os Auto hemoterápicos vivem tempos de INQUISIÇÃO ESCULÁPIA !!!

  
Sábado, 9 de janeiro de 1988 - 21:47:30 187.34.223.226 

  



Saudações Irmãos AHTs. 
  

 
 
Estava eu em minha casa “ mateando escoteiro “, pensando nas vicissitudes da vida...... e constatando, o quão as pessoas ignorantes, a cerca de fatos diversos do seu
cotidiano, podem se tornar cruéis consigo mesmas e com os que dizem amar ! Explico : 

  
 
 
Dias após eu ter sido acometido por um AVC Isquêmico ( com Hemiparesia Esquerda e comprometimento da fala) , em maio de 2011 . . . A Tia de minha mulher, uma
senhora de sessenta e poucos anos, mineira tradicionalista, forte, moradora na capital de São Paulo, por décadas.....também foi acometida por AVC Isquêmico, com
hemiparesia direita e conseqüente comprometimento da fala.....Socorrida a tempo,foi internada, tratada e em algumas semanas estava em casa sendo muito bem cuidada
pelas filhas......assessorada pelo médico do convenio e com uma quantidade “ invejável “ de medicamentos alopatas, receitados pelo esculápio, para seu total
restabelecimento. Nesse meio tempo eu tinha sido apresentado a Auto Hemoterapia por um amigo e havia iniciado as aplicações a algumas semanas, porém, já sentia
sensível melhora em meu físico, até a pouco paralisado. 

  
 
 
Após algumas semanas de tratamento, quando já podia me expressar verbalmente, para espanto dos médicos assistentes, que não cansavam de indagar como aquilo era
possível em tão pouco tempo......ao que respondia : Minha melhora acontece devido ao carinho e atenção de vocês, juntamente com os “remédios” receitados e bem
administrados ( perdoem a ironia, mas, era isso mesmo que dizia....pois, certa feita iniciei um comentário sobre a AHT com um amigo que é medico, e a reação dele não
foi das mais incentivadoras. 

  
 
 
Assim sendo, numa tarde um dos filhos dessa senhora veio me visitar e tive a oportunidade de contar-lhe sobre a AHT e as melhoras que estava sentindo...aconteciam a
olhos vistos. 

  
Dei-lhe o DVD do Doutor Luiz Moura, mesmo ele sendo refratário à minha narrativa, para que pudesse conversar com os demais irmãos e a Mãe doente. 

  
 
 
Confesso que lamentei esse dia, pois, os parentes de minha mulher ao comentar sobre a Técnica da AHT com o médico que tratava aquela senhora foram advertidos por
aquele que essa técnica era uma temeridade, estava proibida no Brasil por apresentar risco a saúde humana, etc., etc.... 

  
Bom....não é preciso comentar o que aconteceu depois.....cessaram as visitas a minha casa e nossos encontros tornaram-se cada vez mais raros. 

  
Este ano (2012) , numa visita a um outro ramo da família de minha mulher, numa cidade de Minas, encontramos com a tia doente, mais doente ainda pois , agora
apresentava um quadro de comprometimento de fígado, pâncreas etc., hospedada na casa de uma parente, aconselhada que foi, pelos médicos, a deixar a capital e voltar a
vida tranqüila do campo com o fito de recuperar parte dos movimentos......... 

  
Apesar dela poder ver meu restabelecimento TOTAL, mostrou-se radicalmente contrária a praticar essa técnica da AHT.por desaconselhamento dos seus médicos. 

  
 
 
Isto posto, terminado o final de semana, retornamos a nossa casa e seguimos com nossas vidas.....até ontem 25/2/2012 quando chegou-nos a noticia do falecimento dela ,
tendo como ” causa mortis “ FALENCIA DE MULTIPLOS ÓRGÃOS !!! 

  
 
 
Eu pergunto.....Como puderam permitir , por ignorância, preconceito, arrogância ou qualquer adjetivo que queiram ....que uma pessoa morresse sem ao menos tentar algo
novo ??? Afinal, Eu sou o exemplo vivo de que a AHT é eficaz, pois , tivemos a mesma patologia ( AVC ), nossa diferença de idade é de uma década e meia
apenas.....Estou vivo, são, perfeito.....e Ela......!!! 

  
 
 
É imoral a forma chula como as Agencias Reguladoras da Saúde em nosso Pais nos manipulam, forçando-nos a sermos PACIENTES VICIADOS VITALÍCIOS,
aumentando cada vez mais e mais o LUCRO dos grandes LabFarma. . 

  
 
 
É criminoso como mantém nosso povo “nas trevas da ignorância “, evitando o acesso a novas técnicas e velhas também, mas, PROIBIDAS por serem simples, baratas, e
funcionais. 

  
 
 
Quem sabe a mesma coisa esteja acontecendo neste momento , a pessoas que poderiam ser salvas, mas, por força do preconceito e outros quetais, estão fadadas a terem
suas vidas interrompidas. 

  
POR QUE os gestores da Saúde em nosso País são tão refratários a essa Técnica ??? 

 A quem interessa submeter o povo brasileiro à INQUISIÇÃO ESCULÁPIA ??? 
 POR QUE O QUE FOI PROIBIDO EM 2007, hoje, é reivindicado através de Projeto de Lei que permitiria apenas aos Médicos a indicação e aplicação da AUTO

HEMOTERAPIA ??? 
  

QUEM SERÁ O " TORQUEMADA " DA INQUISIÇÃO ESCULÁPIA DO SÉCULO XXI ???? 
  

Essas PERGUNTAS não querem calar ...... mas, NÓS, AHTs, beneficiários dessa técnica SABEMOS A RESPOSTA .....e SOMOS MILHARES !!!! 
  

 
 
Parabéns meus amigos AHTs. Marcelo, Diva , Ubervalter , Clarice , Daniel e tantos outros que se dispõem a tornar publica e acessível a todos essa técnica SIMPLES,



BARATA, EFICAZ e NÃO MENOS CIENTIFICA como querem provar os GESTORES da Saúde em nosso Pais. 
  

 
 
S.’. S.'. S.’. 

  
 
 
 
 
Victor Nahmir 

  
 
victor nahmir 

 53 anos - são paulo
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/os-auto-hemoterapicos-vivem-tempos-de-inquisiaao-esculapia-.asp
  

 
 
 
 
 
 
Veterinária posta opinião sobre a auto-hemoterapia no Facebook

  
 Mylene Nobre Cariello: 

 Bom dia!Obrigada por me aceitar no grupo.Sou veterinária,e já utilizo essa técnica em alguns tratamentos em animais,com resultados bastante satisfatórios,e agora estou
fazendo a auto-hemoterapia para tratar minha enxaqueca.Estou na quinta aplicação e as dores já reduziram drastricamente ,estou me aprofundando no assunto,pois
considero essa técnica de grande valia! 

 13 de Junho às 10:17 
  

 Publicado no Facebook no Grupo Auto-hemoterapia Geral
  

 
 
 
 

 
 
 
 
Sexta-feira, 5 de agosto de 2011 - 14:38:13

  
Enfermidades selecionadas 

 Colesterol
 Dor de cabeça crônica

 Dor na coluna
 Enxaqueca

 Pressão arterial
  

A A.H.T. funciona mesmo !!!
  

COMENTÁRIOS SOBRE OS EFEITOS DA “AHT ” c/c cloreto de magnésio EM MEU ORGANISMO 
  

MOTIVOS QUE ENSEJARAM O TRATAMENTO : 
  

1 - Cirurgia na Coluna vertebral p/ retirada de Hérnias Discais ( L4,L5 e S1 ); 
 2 - Convalescência = um ano em cadeira de rodas com fisioterapia 3 vezes por 
 Semana; 

 3 - Dores muito fortes na coluna com uso de muleta para caminhar; 
 4 - Consumo de remédios receitados por médicos com efeito breve (algumas 

 Horas ); 
 5 - Enxaquecas horríveis ao menos 4 vezes por semana com ingestão de 

 Inúmeros medicamentos receitados. 
 6 - Várias Ressonâncias Magnéticas , Ultrasons , Tomografias , Hemogramas etc. 

 7 - Médicos não encontram nada que enseje as fortes dores de cabeça !!! 
 8 - INCAPACIDADE PARA O TRABALHO - AFASTAMENTO - 

 9 - Aumento de peso em torno de 20 kg ,(durante 3 anos de convalescença) 
 Distribuídos em 1,79m de altura ; 

 10 - Perda sensível da QUALIDADE DE VIDA com isolamento em casa. 
  

11 - CONSUMO EXAGERADO DE REMÉDIOS QUE ATUAM SOMENTE 
 NOS SINTOMAS, mas , que requerem doses cada vez maiores . . . 

 12 - MEDICAMENTOS E DOSAGENS RECEITADAS E UTILIZADAS : 
  

A ) COZAAR 50 mg ( 07:00 e 18:00 hs.); 
 B ) HIDROCLOROTIAZIDA 25mg ( 07:00 hs ); 

 C ) 2 AAS (acido acetil salicílico ) infantil ( após almoço ); 
 D ) 1 BEZAFIBRATO 200 mg (19:00 hs ); 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/os-auto-hemoterapicos-vivem-tempos-de-inquisiaao-esculapia-.asp


E ) 2 SINVASTAMED 20 mg (l9:00 hs ); 
 F ) ALGINAC 1000 ( p/ dores na coluna ) diariamente; 

 G ) NARAMIG 2,5 mg ( enxaqueca ) quase diariamente; 
 H ) CAFIASPIRINA 650 mg ( enxaqueca ) quase diariamente. 

  
Obs.: Todos os medicamentos acima foram receitados por Médicos Especialistas que 

 Me assistem desde a CIRURGIA NA COLUNA até o AVC ( Acidente Vascu- 
 Lar Cerebral ) ocorrido em 18/04/2011 ; 

  
INICIO DO TRATAMENTO com AHT (10 ml ) c/c Cloreto de MAGNÉSIO (1 xicara de café pela manhã diariamente ) em 05/07/2011. 

  
Dia 05/07 - PRIMEIRA APLICAÇÃO às 18:00 hs. ; 

  
Senti ao deitar , calor nas costas, embora, aqui na Capital de SP esteja 

 Muito FRIO; 
  

Dia 07/07 - Acordei sem dor de cabeça ! NÃO PRECISEI DE AJUDA PRA 
 LEVANTAR.......(URRA, URRA será que foi sugestão ? ); 

  
 
 
 
Dia 08/07 - Acordei com uma discreta dor de cabeça que sumiu enquanto andava na 

 Esteira por 20 minutos; 
 Não precisei de ajuda pra levantar; 

 Notei uma leve diminuição na Caspa mesmo estando no inverno; 
  

Dia 09/07 - Acordei com leve cefaléia; A caspa diminuiu ainda mais; 
 Tenho notado maior disposição e me levanto sem ajuda; 

  
Dia 10/07 - Acordei disposto, sem dor de cabeça medi a pressão e estava a 10 X 6.... 

 ( havia tempos que minha pressão havia estabilizado em 14X10, mesmo 
 Com uso de remédios....COZAR e HIDROCLOROTIAZIDA ); 

  
SEGUNDA APLICAÇÃO ; As 18:00 hs.; 

  
Dia 11/07 - Acordei sem dores ( cabeça e coluna ); pressão arterial 11 X 7 ; 

 Mesmo assim, continuo com os remédios receitados pelos médicos ( pra 
 Dor na coluna , enxaqueca e pressão ); 

 Se os benefícios continuarem assim, semana que vem pretendo conversar 
 Com os médicos e reduzir a dosagem ; 

 Um dia após a primeira aplicação de AHT c/ a ingestão de cloreto de 
 Magnésio todos os dias diminuiu muito as DORES DE CABEÇA; 

  
Dia 12/07 - Acordei BEM DISPOSTO, comecei a PINTAR A CASA com meu filho 

 ( Imaginem ), porém, após o almoço senti dor de 
 Cabeça . . . creio ser devido a um copo de vinho 200 ml que tomei . 

 Medicado com CAFIASPIRINA, a dor se foi !!! 
 Estou contente, pois, há anos não conseguia pensar em despender 

 Tamanho esforço !!! 
 Quanto as dores nas costas. . . sinto um certo incomodo , mas, nada 

 Comparado à antes do inicio do tratamento; 
  

Dia 13/7 - Estou bem, acordei disposto sem dores; 
 Continuo pintando a casa num sobe e desce de escada interminável (rsrsr) 

 Minha pressão está 11 x 7 , ( aferida às 17:55 hs.); 
 PAREI de tomar um remédio para Pressão ( COZAAR , 50 mg )das 

 18:00 hs.; Ela tem chegado à 9x6 algumas noites; 
 Tenho me sentido mais disposto , mas, ainda continuo com os medica- 

 Mentos receitados pelos médicos; 
 Quase não faço uso da muleta para caminhar, vou trocar por uma 

 Bengala ; 
  

Dia 14/7 - Minha Pressão estabilizou em 12 x 8 , o restante dos sintomas idem; 
  

Dia 15/7 - Boa disposição, ótima pressão, apesar do esforço físico não sinto dores 
 Fortes , nem precisei de analgésicos específicos nestes dias; 

  
TERCEIRA APLICAÇÃO ÀS 18:00 HS.; 

  
 
 
Dia l6/7 - Leve dor de cabeça, tomei uma Aspirina e passou, do resto, nenhuma 

 Alteração; 
 PAREI de tomar NARAMIG 2,5 mg ( as enxaquecas não tem ocorrido); 

 PAREI de tomar ALGINAC 1000 mg ( as fortes dores nas costas não 
 Tem ocorrido ); 

 Quase não tenho utilizado a Bengala ; 
  

Dia 17/7 - Pressão estabilizada em 12x8 , ( Aferida pela manhã e a noite ) 
 Sinto-me bem , as dores fortes ( na coluna e enxaqueca ) de antes 

 



Diminuíram muito . . . ainda sinto um certo incomodo, mas, nenhum 
 Medicamento se fez necessário; 

 Tenho caminhado muito na esteira ( 6 km dia ); 
 Estou mais confiante em sair de casa para pequenas caminhadas sozinho sem auxilio de bengala ; 

 Estou perdendo peso e ganhando resistência física ; 
 Dia 18/7 - Idem , idem 

 Dia 19/7 - Idem , Idem 
 Dia 20/07 – Idem,idem 
  

QUARTA APLICAÇÃO ÀS 18:00 HS. 
  

Dia 21/07 – Estive em consulta no Cardiologista, apresentei o hemograma recente, fiz 
 Novo Eletrocardiograma , fui elogiado pela maneira como meus níveis de 

 Triglicerídeos e colesterol ruim, baixaram. Indagado sobre o que estava 
 Fazendo .... limitei-me a dizer que cumpri a risca as determinações medi- 

 -cas. Preferi não revelar a AHT, pois, sei que ele é refratário a essa técni- 
 -ca; 

 Estou muito feliz, fazia tempos que não alcançava tais números; 
 Dia 22/07 – Senti um pouco de dor de cabeça ( bebi uma latinha de cerveja ); 

 Dia 23/07 – Tenho me sentido muito bem; 
 Parei as caminhadas, pois, to fazendo esforço físico ( mudança ); 

 Me sinto cansado no final da tarde, mas, nada como antes; 
 Não tenho tomado remédios ” fortes” para enxaqueca nem para dores 

 Na coluna; 
 Indiquei a AHT a um vizinho que está no seu Segundo AVC, creiam , 

 Ele é uns anos mais velho que eu e toma 23 comprimidos / Dia; 
 Espero que seja bom pra ele como está sendo pra mim !!! 

 Dia 24/07 – Me sinto ótimo, caminho sem a bengala, passeio, dirijo sozinho e fui até 
 Ao Shopping !!! 

 È fato ! Tenho feito esforços físicos “exagerados “ (reforma em casa ) 
 Minha coluna apresenta apenas uma leve dor, nada comparado a antes . . 

 Nem faço uso do Remédio !!! 
 Dia 25/7 - Idem idem ; 

  
QUINTA APLICAÇÃO ÀS 18:35 HS 

  
 
 
 
 
Dia 26/7 - Boa disposição; 

 Sem enxaqueca; 
 As dores nas costas são moderadas devido a esforço físico ( nem 

 Imaginava pintar a casa antes da AHT ) não preciso de remédios fortes; 
 Pressão Arterial estável 12x7 ; 

  
Dia 27/7 - Acordei bem, sem dores, e continuo a pintar a casa com ajuda do meu 

 Filhote; 
 Por vezes no final do dia sinto algumas dores nas costas, mas, nada que 

 Me faça beber os remédios fortes que tomava antes; 
 Notei também que, ao beber cerveja ( 1 latinha) ou um copo de vinho 

 ( 200 ml ) tenho leve dor de cabeça , diferente das enxaquecas que tinha 
 Antes da AHT ; 

 Dia 28/7 - Passei um dia ótimo; 
 Dia 29/7 - Idem idem; 

 Dia 30/7 - Idem idem 
  

SEXTA APLICAÇÃO ÀS 17:30 HS 
  

Dia 31/7 - Idem idem; 
  

Dia l°/8 - Acordei bem, mas, tive diarréia . . . creio que pelo uso continuado do 
 /cloreto de magnésio, pois, meu filhote apresentou os mesmos sintomas; 

 Do resto estou ótimo; 
  

Dia 2/8 - Hoje acordei bem e não bebi o Cloreto de Magnésio; 
 É noite e não tive diarréia, nem meu filhote ; 

 Creio ter acertado . . . vou reduzir a dosagem na ingestão diária; 
 Dia 3/8 - Estou bem, sem nenhuma dor, diarréia, porém, reduzi para 5 ml a inges- 

 tão de Cloreto de Magnésio; 
 Dia 4/8 - Idem idem; 

  
SÉTIMA APLICAÇÃO às 17:45 hs 

  
Dia 5/8 - Só tenho elogios à A. H .T. , divulgada graciosamente pelo Dr. Luiz 

 Moura, a todas as pessoas . 
 Homem probo, íntegro, abnegado, que apesar de enfrentar “ Gigantes 

 Ocultos “ (sic), permaneceu aguerrido em suas convicções e disponibili- 
 -zou de maneira simples ( NÃO MENOS CIENTIFICA ) os ensinamen – 
 -tos apreendidos com seu Pai e Colegas. 

  



PARABÉNS a todos os que divulgam e incentivam essa Técnica. 
  

Para mim, funcionou muito bem, tal como descrito ! Espero que esse 
 Meu “ RELATÓRIO” sirva para nortear ÁQUELES QUE BUSCAM 
 Assim como eu um alivio para seus males com qualidade de vida. 

  
O B R I G A D O ! 

  
VICTOR NAHMIR 

 53 anos - SÃO PAULO
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-aht-funciona-mesmo-.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 4 de dezembro de 2012 - 22:40:46 

  
Kátia Gusmão Ferraz comentou o link de Jose Maria Jose no Facebook. (link de JOSE MARIA COSTA) 

  
Kátia escreveu: "eu estou fazendo auto hemoterapia e só tenho bons resultados eu sofriaaa muita dor de cabeça enxaqueca horrível vivia sentindo mal de um tempo para
cá as crises passaram eu chegava a ficar vomitando ficava sofrendo muito com uma alergia hirrível não respirava direito hoje estou tranquiça curada durmo bem sem
aquela agonia que só dormia com a boca aberta tinha carne no nariz era horrivel! Tinha um pouco de varizes sentia dores horriveis qdo ficava muito tempo em pé hoje
acabou já acordo super bem sem cansaço algum eu aconselho é ótimo!"

  
 
 
 
 
 
 
 
Cirurgião Dentista e professor e indico (AUTO-HEMOTERAPIA) para os meus pacientes na hora da anamnese...

  
Segunda-feira, 17 de setembro de 2012 - 22:22:32

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Asma

 Azia
 Bronquite

 Bronquite asmática
 Enxaqueca

 Gastrite
 Glaucoma

  
Quando já nao havia mais esperança....

  
Me considerava asmático crônico desde os 16 anos quando peguei uma gripe forte e nunca mais fui o mesmo durante 25 anos com crises pós gripe,duas pneumonias..uma
em 98 e outra em 2000....gastos exorbitantes com medicamentos e tratamentos pneumológicos sem cura, apenas com melhoria aparente dos sintomas..em março de
2012,após uma mudança de residência...faxinas,livros,ácaros...enfim,fiz uma crise que considero hoje quase fatal,onde passei 1 mês inteiro dormindo sentado em uma
rede pois não respirava mais normal...medicamentos já nao mais surtiam efeito...berotec,miflasona,fluir,nebulizador,brondilat...nada mais funcionava..um amigo
apresentou me o tratamento...já faço aos sábados desde 20 de abril de 2012, e graças a Deus e à hemo estou feliz...não uso mais nenhum destes medicamentos...quando
resfrio até dou risadas,coisa que não fazia..chorava quando gripava,pois certamente seriam quase um mês de sofrimento e crise.Não há o que se questionar....funciona
mesmo...sou Cirurgião Dentista e professor e indico para os meus pacientes na hora da anamnese,pois a maioria deles apresenta algum tipo de patologia e acredito que
temos que multiplicar o tratamento da hemo,ainda mais que faço e melhorei,se nao dizer curei da asma...tenho glaucoma também e senti melhora em mais de 70%...mas
nao deixei de usar meu colírio tartarato de brimonidina...Recomendo para todo o mundo que sofre as sequelas das doenças e do bolso... 

 HAVILO PEREIRA DE LIMA 
 41 anos - BOA VISTA RORAIMA

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/quando-ja-nao-havia-mais-esperanca.asp

  
 
 
 
 
 
Terça-feira, 2 de outubro de 2012 - 07:27:25

  
Enfermidades selecionadas 

 Dor de cabeça crônica
 Gripe

 Herpes
  

Viva a AHT
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-aht-funciona-mesmo-.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/quando-ja-nao-havia-mais-esperanca.asp


 
Realmente funciona, melhora muito a resposta do organismo, se não curar completamente, melhora em muito a qualidade de vida do paciente. 

 Fiz uso da AHT, contra o herpes, a incidência agora é quase zero, parei de sentir dores de cabeça e não peguei resfriado ou gripe. 
 Paulo 

 Salvador - BA 
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 6 de outubro de 2012 - 01:52:25

  
Enfermidades selecionadas 

 Bronquite
 Dor de cabeça crônica

 Sinusite
  

A hemoterapia tem feito muito bem pra mim: 
  

05/10/2012 21:27 - marcia veiga 
 A hemoterapia tem feito muito bem pra mim, comecei há cinco meses e desde então nunca mais tive nenhuma crise de bronquite que me persegue desde 3 meses de idade,

tinha muita dor de cabeça decorrente de sinusite a ponto de procurar um médico achando que tinha algum tumor de tão forte eram as dores, hoje não sinto mais nada.
Vamos divulgar essa maravilha e lutar para ser liberada a todos que precisam 

  
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723

  
 
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 26 de junho de 2012 - 20:02:00

  
Enfermidades selecionadas 

 Dor de cabeça crônica
 Enxaqueca

 Hipotireoidismo
  

muitas crises de dor
  

fço a auto hemoterapia ja fasem 3 anos, não sinto mais as dores que sentia no passado,acredito que essa pratica só me traz beneficios para minha vida. recomendo para
todas as pessoas que precisarem de mais vitalidade e qualidade de vida. pois só a temos quando nossa saúde vai bem. 

 patricia constantino 
 35 anos - curitibanos
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
 
Sábado, 24 de dezembro de 2011 - 02:34:11

  
Enfermidades selecionadas 

 Alopecia (queda de cabelo)
 Cisto cebáceo

 Dor de cabeça crônica
 Estresse

 Psoríase
  

Auto-Hemoterapia (Auto-hemotherapy) : Medicina alternativa
  

 
Enviado por JuniorHallak em 23/12/2011 

  
http://www.youtube.com/watch?v=dOLf9ROIxuk

  
Auto-Hemoterapia (Auto-hemotherapy) : Medicina alternativa e para os céticos ou críticos, procurem pesquisar sobre essa prática que existe há mais de 100 anos antes de
fazerem comentários ridículos. 

 

http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723


 
Sou adepto há 4 anos e somente obtive resultados satisfatórios e não estamos aqui falando sobre efeito placebo mas sim, de ciência, comprovação laboratorial onde, fui
curado de: 

  
Cisto de 0,03cm no testículo esquerdo 

 Hidrocele 
 Prostatite 
 Queda de cabelos 

 Frequentes dores de cabeça (Cefaléia) 
 Estresse emocional (amenizado) 

 Psoríase (face) 
 Além de outros benefícios para a saúde.

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-auto-hemotherapy-medicina-alternativa.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 29 de novembro de 2011 - 16:05:33

  
Enfermidades selecionadas 

 Depressão
 Enxaqueca
 Pressão arterial

  
Auto-Hemoterapia contra enxaqueca, depressão, pressão alta e até sintomas graves da menopausa: 

 ---------------- 
 “Faço auto-hemoterapia. Foi o melhor tratamento que fiz até hoje para enxaqueca, depressão, pressão alta e até sintomas graves da menopausa. Comecei por indicação de

uma amiga e depois pesquisei na Internet. Não abro mão desse tratamento. Acredito que um dia as autoridades vão deixar de defender tanto o grande capital e dar ouvidos
para a saúde, e aí, legalizar, pois comprovação da eficácia é o que não falta”. 

 Gleci Teresinha de Barros - Taquaritinga 
 Email: gleci.tbarros@terra.com.br 

  
http://www.intercanalum.com.br/tribuna/index.php?id=10704

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-contra-enxaqueca-depressao-pressao-alta-e.asp

  
 
 
 
 
 
 
Sábado, 15 de outubro de 2011 - 21:09:12

  
Esposa de médico faz AHT e ameniza enxaqueca

  
Edna Maria Climaco Eu faço hemoterapia, me sinto mto bem com esse tratamento apesar do meu marido (médico) ser contra esse tipo de procedimento ....amenizei
minhas enxaquecas e acelerei meu metabolismo p/ queima de gordura apesar de ser magra ,mantenho meu peso .. só pratico pilates e nada mais .( tomo vinho toda noite e
como tbemmm 

  
FONTE: Auto-Hemoterapia Bra (Facebook) 

 http://www.facebook.com/profile.php?id=100001557220290
  

 
Segunda-feira, 14 de novembro de 2011 - 07:58:27 

 200.241.48.104
 Concordo plenamente com a eficácia da Auto-hemoterapia para alívio de enxaquecas. Já fiz o tratamento por dois meses e no período consegui sobreviver sem

analgésicos. Parei por dificuldade de encontrar alguém com experiência para fazer o procedimento e, infelizmente, os males voltaram a me incomodar. 
 Vânia Oliveira 

 57 anos - Aracaju/SE
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/esposa-de-medico-faz-aht-e-ameniza-enxaqueca.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 22 de maio de 2011 - 23:28:47

  
Enfermidades selecionadas 

 Amigdalite
 Enxaqueca
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-auto-hemotherapy-medicina-alternativa.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-contra-enxaqueca-depressao-pressao-alta-e.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/esposa-de-medico-faz-aht-e-ameniza-enxaqueca.asp


Infecção
 Inflamação

 Sinusite
  

Auto-hemoterapia cura de sinusite, enxaqueca e dores de garganta
  

Data: 22/05/2011 19:46 
 De: ana paula 

 IP: 201.26.126.105 
 Assunto: Re: Divulgação e testemunhos 

  
faço auto hemoterapia desde 10/2010 e estou me sentindo maravilhosamente bem, tinha um problema sério de sinusite, enxaqueca e garganta até cirurgia fiz para tentar
melhorar as inflamações constantes na garganta, conheci o tratamento atraves de um amigo que faz há 2 anos, comecei e os resultados foram praticamente imediatos,
desde o inicio do tratamento não tomo mais nenhum tipo de rémédio nem pra dor de cabeça o que consumia como agua, hoje tenho uma vida muito diferente sem dores,
posso tomar gelados ( o que era impossível, pois era beber gelado e comprar uma caixa de antibiótico), abençoado mesmo seja Dr. Luiz Moura pela divulgação percebo
que não é de interesse a liberação pois financeiramente é completamente inviável o que é uma pena sermos vistos tão somente como um $ ao invés de seres humanos
contem comigo para divulgação desde outubro vivo e não sobrevivo ! 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/11765308.html

  
 
Sábado, 28 de maio de 2011 - 07:18:09 

  
Faço auto-hemoterapia desde 2009 e me sinto muito bem: não tenho mais doenças respiratórias tipo gripe, irritações de garganta e coriza, fisicamente estou muito bem
eliminei tambem as dores da coluna lombar e articulações. 

 Nivaldo Viana 
 57 anos - FEIRA DE SANTANA

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-de-sinusite-enxaqueca-e-dores-de.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Terça-feira, 25 de janeiro de 2011 - 00:59:27 

  
Pratico autohemoterapia ha alguns anos, assim como um dos meus filhos, esposa, amigos. 

 Passei mais de trinta anos com enxaquecas terríveis, gripes homéricas (três a quatro dias acamado) e, com o avançar da idade, veio a hipertensão que limitava meu
trabalho e bons momentos de vida, intixicando-me com remédios e mais remédios, que faziam mais mal do que bem 

 A partir da autohemo, tudo acabou! 
 Não lembro mais do que era enxaqueca, minhas gripes (cada vez mais raras) duram alguns minutos (tres ou quatro espirros) e só continuo tomando remédios (1/4 das

dosagem inicial) para a hipertensão, mais por segurança do que por necessidade. 
 RECOMENDO! 

  
Marcio Cesar Tonelli Santos 

 59 anos - Florianopolis _ SC
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/pratico-autohemoterapia-ha-alguns-anos-assim-como-um-dos.asp
  

 
 
 
 
 
Terça-feira, 18 de maio de 2010 - 13:39:37

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Colesterol, Dor de cabeça crônica

  
Vantagens 

 TODAS. 
 TINHA DORES DE CABEÇA , QUE HOJE, ME RECUSO A LEMBRAR E. ME DISSERAM QUE MEU COLESTEROL ESTAVA UM POUCO ACIMA DO

LIMITE. 
 COMECEI A FAZER A AUTOHEMOTERAPIA POR INDICAÇÃO DE UMA ABENÇOADA AMIGA, DEPOIS DE QUE QUASE MORRI TOMANDO O

MEDICAMENTO SAVASTATINA OU ALGO PARECIDO, SEGUNDO DISSE O MEDICO , PARA BAIXAR O COLESTEROL 
 HOJE, MINHAS DORES REDUZIRAM 80 %. 

 DEPOIS COMECEI A NOTAR QUE MICROVARIZES DE MEUS TORNOZELOS E PERNAS COMEÇARAM A DESAPARECER ( HOJE MINHA PERNA, ESTÁ
LIMPA), MELHORA DE SONO, MELHORA DE HUMOR, MELHORA DE ENERGIA PARA O DIA A DIA.( ALIÁS, DEPOIS DA APLICAÇÃO, AMANHEÇO
COM PIQUE TOTAL)MELHORA NA RESISTÊNCIA PARA CAMINHAR. 

 4 ANOS SEM RESFRIADO, GRIPE, TOSSE OU QUALQUER OUTRA INCONVENIÊNCIA QUE PRECISE PROCURAR MEDICO. 
 EM CONSEQÜÊNCIA DE UMA QUEDA, APARECEU UM HEMATOMA NA MAMA ESQUERDA. 

 NOTEI NO DIA SEGUINTE Á QUEDA. 
 DEMOREI 4 DIAS PARA FAZER MAMO GRAFIA. 

 NÃO HAVIA MAIS HEMATOMA NEM COISA NENHUMA QUE PUDESSE ME DAR PREOCUPAÇÃO. 
 VENHO DE UMA FAMILIA DE MÉDICOS. 

 NÃO APROVAM, CLARO.MAS COMO O MEDICAMENTO PARA O COLESTEROL  
 TEVE EFEITOS COLATERAIS ASSUSTADORES E É APROVADO CIENTIFICAMENTE, NÃO VEJO MOTIVO PARA NÃO SEGUIR COM O TRATAMENTO,

VISTO QUE NENHUM OUTRO ME ALIVIOU A CRISE,E LEVOU O COLESTEROL A NIVEL NORMAL, COMO O ATUAL. 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-de-sinusite-enxaqueca-e-dores-de.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/pratico-autohemoterapia-ha-alguns-anos-assim-como-um-dos.asp


NÃO PRETENDO PARAR E QUANDO POSSO....RECOMENDO. .. 
  

 
 Experiência 

 ACHO MUITO INTERESSANTE QUE A ANVISA OU QUALQUER OUTRO ÓRGÃO DA SAÚDE AINDA NÃO TENHA LIBERADO PESQUISAS PARA
MOSTRAR A INUTILIDADE DA TERAPIA QUE ELES PROÍBEM. 

 UM EXAME DE SANGUE ANTES E OUTRO DEPOIS DA APLICAÇÃO, PODE MOSTRAR A DIFERENÇA ENTRE SER VALIDO OU NÃO. 
 E O QUE ESSA DIFERENÇA PODE TRAZER EM BENEFÍCIOS Á SAÚDE. 

  
 HELOISA HELENA GARCIA FELIPPE 

 63 anos - São Roque - SP - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-colesterol-dor-de-2.asp
  

 
 
 
 
 
Sexta-feira, 18 de junho de 2010 - 14:10:02

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Enxaqueca, Prevenção em geral

  
Vantagens 

 Fiquei curada da enxaqueca já na primeira aplicação. 
  

 Experiência 
 Sempre sofri de enxaqueca e antes de começar a auto hemo, andava tendo crises quase diárias; note que resolvi fazer as aplicações para prevenção em geral e nem mesmo

estava pensando que pudesse me ajudar com a enxaqueca. Da primeira aplicação em diante, nunca mais tive nenhuma, mesmo em situações de grande tensão, o que seria
normal anteriormente... Às vezes passo várias semanas sem as aplicações, sem nenhuma recaída. 

  
 gilda brêtas cordenonsi 

 67 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-enxaqueca-prevencao.asp
  

 
 
 
 
 
Inforum:

 Data: 19/04/2007 07:59
 De: REGINA MOURA DE SÁ (reginasa88@bol.com.br)

 IP: 201.57.114.132
 Assunto: Depoimento sobre auto-hemoterapia

 ESTOU FAZENDO AUTO-HEMOTERAPIA DESDE NOVEMBRO DE 2006, SEM INTERVALO. O
 PROBLEMA QUE MAIS ME INCOMODAVA DURANTE A MINHA VIDA ERA RINITE E

 CRISES CONSTANTES DE SINUSITE DE UNS ANOS PRÁ CÁ. DESDE QUE COMECEI,
 NO DIA SEGUINTE A CORISA ACABOU, VOLTANDO APÓS OS 5 DIAS. COM A PRÁTICA

 CONSTANTE NÃO TENHO SENTIDO MAIS NADA. ACABARM AS DORES TERRIVEIS NA
 CABEÇA, NO CORPO E SECREÇÃO. FORA ISSO PERCEBI UMA MELHORA TOTAL NO

 ORGANISMO, TIPO CANSAÇO, FALTA DE ENERGIA, DORES NAS PERNAS, ENXAQUECA
 DE VEZ EM QUANDO. ENFIM, ME SINTO BEM. ...

  
 
 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

 RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

 Data: 13/12/2007 19:44
 De: Izabel cristina (icristinacosta@bol.com.br)

 IP: 200.97.191.36
 Assunto: ParaBÉNS AO dR. Luis Moura

 O CREMERJ pensa que consegue apagar o respeito que o Dr. Luis Moura conquistou nesse
 país de poucos honestos? O seu nome será lembrado em todo o mundo, não por um ato

 isolado, mas por ter deixado um legado para humanidade futura, parabens dr. Luis... O
 senhor me devolveu a alegria de viver depois de me livrar de uma enxaqueca constante.
 Conheço uma criança que teve sua cura, câncer no pulmão, graças o auxílio da auto

 hemoterapia, meu esposo não ficará mais cego de um glaucoma. Parabens, pois sem
 mesmo me conhecer me deu esse presente. Seu registro cassado é uma prova da falta de

 seriedade que nosso país padece. Temos que sobreviver com corruptos e ate pagar conta de
 mulher de presidente do senado. Mas graças ao dr. Luis Moura a indústria farmacéutica irá
 ver muito pouco meu suado tostão. Dr. Luis Moura o senhor tem muito do que se orgulhar, na

 terra árida do nordeste brasileiro, como sobrevivented da seca eu Izabel Cristina da Costa,
 tive minha saúde recuperada graças ao senhor...

  
 
 
Postado por Lina

 profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-colesterol-dor-de-2.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-enxaqueca-prevencao.asp


** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 
  

Desde pequeno, sofro de uma dor de cabeça, que na adolescência foi diagnosticada como ENXAQUECA. A coisa piorou de tal modo que diariamente me
impregnaRAM(médicos) de remédios, desde os mais conhecidos até beta-bloqueadores, pois a enxaqueca não passava mais era todos os dias, até que no desespero, pois
não aguentava mais ficar dopado arrumei um remédio a base de morfina e tomei,e não resolveu, apenas fiquei dopado, e a dor continuou, isso eu já estava com 53 anos.
Nesse mesmo dia me lembrei de um artigo que havia lido a respeito da Auto-Hemoterapia e comecei as aplicações isso aconteceu no mês de Agosto/06, para meu espanto,
depois da primeira aplicação até hoje não sei mais o que é ENXAQUECA, GRAÇAS A AUTO-HEMOTERAPIA." (23/04/07) 

 Postado por: Godofredo 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=16094151815978228906

  
 
 
Inforum:

 Data: 20/04/2007 15:36
 De: MARCOS

 IP: 201.10.161.122
 Assunto: PARA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (NOVA)

 ... EU VOU CONTINUAR USANDO A TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA...INFORMO QUE
 ESTOU NA 10ª APLICAÇÃO DE 10 ML E OBTIVE OS SEGUINTES RESULTADOS:

 1) PRESSÃO ALTA QUE PASSOU PARA 120-80;
 2) GANHO DE MASSA MUSCULAR COM OS MESMOS EXERCÍCIOS QUE FAZIA ANTES;

 3) ACABOU COM AS ENXAQUECAS CONSTANTES;
 4) ACABOU COM A ARRITIA CARDÍACA;

 5) ACABOU COM ALERGIA DE PELE DO MEU FILHO QUE TAMBÉM FAZ AH;
 6) PAREI DE TOMAR UM MONTE DE REMÉDIOS;

 7) ACABOU COM A GASTRITE E ENJÔOS....
  

 
 
Relato de Isolde: 

 ..."EU ESTOU FAZENDO AH. E ESTOU NA 12 APLICAÇÃO, AKI EM CASA FAÇO EU MEU MARIDO E MEU FILHO. MAIS PARA PREVENÇÃO. EU
SEMPRE TINHA DORES, PARECIA A MARIA DAS DORES. DOR NAS PERNAS, DOR DE CABEÇA, DOR NAS COSTA. ETC... AGORA ESTOU BEM
MELHOR AS DORES QUASE NÃO EXISTEM MAIS E O HUMOR E O SONO MUITO MELHOR. QUASE SEM ANSIEDADE. MEU MARIDO MELHOROU
DAS DORES NAS COSTA E MEU FILHO COM AS ESPINHAS. FICO TÃO ENTUSIASMADA EM FALAR DA AH"... 

  
Perfil de Isolde: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2476950460326071068

  
este relato foi postado no orkut por: 

 Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
 profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

  
 
 
RELATO NO ORKUT- COMUNIDADE ASMA E AUTO-HEMOTERAPIA

 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
 JOANA & ALEXANDRE:

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16209280005736117767
 iniciei faz três semanas!!!

 Como ñ descobri isso antes!!!!!
 Sofria com uma alergia nas mão à vários anos,passei por vários tratamentos dermatológicos,todos sem obter sucesso.

 Hoje com apenas três aplicações minhas mãos estão como se nunca tivesse tido alergia,e olha que faço meu afazeres domésticos sem luvas!!!Isso é verdadeiramente
maravilhoso!!!!!!!!

 Sem contar que menstruei sem excesso,o que a anos ñ acontecia,sem dores de cabeça e sem cólicas!!!uhuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!Isso é demais!!!!!
 Meu marido e filhos tbem estão fazendo,em breve estarão aki dando seus depoimentos.

 Viva a AHemoterapia!!!!
  

 
 
Quinta-feira, 31 de julho de 2008 - 00:03:46

 Sou portadora de um cäncer de mama com esfaziamento axilar e com 2 linfonodos positivos
 ,(fazia uso de Tamoxifeno), mas devido a fortes dores no pescoço e nas costas, a suspeita

 era de metástase óssea em 3 focos presentes: um na coluna cervical,outro na coluna lombar
 e mais um na região sacro-ilíaca. Disseram que podia ser metástase como cito acima ou um
 processo degenerativo sem diagnóstico preciso de 100% apesar de me submeter a um

 exame caríssimo no valor de R$3600,00 o PET/CT. Fui atendida por 2 oncologistas e os
 mesmos não garatiram nada e me colocaram em observação e em uso de uma medicação
 muito dolorida por tempo indeterminado : injeção de FASLODEX e ZOMETA. A medicação

 traz efeitos colaterais terríveis como: dor de cabeça, dor no corpo e febre. Depois que iniciei
 a Auto Hemoterapia , já na primeira aplicação senti uma melhora incrível e estou me sentindo

 super bem....sem dores nas costas como antes ...Vou continuar a usar a medicação prescrita
 mas pretendo continuar juntamente a técnica da AUTO HEMOTERAPIA juntamente com
 toda a minha familia!!!!

 Rosangela Maria Ferreira Ribeiro - Pará de Minas
  

 
 
Data: 21/12/2007 16:33

 De: gervasio franzoni
 IP: 201.14.21.42

 Assunto: Re: RELATE SUA EXPERÊNCIA
 em 28/06/07 descobri por acaso ser portador de um cancer de medula óssea, chamado de

 



"mieloma múltiplo".é um cancer que ataca silenciosamente pesssoas com ,50, 60,70 anos.
 Após o diagnóstico definitivo, pedi ao médico um tempo para tratamento alternativo que fiz

 durante 90 dias.Consegui uma pequna redução na quantidade de celulas doentes(tudo
 comprovado por exames laboratoriais)Veja quadro adiante.Em 28/08/07 comecei a tomar o

 Cloreto de Magnésio, na proporção de 163 mg por dia e em 06/10/07 comecei com a
 authoemoterapia.Em 30/10/07 fiz novos exames no mesmo laboratório os resultados foram

 simplesmente surpreendentes , houve uma enorme redução de células doentes(veja quadro).
 Em 12/11/07 comecei o tratamento com a quimioterapia, porém sem interromper a

 autohemoterapia e o cloreto de magnésio, agora com doses diárias de 200mg. em cápsulas
 .Em 30/11/07, fiz novos exames e o resultado foi extraordinário, (veja quadro). Em 12/12/07 

 novamente fui para a quimioterapia, onde permaneçi internado no hospital de cancer até
 16/12.Hoje estou em casa repousando após ter feito uma nova aplicação de

 authohemoterapia.Em outro momento já havia feito um relato nesta página, mas após a
 injustiça cometida pelo crm, (verdadeiro ninho de abutre) contra nosso guia resolvi

 novamente relatar minha situação, como testemuho de que a autohemoterapia funciona e é
 verdadeira, atuando em muito mais situações que aquelas relatadas pelo DR. Luiz.Os crm e
 Anvisa, deveriam se preocupar com os efeitos colaterais dos medicamentos como os que

 foram usados em mim na quimioterpia,(matando uma grande quantidade de células boas) e
 não com uma técnica que se bem aplicada restaura a vida dos tecidos, dá força e vigor á

 todo corpo humano,cria uma imunidade enorme e defende todo organismo de inúmeras
 enfermidades.Durante meu periodo de internamento,por várias vezes os enfermeiros e

 médico me questionaram se não haviam feridas em minha boca, se eu não tinha dores de
 estomago, dores de cabeça, náuseas, vômitos, se minhas pernas não estavam inchadas, se
 n~ao tinha tonturas, vista turva e outras mazelas causadas pela quimioterapia, mas para

 surpresa de todos eles nada disto me aconteceu.E, voceis todos que lerem este relato,
 saibam que devo tudo isso de bom que me aconteceu e que está me acontecendo(pois em

 30/12/07, farei novos exames,e espero já estar entrando dentro dos paraâmetros normais),
 ao grande Médico, Dr. Louiz e a Deus que o iluminou ao divulgar seu dvd, com seus

 ensinamentos superiores e práticos. Minha recuperação está surprendendo ´meu médico e a
 todos que estão próximos de mim.Passei por duas fases da famigerada quimioterapia

 intensiva,são 05 dias internado e 24 horas por dia grudado em um computador que
 determina a quantidade de quimioterápicos a serem injetados nas minhas veias,além do soro

 e outros medicamentos.Somente eles não sabem que meu corpo já vai para o hospital
 totalmente protegido e seguro por uma aplicação de authohemo,pois tenho plena convicção

 de que é segura e eficaz.Veja agora o quadro da reduçao do meu cancer.
 em 28/06/07 2.71 células doentes

 em 28/08/07 2.65 células doentes (obs. redução c/ tratamento alternativo natural)
 em 30/10/07 2.38 células doentes (obs. 26 dias após o aumento da dose do magnésio e

 início da authohemo.
 Em 30/11/07 1.82 células doentes ( 56 dias após aumento das doses de magnésio e

 autohemo)
 É claro que tenho que creditar parte deste resultado ao tratamento clínico que faço também,

 mas se olharem a fase entre (04/10/07 e 30/10/07) portanto em 26 dias houve uma enorme
 redução no quadro de células doentes, e tudo isto sem um único comprimido ou gota de

 remédio,só com o magnésio e a autohemo.Não existindo outra explicação, a autohemo é
 uma verdade que sómente os estúpidos não querem enxergar, porque de alguma forma

 financeiramente querem tirar proveito, encima da desgraça de um povo sofrido como nós
 Brasileiros, e quando aparece um Homem com H maiúsculo com Dr Luiz, que tem coragem

 de vir 'a público e divulgar seu trabalho de toda uma vida digna e honesta em favor destsa
 mesmas pessoas que o estado tem a obrigação de proteger e amparar, correm

 covardemente e o sacrifícam.
 Este é o meu tesmunho.

  
 
 
Em http://www.orientacoesmedicas.com.br/resultado_da_pesquisa_virtual_sobre_autohemoterapia.asp

 A principio não sabia q tinha câncer , mas com uma cirurgia q precisei fazer , depois da
 biópsia, apareceram céluas cancerígenas secundárias. Precisa encontrar a célula primária.

 Estava sendo diagnosticada como CA Oculto. Operei em Fevereiro de 2007 e comecei a
 fazer uso da auto-hemoterapia.

 Continuei fazendo as aplicações e não encontrávamos a lesão. Em novembro de 2007
 encontramos um CA naseo-faringe (base da lingua) e estou fazendo aplicações de

 quimioterapia.
 Estou me sentindo como se nada tivesse. Disposta, sem dor, não tive contra-indicações na

 aplicação da quimio (1º ciclo) e estou indo para o segundo , sem problema nenhum.
 Emagreci naturalmente mas sem exagero e estou me sentindo mto bem. Como se nada

 tivesse acontecido.
 Márcia Denise Maurício Corrêa

  
 
 
Data: 27/05/2007 21:33

 De: claudia
 IP: 200.150.32.28

 Assunto: Auto Hemoterapia
 oi pessoal!

 resolvi dar meu depoimento em favor da AH, pois não posso deixar de fazê-lo, uma vez que li
 tantos ataques sem razão alguma à uma pessoa que quer fazer o bem.

 meu pai que faz AH ha 3 anos se curou de um tumor no cérebro, tendo desaparecido
 totalmente este tumor. ele tem hj 73 anos, e depois de ter iniciado o tratamento nunca mais

 teve gripe, nada, nem sequer dor de cabeça.
 



ele se sente muito mais disposto com mais energia. está vendendo saúde, como dizem.
 eu, 43 anos, tinha uma alergia daquelas, a tudo o que se possa imaginar, estou fazendo a AH

 pela primeira vez, e estou na 6a aplicação e nao tive mais nada. estou ótima.antes, eu só
 melhorava com cortisona.

 portanto, eu gostaria de enfatizar que este procedimento não tem como fazer mal algum, e
 sim o bem.

 sou fã da bondade do dr.luiz moura, e de sua força para fazer o bem como tem feito.
 tenho varias pessoas na familia que se curaram ou no mínimo melhoraram significativamente

 de doenças incuráveis como “Lupus”!
 um grande abraço a todos, e que Deus ilumine todos voces.

  
 
 
Orientações Médicas - Sexta-feira, 21 de novembro de 2008 - 00:37:35 

 Estou na 6ª aplicação da Hemo e muito satisfeita , pois eu era vítma de uma infernal dor de cabeça que me consumia praticamente todos os dias do mês, sem contar com o
descontrole menstrua em que eu me encontrava,hoje não sei o que é dor de cabeça e estou muito feliz, não sei se é a minha fé, só sei que stou muito feliz. Espero
futuramente contar mais novidades desta maravilha em minha vida a Hemoterapia. 

 Maria do Socorro de lima Santiago 46 anos - Catende -PE
  

 
 
Inforum:

 Data: 13/04/2007 19:47
 De: Valéria (agencia.inovacao@hotmail.com)

 IP: 201.40.176.211
 Assunto: Eu faço Hemoterapia!!!!

 Comecei a Hemoterapia a pouco tempo para acabar com minha incansável
 Renite e dores de cabeça por esta causadas. No meio do tratamento já

 senti melhoras. Nariz parou de "correr", as dores de cabeça fortíssimas
 pararam, gripes e resfriados nunca mais peguei. Tinha muita dores nas
 costas por causa do trabalho e estas também sumiram...

  
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 11:11:54
 depois que descobri a hemoterapia , não pretendo mai para de tomar , tinha uma forte dor de

 cabeça sempre que menstruava , depois da hemoterapia passou e sempre estava gripada
 que me deixava de cama , e fiquei boa também e agora descobrir que tenho mais energia e

 eu estou adorando agradeço a deus por descobri esse método e estou super satisfeita e
 indico para minhas amigas também.

 maria das graças rodrigues 38 anos - recife - pe
  

 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
 Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :

 acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
 ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de

 pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
 para o reconhecimento desta técnica.

 Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT
  

 
 
Orientações Médicas - http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1644&u=1583

 Quinta-feira, 15 de janeiro de 2009 - 11:59:50 
 Minha esposa a alguns anos teve um efeito colateral da anestesia em uma cirurgia feita para corrigir varises ( anestesia Raki). Começou a ter dores de cabeça

continuamente. Ao retornar ao hospital, o médico anestesista retirou sangue e reinjetou na região aonde tinha sido administrada a anestesia ( na coluna). Quando ela
chegou em casa as dores de cabeça desapareceram completamente, e embora o local da aplicação do sangue tenha ficado dolorido, houve remissão total em poucos dias, e
até hoje não teve mais os problemas de dores de cabeça relacionado a anestesia. Conheço pessoas que tiveram problema com a anestesia e até hoje sofrem de dores de
cabeça crônicas. Fico muito grato, em primeiro lugar a Deus, e em segundo lugar a médicos que tem responsabilidade com a saúde de seus pacientes, com a ética médica,
e com a compaixão para com o semelhante. Fico bastante irritado e indignado ao saber que instituições, tanto governamentais como de entidade de classe, que sob
máscara de defensores da saúde pública, ditam normas baseadas em critérios puramente econômicos, aonde os interesses das industrial famacêuticas e de equipamentos
médicos estão acima de qualquer senso de responsabilidade social, ameaçando com punição aqueles que querem oferecer a população e principalmente aos mais carentes
meios viaveis ( e principamente eficazes) de tratamento e alívio de suas dores e doenças. Estes orgãos tem somente o papel passivo de proibição ( em particular a
ANVISA ), sem nenhum compromisso real com a saúde e bem estar da população, principalmente os mais carentes. Sinto-me a cada dia mais num regime estilo
Stalinista, em que o que valem são os interesses de uma cúpula que só esta interessada em seu próprio bem estar e conforto. Simplesmente enojante. 

 Helio Raymundo de Freitas Junior 50 anos - São Paulo SP
  

 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 10:44:45
 Eu faço a auto hemo já faz um ano, era alérgico, gastava mais ou menos R$ 70,00 reais todo

 mês só com anti alérgicos. Hoje estou curado, não sinto mais nenhum vestígio de renite,
 sinusite ou qualquer outro sintoma do aprelho respiratório, sem olvidar que, agora convivo

 com aos agentes nocivos que não me eram possíveis. Com o meu filho ocorreu o mesmo.
 Minha mãe tinha vários problemas de circulação, hoje não tem mais nada, e ela ja tem 74
 anos. O meu pai estava com sérios problemas relacionados às plaquetas, ao figado e aos

 



rins. Hoje está ótimo e cada dia melhor e já tem 71 anos. Portanto, diante de tantos
 benefícios vivenciados na própria família, não tenho como questionar o contrário. Friso ainda

 que, a qualidade de vida que se passa a ter é espantosa. Por exemplo, meu pai e minha mãe
 - ela 74 e ele 71 anos, depois que iniciaram com a auto hemoterapia, nunca mais tiveram

 gripe ou qualquer outra patologia.
 Gilberto Rocha 49 anos - Guarulhos - São Paulo

  
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 2 de setembro de 2008 - 22:08:06
 Encontro-me atualmente fazendo uso da auto-hemoterapia para vários problemas alérgicos

 respiratórios que tenho e o resultado está sendo muito bom. Até o momento só fiz o
 procedimento 4 vezes e os resultados são visíveis. Estou me sentindo muito bem, sem qualquer

 crise de bronquite, rinite e sinusite, que me eram corriqueiras nessa época do ano. Estou muito
 feliz com o tratamento, estou recomendando à vários amigos, inclusive a minha esposa que tanto

 necessita mas ainda está avaliando para se submeter ao tratamento, mesmo reconhecendo que me
 está sendo extremamente funcional. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelas valiosas

 informações no site. Fiquem com Deus. Prof. Jorge Mello.
 Jorge Mello

 56 anos - Rio de Janeiro - Campo Grande
  

 
 
Relato de Brenda: DEPRESSÃO, RINITE, SINUSITE, ASMA, ALERGIAS

 ...Tinha sérios problemas crônicos desde os 5 anos de idade. 
 ...Após 15 meses e sem pausa alguma, ...Realizei as tomografias dos 

 seios da face constatou ( zero ) problema. 
 Não sinto mais nada graças a Deus e a Auto-hemoterapia... 

  
Perfil de Brenda: 

 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=95785295704521411
  

Relato postado em: 
 http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=31869178&tid=2530539304320144389&start=1

  
este relato foi postado no orkut por: 

 Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
 profile: 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
  

 
 
Orientações Médicas:

 http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1549&u=10
  

Sexta-feira, 19 de dezembro de 2008 - 14:51:34 
 Um abraço a todos que utilizam esta técnica e o Dr. Luiz Moura merece o prêmio Nobel de Medicina. 

  
Já utilizo a Auto-Hemoterapia e fiquei curado de Rinite e Sinusite que tinha a muitos anos. Sou Patologista Clínico, Matemático, Analista de Suporte, Pesquisador e
Professor de Faculdade e de Universidade, tenho 2 especializações, trabalho com Informática a quase 30 (trinta) anos. Meu Pai era médico homeopata autodidata e curou
muita gente. 

  
O Problema se resume ao seguinte: 

 1) Todas as entidades médicas oficiais; 
 2) Médicos com baixa formação e/ou com pensamentos retrógrados e/ou preconceituosos; 

 3) Grupos farmacêuticos e Laboratórios de fabricação e pesquisa de remédios; 
 4) Planos de Saúde; 

 5) Hospitais Particulares e Clínicas Médicas; 
 6) Grupos de Médicos e Associações; 

  
TODOS NÃO TEM INTERESSE NA DIVULGAÇÃO POR UMA QUESTÃO MERAMENTE FINANCEIRA. 

 POIS RESOLVERIA OS PROBLEMAS DE SAÚDE DE UMA NAÇÃO POBRE E QUE TEM UM POVO DOENTE. ESTA TÉCNICA CURARIA DIVERSOS
BRASILEIROS COM BAIXO CUSTO. 

  
TAMBÉM SOU A FAVOR DA URINOTERAPIA E JÁ TOMO CLORETO DE MAGNÉSIO A ANOS. FIQUEI CURADO DE UMA HÉRNIA DE DISCO, ENTRE A
L4/L5, MAIS 3 DISCOS NA CERVICAL QUE ESTAVAM DESIDRATADOS, MAIS UM BICO DE PAPAGAIO QUE SUMIU. ESTAVA COM UMA CIRURGIA
MARCADA NA MINHA COLUNA E GRAÇAS AO CLORETO DE MAGNÉSIO, NÃO FOI FEITA. SÓ ANDAVA MANCANDO DEVIDO À PRESSÃO DA
HÉRNIA NO NERVO CIÁTICO. NÃO DORMIA EM CAMA DE MANEIRA NENHUMA. HOJE DURMO EM QUALQUER CAMA, TODO ENROLADO, SEM
DORES, ANDO E CORRO NORMALMENTE. 

  
O BRASIL É UM DOS POUCOS PAÍSES DO MUNDO ONDE EXISTEM MAIS FARMÁCIAS DO QUE BIBLIOTECAS. 

  
QUEM QUER FICAR POBRE DA NOITE PARA O DIA ? OS GRUPOS ACIMA CITADOS ? 

  
Deus abençõe a todos, inclusive àqueles que são contra.

  
André Pita - 48 anos - Salvador

  
 
 



 
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 ...

  
 
 
Postado por Lina

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

  
"Foi muito além do que eu esperava, fiz tratamento para psoríase, obtive também a cura de rinite e sinusite." 

 Postado por: Humberto 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2586874377392557443

  
 
 
 
Postado no site da Revista Veja:

 http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml
 Augusto - A Dra. Mayana, como cientista que é, não poderia dizer outra coisa, uma vez que não existe nenhum trabalho "sério" sobre o assunto. De minha parte, tive

experiência prática na cura de diversos casos de mastite em vacas através da AH.Tal fato me fez experimentar em mim o tratamento contra uma sinusite que me
atormentava por mais de vinte anos, tendo conseguido um resultado bastante positivo nas crises que tinha. Curei-me também (assim espero) de uma psoríase palmo-
plantar que me atormentou por cinco anos. Desde que comecei o tratamento os sintomas desapareceram totalmente. Isso faz dois anos. Não entendo porque ainda nenhum
trabalho mais sério tenha sido feito sobre o assunto.

  
 
 
Inforum:

 Data: 18/04/2007 21:57
 De: Ismael Oliveira Silva (netmacro@ig.com.br)

 IP: 189.12.232.138
 Assunto: CURA DE SINUSITE E LACRIMEJAMENTO DOS OLHOS

 Assim que tomei conhecimento da HEMOTERAPIA, fiz uma aplicação de 10ml
 e a sinusite e o lacrimejamento que tinha nos olhos desapareceram.

 Agora, estou continuando as aplicações e já vou para a 4ª aplicação
  

 
 
FLÁVIA - perfil no Orkut 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14682793666443889428
 Em 3-12-07 deixou este scrap na mesma comunidade do Orkut ASMA e AUTO-HEMOTERAPIA http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630

 quase 2 anos... meu marido e eu nos tratamos com a AH ja tem quase 2 anos. Meu marido retirou 3 tumores malignos do pescoço e nao quiz sofrer com o procedimento
padrao medico (radio e quimio) passamos os dois a fazer semanalmente AH 20ml.... 

 Não apareceram novos tumores. 
 hemorroidas sumiram. 

 rinite e sinuzite nunca mais... 
 gripe? oq eh gripe? 

 valeuuu 
 deixo ai meu depoimento e quem quizer mais alguma informação eh só me chamar no meu perfil...

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Sexta-feira, 26 de dezembro de 2008 - 13:31:52 
 RECENTEMENTE CONHEÇO UMA PESSOA QUE FAZ, E VEJO A MELHORA DELA DIA A DIA, ESTA PESSOA TOMAVA A 25 ANOS REMEDIO PARA OS

NERVOS ENTRE OUTROS, A DROGA JA FAZIA PARTE DE SUA ROTINA E A MAIS DE UM MÊS ESTA PESSOA ESTA FORTE E CALMA COM O USO DA
AUTO-HEMOTERAPIA E EU ADOTEI TBEM E JA FAZ UMA SEMANA QUE NÃO SINTO AQUELAS DORES DE CABEÇA QUE SE FAZIAM PRESENTES
TODOS OS DIAS EM MINHA VIDA, PERDI 5 KG SEM FAZER NADA, E ACHO SINCERAMENTE QUE ANTES DE SER CONTRA AS PESSOAS DEVIAM
FAZER EM SI PRÓPRIAS E VER O QUANTO SE POUPA COM REMÉDIOS SEM RESULTADOS SIM PQ DE TANTO TOMAR NEOSALDINA MEU
ORGANISMO NEM REAGIA MAIS AO MEDICAMENTO...APOIADO DR LUIS MOURA 

 GISA - CBO/RS
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 28 de novembro de 2009 - 21:29:18 200.203.115.69

  
Sou portador de uma doença inflamatória "retocolite ulcerativa" que segundo os médicos não tem cura, mas que também não mata, porém a qualidade de vida é bastante
afetada. 

 



 
Faço uso da Autohemoterapia á um ano e meio, antes disso usei quase todas as medicações disponiveis para tal, e sem sucesso. 

  
Com dois meses de uso cemecei a melhorar e no quarto mês ja não usava mais nenhum medicamento, também tinha muitas dores de cabeça devido a enchaqueca que
quando atacava provocava até vômito de tanta dor, também não tive mais essas crises graças a Autohemoterapia. 

  
Hoje levo uma vida normal fazendo e comendo como uma pessoa normal, enfim voltei para a vida.

  
Carlos Alberto Mossi

 46 anos - Farroupilha R.S.
  

 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 18 de outubro de 2009 - 22:08:33 

  
Sou totalmente, completamente a favor da AHT, faço esta terapia,e tenho a oportunidade de acompanhar de perto mais ou menos 30 pessoas que executam esta terapia,
onde todos encontraram resultados formidáveis e surpreendentes, pessoas sem esperança de cura, em relação a problemas circulatórios, colesterol altíssimo a mais de 10
anos, diabetes, acnes, infecções, enxaqueca, sinosites, entre várias outras patologias comprovadas, e com acompanhamentos terapêuticos, obtiveram respostas, e seus
respectivos médicos acompanhantes surpreenderam-se com resultados positivos!!!!!!!! 

  
Como não apoiar, praticar e divulgar a AHT, depois de tantos resultados? 

  
Agradeço a DEUS, por existirem pessoas maravilhosas que propagam o bem! 

  
Obrigado a todos que apoiam a AHT! 

  
Obrigado Dr. Luiz Moura! 

  
Elisandra M.

 36 anos - São José dos Pinhais. Ctba. Paraná
  

 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 6 de outubro de 2009 - 18:56:50 

  
Data: 06/10/2009 12:59 

 De: Josias Mendes de Moraes (josiasmends@yahoo.com.br) 
 IP: 201.86.21.121 

 Assunto: Resposta Esclerose Multipla 
  

Prezado Joel, fico agradecido pela atenção e pelas informações prestadas. 
  

Também quero deixar aqui um relato de um ótimo resultado ao qual tive com a AH por estes dias. 
  

Tenho uma tia que sofre de Fibromialgia e sentia muita dor no corpo e na cabeça e acabei comentando com ela que iria fazer este tratamento com minha esposa e ela pediu
pra eu fazer nela, ja que tenho prática em coleta de sangue. 

  
Pra resumir, fiz a 1º aplicação com apenas 5ml por medida de segurança e logo no dia seguinte ela levantou completamente sem dor e com uma disponibilidade incrível. 

  
Também fiz em minha esposa antes de ela usar o Interferon e também as dores da reação do beta-interferona foram praticamente nulas, apenas algumas dores nas costas,
mas nada insuportável. 

  
Estou feliz por existir este tratamento e se depender de mim irei divulgar pra maior número de pessoas possível e não aceito que qualquer profissional da área de medicina
venha falar contra pois sei que eles não pensam no sofrimento das pessoas e sim no retorno financeiro que elas podem lhes trazer. 

  
Deixa aqui o meu muito obrigado e assim que tiver mais notícias com certeza postarei aqui no fórum 

  
Abraço a todos.

  
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 20 de setembro de 2009 - 23:06:29 

  
Faço, sentia fortes dores de cabeça e nunca mais sentir é incrivel nâo tenho mais dor nenhuma . minha familia toda faz.

  
Marcos Antonio

 ROO-MT
  

 
 
 



Orientações Médicas:
  

Quinta-feira, 3 de setembro de 2009 - 19:36:51 
  

A favor: faço há mais de um ano como preventivo, não tomo nenhum remédio e estou vivíssima e saudável! 
  

Tive enxaquecas terríveis durante anos que sumiram após a 1ª aplicação. 
  

Quem tem olhos de ver, que veja... 
  

Tive um tio médico que serviu na 2ª Guerra Mundial,recebeu a maior condecoração de guerra do exército americano, só para ilustrar, e usava este procedimento que
salvava inúmeras vidas naquela época; inclusive aplicava na família também quando preciso... 

  
Como vivemos em um país livre, Graças a Deus, podemos fazer uso da terapia que acharmos mais conveniente. 

  
Aqueles que são contra, procurem estudar, pesquisar e encontrarão muitas coisas surpreendentes. 

  
Eu que sou uma leiga, já li alguns trabalhos científicos sobre o assunto e não acredito que profissionais competentes não tenham acesso a eles. 

  
O Doutor, PHD, etc...Gonzales do México é enaltecido por lá por seu trabalho, seu preparo, suas curas, enquanto aqui, o Doutor Moura foi aviltado e humilhado
vergonhosamente por colegas e outros.. 

  
Somos um povo de qualidades únicas e seria conveniente que apreciássemos também aqueles nossos brasileiros que se destacam por algum motivo, ao invés de
desqualificá-los levianamete.

  
Jade

 66 anos - rio de janeiro-rj
  

 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Epilepsia
 
 
Data: 14/06/2012 21:36 

 De: JEAN CARLOS (sartoriskiba@hotmail.com) 
 IP: 187.39.206.67 

 Assunto: Re: Auto-hemoterapia e cura da epilepsia, para a senhora Bethania Lauschner 
 Olá!! Olha desde os 11 anos de idade que tomo fenobarbital em virtude de crises convulsivas que aconteciam sempre no período da madrugada. Há mais ou menos 6

meses encontrei um artigo sobre a AH e decidi entáo fazer o teste, pois não existia qualquer contra indicação no tratamento. 
 Tomava fenobarbital diariamente, as vezes eu intercalava, entretanto, sofria os ataques, mas depois que de algum tempor que comecei a AHT passei a tomar a medicação

uma ou duas vezes por semana, e mais de vez enquando tomo bebida alcóolica, todavia, nestes 6 meses não tive nenhum ataque. 
 Estou tomando coragem para cessar de vez com a medicação para ver o que vai acontecer, mas estou muito confiante que não terei mais as crises. 

 Comecei a ter as crises com 11 anos de idade, hoje tenho 42, e tenho certeza que a AHT deu resultado positivo no meu caso, pois não fiz nenhum outro tratamento. 
 Vale a pena divulgar o tratamento para que as pessoas tomem conhecimento e façam uso do mesmo para poder curar ou amenizar as enfermidades que as acometem.  

  
 http://inforum.insite.com.br/39550/12496873.html

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 26 de agosto de 2011 - 15:53:42

  
Enfermidades selecionadas 

 Epilepsia
 Fibromialgia

 Gastrite
 Hérnia de disco

 Varizes
  

IMPLANTE DENTARIO
  

Realizei, em uma so cirirgia (11) implantes dentário, o maximo feito pelo meu dentista, o mesmo afirmou ser uma loucura dele e minha, nós conseguimos, agradeço 1º a
Deus, depois ao meu marido que me faz auto-hemoterapia toda semana, minha recuperação foi maravilhosa, sem nada de edema, nada roxo, fiquei lógico, de repouso
absoluto, só sorvete e vida boa, sucos e vitaminas na mão. 

 Hoje estou sorrindo com 28 dentes em minha boca, muito feliz e realizada, agradeço a DEUS por ter me dado coragem, ao meu maravilhoso marido, que AMO DE
PAIXÃO, e ao meu corajoso dentista (louco) como eu. 

 A melhor parte disso tudo a minha irmã, que AMO MUITO, chegou em casa com o DVD do Dr. LUIZ eu assisti e me apaixonei, e começei fazer no meu marido e ele em



mim, sim sou da área de saúde e meu marido tb, foi sempre realizado o procedimento com muita segurança. Agradeço a minha irmã e muito ao Dr. Luiz que nos passou
seus conhecimentos, continui passando eu tb farei a mesmo. 

 MUITO OBRIGADA DR. LUIZ QUE DEUS NA SUA INFINITA BONDADE LHE CONSERVE POR MUITO TEMPO e com muita saude e que o Sr. deixe um bom
sucessor, como o Sr. foi do seu Glorioso PAI, que DEUS o tenha, abraços. 

 ATT: Maria do Carmo 
 Maria do Carmo Matos 
 50 anos - Fortaleza - Ceará

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/implante-dentario.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 24 de junho de 2012 - 20:07:35 

  
COM TODA CERTEZA EU AFIRMO QUE A AUTO-HEMOTERAPIA É VERDADEIRAMENTE EFICAZ EM MILHARES DE DOENÇAS, EU SOU A PROVA
VIVA DISSO, SOFRI UM AVC E FIQUEI TENDO CRISES CONVULSIVAS, TODOS OS MÉDICOS DISSERAM QUE EU ESTAVA EPILÉTICA PARA O RESTO
DA VIDA, ENTÃO UMA AMIGA ME FALOU SOBRE ESSA TÉCNICA, A PRINCIPIO EU ACEITEI APENAS POR ACEITAR, MAS DEPOIS DA QUARTA
APLICAÇÃO PERCEBI QUE NÃO ESTAVA MAIS CONVULSIONANDO, CONTINUEI DEPOIS DISSO POR ACREDITAR NESSE TRATAMENTO, HOJE APÓS
DOIS ANOS SEM DEPENDER DE REMÉDIOS E SEM MAIS TER CRISES DE CONVULSÕES INDICO A TODOS QUE DESEJAREM VERDADEIRAMENTE A
CURA PARA SEUS PROBLEMAS, FAÇA COMO EU, TENTE SÓ POR TENTAR E VERÁ OS RESULTADOS.  

 ELDA CARNEIRO   
 RIO DE JANEIRO

  
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/comentarios/ver_opiniao/com-toda-certeza-eu-afirmo-que-a-auto-hemoterapia-e.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 7 de maio de 2011 - 14:15:56

  
Enfermidades selecionadas 

 Epilepsia
  

Auto-hemoterapia cura convulsões
  

Raiza Fernandes de bauru 
 rahfernandes@hotmail.com 

 Em 25/04/11 23:12 comentou: 
  

"Comecei ter crises de convulsoes, vivia a base de remedios controlados, ate que resolvi fucar na internet, e 
 encontrei um video do DR Moura falando sobre um caso, que ele tratou de um rapaz, mas com a intencao de 
 desintoxicar o organismo dele, devido a muitos anos usando remedios controlados, e fazendo a auto hemoterapia 

 acabou curando a disritimia. Na hr nem pensei, fui atras de uma enfermeira conhecida que tb faz o tratamento no 
 meu Pai, e comecei as aplicacoes.. Em dois meses retornei os exames eletros , mapeamentos... e aonde foi parar 

 meu foco epletico?? AUTO HEMOTERAPIA É VIDA!!!!!!!!!!!!!!!" 
  

Postado em: http://www.gaparp.org.br/noticias/index.php?id=16553#comentario
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-convulsoes.asp
  

 
 
 
 
 
 
Inforum:

 Data: 18/04/2007 17:25
 De: TITO

 IP: 201.47.240.237
 Assunto: MELHORAS COM A HEMO

 ESTOU NOTANDO MELHORAS PARA EPILEPSIA.OBRIDADO DR.MOURA.
  

 
Sobre epilepsia e pediatria

 Transcrito do DVD do dr. Luiz Moura:
 “Dois casos de disritmia e convulsões

 Nesses casos, duas crianças tinham comprovadamente uma disritmia. Eram disrítmicas, o
 eletroencefalograma delas era anormal e tinham convulsões que são chamadas convulsões
 epiléticas. As doses de fenobarbital que estavam usando eram tão altas que as crianças já

 não estavam tendo convulsões, mas praticamente estavam impossibilitadas de estudar e de
 andar de bicicletas. Não tinham condições para mais nada. Usei a auto-hemoterapia nestas
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/implante-dentario.asp
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/comentarios/ver_opiniao/com-toda-certeza-eu-afirmo-que-a-auto-hemoterapia-e.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-convulsoes.asp


duas crianças para eliminar esse excesso de barbitúricos que estava impregnando o cérebro
 delas.

 Acontece que - depois que houve a desimpregnação - as crianças passaram a ter uma
 atividade normal, podendo brincar à vontade, andar de bicicleta. Deixaram de ter as crises

 convulsivas, sendo que uma delas há seguramente 20 (vinte) e tantos anos. E a outra, aqui
 de Mauá, há uns 3 (três) anos, mais ou menos.

 Se eu tivesse depois pedido o eletroencefalograma dessas crianças e comparado com o
 anterior - antes de elas começarem o uso dos barbitúricos - essa comparação é que poderia

 provar se atua realmente corrigindo as ondas cerebrais, colocando em nível de normalidade.
 Isso é uma coisa que futuramente pode se provar com a maior facilidade, é que eu apenas

 pensei, como clínico, resolver o problema que havia. E depois o outro resultado foi
 inesperado, nem era o objetivo da auto-hemoterapia....”

  
 
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.
  

 
 
Data: 17/05/2007 23:32

 De: tito
 IP: 201.47.243.68

 Assunto: Resultados
 apliquei a AHT em meu filho que sofre de epilepsia desde que nasceu, tenho notado

 melhoras e tem diminuido a frequencia.Tambem aparecia umas febres fracas 38 graus +ou-
 sem motivos evidentes,agora depois da auto hemo não teve mais febres, não tranca mais

 as narinas á noite.agradeço ao Dr. Moura por nos dar a oportunidade de conhecer esta
 técnica milagrosa. há uma nova esperança.Admiro muito a sua coragem sabendo o que iria

 enfrentar.Preferiu ajudar .Somente Deus pode recompensá-lo.Que Ele possa dar-lhe muitos
 anos de vida.

 Obrigado Dr.
  

 
grandes melhoras,para epilepcia consegui diminuir os medicamentos controlados.diminuiu os

 caloroes da menopausa.
 Maria Soleci Ferreira Varela

  
 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Erisipela
 
 
Segunda-feira, 4 de junho de 2012 - 00:59:55

  
Enfermidades selecionadas

 Infecção
  

Paciente do Dr. Luiz Moura curado de erisipela bulhosa, com a auto-hemoterapia (por Janilda Queiroz, secretaria do doutor Moura)
  

post de Janilda Queiroz
  

O paciente do Dr Luiz Moura, Sr José Garcia, pediu-me para colocar sua melhora com a AHT. Esteve há 4 meses no consultório, andando com dificuldade e com auxílio
de muletas, pois tinha as pernas inchadas e com erisipela bulhosa. Sentia muitas dores. Semana passada, voltou ao consultório, andando normalmente e com as pernas
curadas. Estava muito feliz e disse que foi graças ao tratamento da AHT e do uso do cloreto de magnésio como lavagem, fazendo a cicatrização. Deixou o número do seu
telefone, caso alguém queira entar em contato com ele:

 (21)2583 5590..



24 de Maio às 10:55
  

PUBLICADO NO FACEBOOK, grupo:
 AUTO-HEMOTERAPIA DO MUNDO LUSOFONO PARA O PLANETA

 http://www.facebook.com/groups/lusofons/
  

 
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 17 de novembro de 2011 - 02:57:26

  
Enfermidades selecionadas 

  
Linfangite estreptocócica (Erisipela)

 Psoríase
  

Auto-hemoterapia: beneficios em psoriase e erisipela
  

Hemoterapia 
 por * (jp@jornaldopovo.com.br) 

  
Todos os tratamentos trazem algum risco (“Auto-hemoterapia: pacientes aprovam”, JP de 1º/5). Até uma aspirina pode matar. Antes de criticar, não custa se interessar e
fazer mais pesquisas. Se fizer realmente bem para o povo, por que não? Já ouvi rumores que isso não é novo e muitos médicos receitavam antigamente. Por que agora
não? Será que estão preocupados com o bem da população ou com outras coisas? 

 Simone Dietrich 
 Kochenborger Domingos 

 Cachoeira do Sul (RS) 
  

Minha esposa sofria há 15 anos de psoríase. Os medicamentos existentes apresentam efeitos colaterais significativos, além de, após melhora aparente, somente agravarem
as lesões. Desde dezembro de 2006, após ter tido conhecimento da auto-hemoterapia, e apesar do ceticismo que nos acompanhou no início do tratamento, os resultados
têm sido fantásticos. As lesões sumiram completamente. Tenho a prova viva, dentro de casa, dos efeitos benéficos da hemoterapia. 

 Gilberto Severo Vargas 
 Porto Velho (RO) 

  
 
Guilherme Stockey (Cachoeira do Sul) 

 em 04/05/07 17:04 
 Autohemoterapia 

 Em 1951 exercia as funções de Técnico Agrícola no PZC de Montenehro. Como tal, atendia aínda os casos de enfermagem junto aos funcionários e seus familiares. Uma
senhora, esposa do ronda Alexandre (ambos já falecidos) sofria de erisipela em ambas as pernas. Foi encaminhada para a Santa Casa em Porto Alegre e lá o médico
atendente receitou autohemoterapia. Fui incumbido de realizar os procedimentos. Em três meses a senhora estava curada, rendendo-me um suculento pernil assado de
porco.... 

 GUILHERME STOCKEY - stockey@terra.com.br CACHOEIRA DO SUL (RS) 
  

FONTE: http://www.jornaldopovo.com.br/site/colunas_interna.php?idColuna=78522
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-beneficios-em-psoriase-e-erisipela.asp
  

 
 
 
 
 
RELATO NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA 

 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
  

Givaldo - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=182197180791016272
 estou zerado... 

 ola queridos eu uso essa tecnica e estou bem melhor de minha perna,tive erizipela e estou a 2 meses fazendo ah e estou me sentindo zerado,,,,rzrz
 parabens pela tecnica abencoada

  
 
 
 
 
benedito j de arruda - 53 anos - caraguatatuba sp: fórum Orientações Médicas

 Quarta-feira, 31 de dezembro de 2008 - 00:07:02 
 Faço uso desse tratamento a mais de um ano apos uma segunda crise de erizipela e apos o tratamento que é continuo nem gripe tive mais 

  
 
 
 

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Esclerodermia

http://www.facebook.com/groups/lusofons/
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-beneficios-em-psoriase-e-erisipela.asp


 
 
Quarta-feira, 6 de janeiro de 2016 - 22:15:44

  
Auto-hemoterapia e a melhora de esclerodermia

  
Marlice Benedito Baroni publicou em ?Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura 

  
Seguir · 30 de dezembro de 2015 · 

  
 
Meu nome é Marlice Baroni, tenho 36 anos e sou portadora de esclerodermia (doença Auto-imune)....em 2008 tive um AVC aos 29 anos e sofria com as sequelas dessa
doença. Estou fazendo Auto-hemoterapia ha quase 3 meses e minha qualidade de vida mudou pra muito melhor, graças a Deus! Tive alta de 11 medicamentos que tomava
por dia. Meu sangue me cura. Super indico... estou mais disposta, sem dores nas articulações, sem dores de cabeça, sem inchaços, meu sangue não coagula mais e me
Sinto bem, mais feliz, mais viva. Gostaria de compartilhar e dizer a todos que a Auto-hemoterapia mudou a minha vida. GRATIDÃO! VAMOS LUTAR PARA QUE
SEJA LEGALIZADO NO BRASIL. ?? Abaixo fotos da minha recuperação! 

  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1082610981750382&set=gm.874842482634671&type=3&theater

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

  
 
 
 
 
 
Terça-feira, 20 de outubro de 2015 - 22:57:54

  
Auto-hemoterapia em caso de esclerodermia sistemica

  
Joselina Do Nascimento Passos publicou no Grupo Auto-Hemoterapia Meu Sangue me Cura: 

 3 h 
 Uso este procedimento há 9 anos, usando 10 ml de sangue semanalmente, graças a este fato evoluí neste período sem complicação infecciosa, já que a minha doença,

esclerodermia sistêmica, leva refluxo esofágico, fibrose pulmonar e lesão cutânea. Vamos lutar para que outras pessoas consiga se beneficiar deste procedimento. 
 Curtir Comentar Compartilhar 

 Você, Ida Zaslavsky e outras 2 pessoas curtiram isso. 
  

FONTE AHT HEMOTERAPIA
  

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

  
 
 
 
 
Sábado, 2 de março de 2013 - 12:26:56

  
Enfermidades selecionadas 

 Esclerodermia
  

Comentario no vídeo: Graças a Auto-hemoterapia, portadora de esclerodermia está há mais de 2 anos sem corticóides.
  

http://www.videolog.tv/autohemoterapia/videos/721416
  

Cláudia Abarado escreveu 12/10/2012 às 14:57:40 
  

Olá me chamo Cláudia Albarado , ano passado meu corpo apareceu umas rochuras com nódulos , fui á vários médicos e nenhum descobriu o que era ,fiz muitos exames
caros , não tinha dinheiro para pagar , muita gente me ajudou, fui a um dermatologista que me receitou um corticóide chamado predinisona que me debilitou muito e me
deixou de cama por 2 meses sentindo dores no meu corpo.Aí um nefrologista me disse que era esclerodermia mas ele acionou um reumatologista para fazer uma biopsia
mas ele disse que não prescisava , comecei a tomar colchicina , tive resultado mas atacou meu fígado e bactéria me deixando com fisionomia de defunta, conheci a
autohemoterapia pelo meu clinico geral que acredita nesse tratamento e eu também, já clareou bastante ,falta recuperar a forma normal , talvez eu prescise cirurgia
reparadora, se alguém quiser me ajudar me procure.(96)91287931

  
 
 
 
 
 
 
 
13/02/2011 08:32 - Roberto 

  
Olá. Fico realmente feliz em saber que um procedimento tão simples pode ajudar tanto uma pessoa. Admiro sua força, Genaura, e espero que suas vitórias não parem por
aí. Sou profissional da saúde e fiz esse procedimento em muitas pessoas, algumas inclusive com indicação médica, com no caso de uma jovem veterinária que era
acometida de esclerodermia. A melhora foi visível e imediata. Esse procedimento, apesar de parecer recente, na verdade foi muito usado ha muito tempo. Tempo em que a
industria farmaceutica não era tão forte e o uso de antibióticos não era tão disseminado como hoje. Hoje, nós profissionais , somos proibidos de realizar tal procedimento
por aqueles que dizem não reconhecer como eficaz um tratamento que já ajudou tanta gente. Porque não se habilitam a fazer estudos sobre o caso, ou há interesse

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


financeiro sobre o assunto, haja visto que como esse tratamento as farmacias sentiram (e muito) no bolso a queda de sua vendas. Um abraço e que Deus te dê forças e
coragem pra continuar sua luta! Abraços.... 

  
http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723

  
 
 
 
Terça-feira, 20 de abril de 2010 - 18:04:41

  
AHT e ESCLERODERMIA 

  
Email do Sr Jose Luiz Dutra 

  
CLAUDIA 

  
FIQUEI MUITO FELIZ AO LER SEU EMAIL DIZENDO QUE COM 2 MESES DE 

  
TRATAMENTO APENAS, VC. COMEÇA A SENTIR MELHORIA NO SEU PROBLEMA; 

 EU ACHAVA QUE SÓ DEPOIS DE 6 MESES VC SENTIRIA RESULTADOS POSITIVOS 
 POIS A ESCLERODERMIA BEM COMO TODAS AS DEMAIS DOENÇAS CHAMADAS 
 AUTO IMUNES (A MINHA TAMBÉM ERA SÃO CONSIDERADAS "INCURAVEIS" PELA MEDICINA TRADICIONAL, 

 QUE CHEGA AO ABSURDO DE RECOMENDAR MEDICAMENTOS TAIS COMO O 
 HIMURA QUE É UM IMUNOSUPRESSOR, QUE DIMINUI A ATIVIDADE IMUNOLOGICA 

 E EM "ALGUNS" CASOS PROPICIA UMA DIMINUIÇÃO DOS TECIDOS INFLAMADOS. 
 ENTRETANTO, ESSES IMUNOSUPRESSORES TÊM COMO EFEITOS SECUNDARIOS 

 EXPOR O CORPO A ENTRADA DE DOENÇAS TAIS COMO TUBERCULOSE, HEPATITE 
 ALGUNS TIPOS DE CANCER E OUTRAS DOENÇAS INFECCIOSAS! 

 ESSE É O TRATAMENTO QUE ALGUNS MÉDICOS DA MEDICINA TRADICIONAL , 
 "CIENTIFICA" RECOMENDAM PARA MUITAS PESSOAS... 

  
 
Oi Dutra, 

 Já fazem quase 2 meses que comecei o tratamento de autohemo, estou muito satisfeita, tenho notado que as manchas que tenho no corpo estão começando a clarear. Acho
que isso é um bom sinal! 

 Por favor continue me enviando as reportagens e noticias sobre o tema. 
 Abraços, 

 Claudia
  

http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=3921&u=15 
  

 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Glaide Carvalho: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=6283692185357786126

 Esclerodermia, 
 tinha crises com dores e inchaços... 

 hoje não sinto mais nada e tb não tomo mais corticoides! 
 tb faço acupuntura.

  
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5200826802682404951
  

 
Glaide Carvalho - Portadora de esclerodermia: 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=6283692185357786126
  

Eu tenho... 
 Eu faço AH a 1 ano e meio e estou muito feliz com os resultados. 

 não sentir mais dores nem inchaços, e não tomo mais corticoides! 
 e faço acupuntura tb! 

 em 29/10/08
  

 
17/09/2007 19:17:29 - a favor Liliana G. Zanella (60) de São Paulo

 Porque é óbvio. Tem lógica. Faço e sempre farei a hemoterapia. Sou portadora de
 esclerodermia sistêmica e melhorei muito com essa prática. A alopatia quase me matou com

 todas as pesquisas científicas que os médicos tanto respeitam. Agora as coisas simples, com
 custos baixíssimos são condenados. Dr. Luiz Moura merece todo o meu respeito. Sigo sim a
 técnica dele sem nunca ter estado no seu consultório. Apenas pela confiança e lógica que ele
 nos passa pelo DVD. Parabéns Dr. Luiz pela sua coragem e humildade. Divulgo esta técnica
 a todos que passam pela minha vida e já temos um grande número de pessoas fazendo a

 Hemotrapia comigo
  

 
 

http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723


 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2009 - 18:41:06 
 oi gostaria que todos soubessem que a auto-hemoterapia ajuda mesmo.Meu esposo teve esclerodermia recebeu um remedio so para manter a vida isso tudo ocorreu na

cidade de brasilia muito triste veio para cidade de ilheus -ba,onde ficou sabendo do tratamento da auto-hemoterapia fez o tratamento por algum tempo e hj ele nao tem
absolutamente nada ,tbm tenho outro caso em minha familia minha mae ja estava com cirurgia marcada para retirada do rim pois o mesmo nao funcionava fez a aht e hj o
rim dela trabalha normalmente .gente vamos divulgar este tratamento para que outros fiquem curados. 

 souza - 34 anos - ilheus
  

 
 
 

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Esclerose
 

 

* A enfermeira IDA ZASLASVSKY fez aplicações na ANA CRISTINA do depoimento do video.
  

paciente é portadora de ELA - Esclerose Lateral Amiotrófica.
  

https://www.youtube.com/watch?v=VQSB2GITSvY
  

 
 
 
 
 
Médica considera auto-hemoterapia eficaz para tratar e curar doenças: 

  
Walter Medeiros.

  
Nice Assad 

 22 h · Editado
 Bom dia a todos. Tenho diagnostico de Esclerose multipla há 10anos, com grande piora há 3 anos. Estava totalmente fraca 

 e sem energia com os medicamentos tradicionais. Ano passado mudei para o tratamento de vitamina D de alta dose e 
 complexo vitaminico, melhorou a fadiga mas mesmo assim estava muito fraca e com terrivel espasticidade lado direito do 

 corpo. Sou medica, estudei muito sobre a auto hemoterapia, vi diversas opinioes. Tive relato de 2 parentes meus que 
 melhoraram com esse tratamento quadro de GOTA, DORES EM ARTICULAÇÕES, CRISES DE RINITE ALERGICA . Resolvi aderir ao 

 tratamento de AUTOHEMOTERAPIA , em junho agora iniciei a primeira sessão com 20ml de sangue devido a cronicidade da 
 esclerose multipla, na sexta sessão tive mais força muscular ,as dores articulares melhoraram, espasticidade melhorou, 

 ....enfim, recomendo a autohemoterapia. Apoio completamente esse tratamento e o colega Dr Luiz Moura, a quem só posso 
 agradecer pelos estudos, coragem de enfrentar os obstaculos...Deus o abençôe!..Nicelhi Assad

  
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/medica-considera-auto-hemoterapia-eficaz-para-tratar-e.asp

  
 
 
 
 
* esclerose múltipla amiótrofica

Publicado por elcio edi ribeiro dos santos em 19 outubro 2014 às 10:06 em INFORMAÇÕES

Letícia aos 11 anos,sentiu fraqueza nos membros superiores e inferiores,agravamento de vós,e após realizações de exames médicos,foi constatado início de esclerose,e
hje.aos 14 anos está impossibilitada de fazer o que toda adolescente na sua idade adora,andar,correr,e brincar.está fazendo fisioterapia por recomendação médica,e
iniciamos tbém.,aplicação de auto-hemoterapia 10ml de 7/7 dias,estamos na 9a.aplicaç.posso afirmar que é notório em tão pouco tempo a sua melhora.Sempre que lá
estou pergunto,e aí Letícia como está se sentindo,e aquêle belo sorriso aponta com o dêdo polegar bem.

  
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/esclorose-m-ltipla-ami-trofica

 
 
 
 

* Walter Medeiros com Ida Zaslavsky e outras 3 pessoas.
 31 de janeiro

Acne, Aids, Alergias, Alopecia, Alopecia Areata, Amigdalite, Adenoidite, Anemia, Arritmia, Artrite Reumatóide, Artrose servical e no joelho, Asma, AVC, Biefarite,
Bronquite, Bursite, Câncer de Bexiga, Câncer do Intestino, Câncer de Mama, Câncer do Pulmão, Catarata, Costo de Ovário, Cisto de Mama, Cisto Sebáceo, Constirpação,
Cálculo Renal, Cálculos Biliares, Dermatite Seborréica, Dores nas Articulações, Depressão, Diabetes Mellitus, Esclerose Múltipla, Endometriose, Esclerose Lateral
Amiotrófica – ELA , Esclerose Múltipla, Espondilite anquilosante, Estresse, Enxaqueca, Esofagite de Refluxo, Fungos nas Unhas, Furunculose, Fibromialgia, Gripe,
Gengivite, Glaucoma, Hepatite C, Hemorróidas, Herpes, Infecção Óssea, Infecção urinária, Labial, Lúpus, Hiperacidez Escomacal, Mioma, Obstrução da Circulação

Enfermeira lista 60 doenças que
 já cuidou com auto-hemoterapía

https://www.youtube.com/watch?v=VQSB2GITSvY
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/medica-considera-auto-hemoterapia-eficaz-para-tratar-e.asp


Sanguínea, Pés Diabéticos, Psoríase Rinite, Síndrome de Pânico, Sinusite Severa,. Sudorese.Todas essas sessenta doenças foram tratadas com uso da auto-hemoterapia,
sob a supervisão da Enfermeira gaúcha Ida Zaslavski, em cerca de trinta anos, com encaminhamento médico, a começar pelo Dr. Luiz Moura. A auto-hemoterapia é usada
tanto para tratamento como também para prevenir enfermidades.Ida Zaslavsky é a autora do livro “Auto-Hemoterapia: um bom passo maior que a perna”, que reúne
informações sobre sua experiência na área da saúde (promoção, prevenção e cuidados em geral) desde 1982. A obra é mais uma comprovação de que “a Auto-
Hemoterapia é um recurso terapêutico simples com elevado grau de eficácia”, segundo a autora.Lembra que a técnica consiste na retirada de sangue da veia (antebraço) e
reaplicação imediata no músculo da própria pessoa, o que quadruplica as células de defesa (macrófagos) e a resposta imunológica em todo o organismo. O fato ocorre
porque “Estas células promovem a limpeza e combatem vírus, bactérias, células neoplásica (câncer), drogas e fibrina (sangue coagulado nos vasos)”.

http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com.br/2017/06/enfermeira-lista-60-doencas-que-ela-tratou-com-autohemoterapia.html

 
 
 
 
 

* Sexta-feira, 18 de setembro de 2009 - 14:37:42

Meu nome é Julia, sou de londrina, minha mãe tem esclerose múltipla, e a cerca de 1 ano e meio ela se submeteu a auto-hemoterapia, com um pouco de receio por nao saber
como reagiria e pela maneira com que as pessoas falam que faz tanto mal!! 

Mesmo assim ela começou com 5ml e atualmente ela faz 20ml. 
Esta sendo ótimo pra ela!! fizemos uma comparação: a semana que ela fez a injeção ela andava melhor,tinha o dobro de disposição e se sentia mais ativa!! 
na semana que ela não fez a injeção levamos ela para passear e ela nem parava em pé, se sentia muito cansada,sem força... 
sou totalmente a favor!!! 
muitas pessoas podem falar que é placebo,mas neste caso específico tenho certeza que é a ação da hemoterapia, ela começou a acreditar somente quando ela sentiu os efeitos

da terapia!! 
nesse 1 ano e meio todo o resultado tem sido muito bom!! 
Efeitos colaterais: nao sou medica, mas sei que mal nao esta fazendo, a qualidade de vida dela melhorou muito!! 
se há efeitos colaterais em outras pessoas eu nao sei.... mas, se houver algum efeito colateral, uma coisa eu posso dizer, efeitos colaterais piores do que dos remédios que ela

toma, e de muitos remédios por ai é meio dificil....se dizem que tem tantos efeitos colaterais (pelo visto não foram provados), deveriam proibir tambem todos esses remédios que podem
causar tanto mal conforme consta na bula!! 

a hemoterapia tem sido, uma solução tão simples e barata,que tem ajudado muito, sou muito feliz por descobrir que este tratamento existe e pode aliviar o sofrimento de muitas
pessoas se feito da maneira correta!! 

JULIA A. MENDES   
 LONDRINA

http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/meu-nome-e-julia-sou-de-londrina-minha-mae-tem-esclerose.asp

 
 
 

 

* COMENTARIO NO GRUPO (15/7/2017)
  

Eliana Braile Oi, Syssa . Eu tenho EM. Estou no comecinho da auto-hemoterapia, mas já vi melhoras. Ainda tomo magnésio dimalato e vit. D3- 10000Ui.Estou me sentindo bem melhor!!!

https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/permalink/1319655984819983/

 

 

 

 

* PAGINA NO SITE AHT HEMOTERAPIA

http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/esclerose-multipla-x-ah-http-wwworkutcombr.asp

 

Domingo, 8 de março de 2009 - 13:28:24

Esclerose Múltipla x AH 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8697443&tid=2531461234026354846
 
POSTADOS POR Joaquim Marçal: 
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16209280005736117767
 
(este é um grande divulgador da AH no Orkut) 
criou a Comunidade: 
Auto-Hemoterapia < RELATOS: 
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5200826802682404951
 
. 
Esclerose Múltipla 
Auto-Hemoterapia na Esclerose Múltipla 
Eu tenho Esclerose Múltipla (EM) e to fazendo a Auto-Hemoterapia (AH), to me sentindo bem, apesar  
de não ter parado com meus remédios, uso a AH como um complemento, que intesifica a ação benéfica  
dos remédios e melhora os efeitos colaterais. 
No dia seguinte que eu fiz a 1ª aplicação AH, por incrivel que pareça, acordei com uma música na  
cabeça "O Cordeiro de Deus", ao comentar com uns amigos isso eles me disseram que isso foi um  
sinal de Deus, o que me deixou mto feliz. 
Qnto a reações, até agora só as melhores, logo após que fiz a 1ª aplicação eu tive uma leve  
tontura e sensação de desmaio, mas eu estava sentado, sem grandes perigos, isso é até normal,  
tenho acompanhado outros casos no orkut, alguns é por causa de ver o sangue, sentem pavor, ja no  
meu caso, nunca tiver pavor de sangue, senti sim, que qndo ele foi injetado no meu musculo, minha  
pressão deu uma reduzida, tanto que pra tirar a dúvida eu conferi e ela estava meio baixa.  
Agora eu to na 14ª aplicação, não ouve uma reverção do meu quadro, mas, minha disposição melhorou  
e minha caligrafia tbm, to me sentindo bem. 
Se mais alguém tiver uma experiência para compartilhar, vai ser mto legal. 
f 

http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com.br/2017/06/enfermeira-lista-60-doencas-que-ela-tratou-com-autohemoterapia.html
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/meu-nome-e-julia-sou-de-londrina-minha-mae-tem-esclerose.asp
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/esclerose-multipla-x-ah-http-wwworkutcombr.asp


c 
Jesus  
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=272001600167484937
 
. 
 
Esclerose Multipla 
Marçal  
Eu, Marco Antônio de Castilho ja estou na quarta aplicação, só me arrependo pq não comecei antes.  
Meus parentes e amigos tambem estão aplicando, esta dando ótimos resultados... O meu tio tem  
Leucemia estava quase morto, começou aplicar ja voltou p chácara dele..... Os meus primos de S.  
Paulo todos começaram tambem, eles hipoglecemia e tenho certeza q vai dar certo... BJJJJ Deus é  
grande...... 
 
Mensagem escrita por Marco: 
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=7130490859663298347
. 
 
 
Esclerose Multipla 
eu so portadora a 19 anos de EM, esto ma terceira aplicação sa AUTO-HEMOTERapia esta me fazendo  
mt bem minha fadida melhoro os 90% eu ureu fazer pra sempre.  
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=3622564909418525269
. 
 
 
Esclerose Múltipla 
Já fiz umas 30 
Estou me curando ,tenho Esclerose Múltipla,e há 6 meses faço a Hemo,uma lesão sumiu por completo  
e a outra diminuiu pela metade.Estou super felíz,agradeço primeiro a DEUS e depois ao  
tratamento.Abraços Elaine  
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=10200622311742091949
 
. 
 
Esclerose Multipla. 
Em e Auto Hemoterapia 
Bem, recebi esse DVD do meu tio que é médico e não fiquei muito animada, pois para EM é uma  
aposta...Mas ele vem aplicando esse tratamento em um paciente com EM que nem andava mais...hoje  
depois de 1 mês, o paciente já senta e já come sozinho...tem sido um milagre...mas não há  
comprovação científica. 
Depois da reportagem de ontem eu desanimei de vez... 
Sei lá...tenho receio... 
Mas cada um é cada um....  
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=1616052849377761040
. 
 
 
Esclerose Multipla (Meg) 
Auto-Hemoterapia 
De tanto insistencia, de uma amiga,assisti o DVD, o q muito me impressionou. 
Sou portadora de E.M. há 21anos, por querer me sentir melhor, já estou na sexta aplicação,  
confesso q a minha ansiedade não tem deixado eu ver os resultados, mas não vou parar, e assim que  
eu tiver alguma novidade, contarei a vcs. 
Que o nosso bondoso DEUS, nos abençoe, pq o nosso sangue eh a vida que Ele nos concedeu, e pq não  
tentar, já que não tem efeitos colaterais. 
Há!! continuo tomando os meus remédios q não são poucos. 
Junto com eles estou tomando uma dose de FÉ. Abços a vcs, ateh breve...  
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6974637900375765056
 
. 
 
 
Esclerose Multipla.(Flavioa Mãe dele Faz) 
10 Mar A minha esposa faz 
A Janine que faz parte desta comunidade faz hemoterapia a pelo menos uns 2 meses, antes mesmo  
dela saber que estava com esclerose. Começou por causa de problemas na bexiga. 
um abraço  
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=17330732907254729278
. 
 
 
Data: 10/06/2007 18:33 http://inforum.insite.com.br/39550/
De: edward jr  
IP: 189.5.163.101 
Assunto: Auto hematerapia 
Sou portador de esclerose multila há 21 anos tênho 11 que uso cadeira de rodas mas eu ainda  
conseguia fivar em pé mas há 2 meses não ficava mais já fiz tofos tratamentos e nada agora tentei  
há auto hemoterapia estou na quinta sessão e fico de pe 30/06/07 Joaquim Marçal  
Relato de jose Franco Neto. 
Relato de jose Franco Neto. 
http://www.orkut.com/Scrapbook.aspx?uid=11222283213183183518
 
 
Bem,como havia prometido a vários colegas de E.M., sintetizo minha experiência com a  
"AUTO-HEMO"(já fiz a 8ª sessão,minha esposa tb)com a seguinte afirmação: A FADIGA QUE TANTO NOS ATORMENTAVA FOI PARA O ESPAÇO, COM UM SIGNIFICATIVO

AUMENTO DA NOSSA DISPOSIÇÃO FÍSICA E MENTAL.  
. 
 
 
Data: 04/07/2007 11:59 http://inforum.insite.com.br/39550/
De: Sandro Lopes Barbosa  
IP: 201.27.139.39 
Assunto: ESCLEROSE MULTIPLA 
Eu sou portador de esclerose múltipla (EM) e estou fazendo aplicações da auto-hemoterapia (AH),  
estou na 18ª aplicação, meu quadro fisico não reverteu, mas senti uma melhora na minha  
disposição, o que é de grande ajuda pra mim, estou trocando experiencia e informações (através do  
orkut) com outros portadores que fazem a AH, que tem. 



 
. 
Data: 04/07/2007 12:03 
De: Valdivino Ferreira  
IP: 201.27.139.39 
Assunto: TOSSE ALERGICA E ESCAMAÇÕES DOS PÉS 
Há mais ou menos dois anos vinha sofrendo de uma terrível tosse alégica que começou não sei como.  
gastei muito dinheiro com xaropes e anti-alérgicos mas nada resolveu. por fim eu tinha que andar  
o tempo todo com pastilhas anestésicas nos bolsos, pois não podia falar muito sem tossir, rir  
então, nem se fala, era uma situação muito constrangedora. Faço parte de uma comunidade  
evangéilica onde tenho uma função de liderança e tenho muitas vezes que falar em público  
(pregação), podem imaginar minha dificuldade. Mas o pior era à noite na hora de dormir. mal me  
deitava e começava a tosse, era noite mal dormida na certa. Um amigo me falou da AH, a principio  
achei meio estranho, mas resolvi ver o DVD do Dr. Luiz Moura. fiquei encantado com a simplicidade  
e clareza como ele coloca as informações ali. Resolvi iniciar o tratamento, eu, minha esposa e  
minha filha.  
 
Resultado:  
-No dia seguinte minha tosse havia passado.  
-Dormi como ha muito tempo não dormia (e minha esposa tambem)  
-Eu tinha uma escamação nos pés que desapareceu  
-Minha filha se curou de uma alergia respiratória terrivel (mofo, plumas, pó, perfumjes etc...)  
-Minha esposa teve seu fluxo menstrual, que era irregular, totalmente regularizado.  
-Ela padecia de umas dores no corpo em geral que tambem desapareceram  
-Todos nós estamos muito mais dispostos 
 
 
 
Data: 04/07/2007 15:36 http://inforum.insite.com.br/39550/
De: deborah aquino (aquino_deborah@hotmail.com) 
IP: 201.78.200.67 
Assunto: Auto hemoterapia 
Meu nome é Déborah, fui presidente de uma associação de portadores de Esclerose Multipla, conheço  
pessoas deste grupo fazendo uso desta terapia e que está se sentindo muito bem.Meu marido também  
faz uso e está ótimo, também faço para fibrimialgia não andava direito e hoje não tenho nada.  
Esta terapia é de interesse de todo cidadão que já conhece a terapia é saúde publica e não existe  
nada mais que verdadeiro do que nossos depoimentos, pois outros são de interesse financeiro, bem  
sabemos que o cancer tem cura......bem é outro assunto a ser abordado.  
Gostaria de lutar até o fim de minhas forças para não deixar isto morrer não podemos deixar o  
dinheiro falar mais alto por favor vamos nos unir este mundo precisa de mudanças não vamos deixar  
que nos iludem com desculpas baratas....  
VAMOS NOS UNIR........QUERO JUSTIÇA E QUERO CONTINUAR FAZENDO ESTA TERAPIA QUE NOS ESTÁ FAZENDO MUITO BEM.QUERO MAIS PESQUISAS COM

PESSOAS EM QUE PODEMOS CONFIAR , PESSOAS QUE NÃO SÃO COMPRADAS  
....  
POR FAVOR NÃO DEIXE MORRER VAMOS LUTAR .......D  
DEBORAH AQUINO 
 
========================================================== 
 
***** IMPORTANTE MATERIA SOBRE ESCLEROSE MULTIPLA: 
Não há diferença entre auto-hemoterapia e transplante de células-tronco: Qual é a diferença entre auto-hemoterapia e a “terapia experimental conduzida no Brasil, feita com

transplante de células-tronco em pacientes portadores de esclerose múltipla que não respondiam mais ao tratamento convencional, (que) estabilizou a doença em 70% dos pacientes
analisados, objeto da reportagem contida no endereço

 http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL33611-5603,00.html?
 
Fiz esta pergunta a uma pesquisadora em imunologia, de renome internacional. Socializo a resposta: “A comparação com a auto-hemoterapia é que ambas as técnicas,

transplante de células-tronco ou AHT, vão induzir a um crescimento de células inatas do individuo, renovando e aumentando o percentual de células do organismo (células autólogas-
pluripotenciais)... por Ubervalter Coimbra. Veja na íntegra: http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1808&u=14

 
 
Não há diferença entre auto-hemoterapia e transplante de células-tronco  
 
Qual é a diferença entre auto-hemoterapia e a “terapia experimental conduzida no Brasil, feita com transplante de células-tronco em pacientes portadores de esclerose múltipla

que não respondiam mais ao tratamento convencional, (que) estabilizou a doença em 70% dos pacientes analisados, objeto da reportagem contida no
endereço http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL33611-5603,00.html?"

 
Fiz esta pergunta a uma pesquisadora em imunologia, de renome internacional.  
 
Socializo a resposta: “A comparação com a auto-hemoterapia é que ambas as técnicas, transplante de células-tronco ou AHT, vão induzir a um crescimento de células inatas do

individuo, renovando e aumentando o percentual de células do organismo (células autólogas-pluripotenciais). Assim, a imunoproteção aumenta e o individuo resiste aos embates
imunológicos orgânicos (no caso da AHT) e regenera células lesadas (no transplante células-tronco).  

 
No caso da auto-hemoterapia são as células do sistema imunológico, no caso das células-tronco ocorre uma regeneração e proliferação celular, coisa que ate então era

impensada e ambas as técnicas são induzidas por material biológico procedente de seu próprio organismo (AHT) ou, no caso das células-tronco, de organismos compatíveis.  
 
Pegue uma célula-tronco e implante-a num coração, e ela se tornará uma célula de coração. Coloque-a em um fígado, e se transformará em uma célula do fígado. Ponha-a em um

cérebro, e ela se torna uma célula cerebral. No caso da AHT, a injeção de sangue fará uma indução comparada, mas de células do sistema autoimune (macrófagos), ativadas no
Sistema Retículo Endotelial.”  

 
Para proveito de todos,  
 
Valter.  

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Espondilite
 
 
Publicado agora no Grupo Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura: 

  
Raquel Alexsandro Sampaio

 9 h · Ribeirão Claro, PR
  

http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL33611-5603,00.html?
http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL33611-5603,00.html?


Boa noite tenho Espondilite Anquilosante pra mim é bom?
  

Comentários
  

Ida Zaslavsky:
 olá, já acompanhei uma pessoa com o que voce tem, e foi benéfico (persistência pois leva um tempo), relato o tratamento dela no livro "AUTO-HEMOTERAPIA Um

bom passo maior que a perna".
  

Luciana Santos:
 Olá eu tenho EA e aplico auto hemoterapia td semana. Estou bem mas disposta, durmo bem enfim é ótimo para mim.

  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007879094934

  
RELATOS AUTO-HEMOTERAPIA E ESPONDILITE:

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

Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura:
 https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/

  
em 29 de maio de 2016.

  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1120793897978125&set=a.552082644849256.1073741825.100001425771236&type=3&theater

  
 
 
 
 
Data: 04/02/2009 16:17

 De: Eduardo 
 IP: 152.92.123.113

 Assunto: Espondilite anquilosante
 Romualdo,

 Eu tenho EA e deste que comecei a Auto hemoterapia a qual é a 21 aplicação já estou bem melhor. 
 Encontrava me num ponto que não queria mais viver mas tb não queria morrer. Os remédios já não faziam mais efeito. A doença já estava comprometendo meu olho

direito o qual latejava de dor e a visão encontrara embasada devido a AE que ataca a visão e outros órgões vitais do corpo. 
 Meu email: jevg@zipmail.com.br

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 20/10/2008 13:24

 De: Eduardo
 IP: 200.96.175.94

 Assunto: Espondilite anquilosanta
 É a minha sexta aplicação da AH. Somente na quinta aplicação comecei a sentir melhoras.

 Nem estou acreditando na minha melhoras, pois há 20 anos que essa enfernidade vem só
 progredindo. Ainda administro os remédios(endometacina 50mg) alopáticos, pois ainda não

 me sinto seguro de pará-los.
 Afinal das contas tem 20 anos que bebô este remédio.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 31 de outubro de 2009 - 14:24:08 189.63.219.169

 Data: 23/08/2007 08:38 
 De: Fernando Roberto 

 IP: 200.129.202.44, 200.129.202.130 
 Assunto: Re: AH - dúvidas 

  
Caro Jefferson 

  
Tenho Artrite reumatóide ou Espondilite Anquilosante. No Passado minha doe~ça foi identificada como Sindrome de Reiter. Na realidade todas essas doenças tem
sintomas parecidos. Atacam as articulações e reduzem os movimentos e produzem uma dor insuportável em locais como tornozelo, joelho, pescoço, coluna. Tenho 28
anos que sofro esses problemas e só com medicamentos pesados é que melhora minha qualidade de vida. Esses medicamentos, no entanto, tem efeitos colaterais
gravíssimos a longo prazo. O figado, que é um orgão vital, pode não aguentar no processamento dessas drogas pesadas e parar de funcionar. Aí o problema se torna maior
ainda. Dai a necessidade periódica de controle junto à um médico especializado. Tenho feito auto hemoterapia nos últimos 3 meses (10 ml dividido em 5ml cada músculo
do braço). Senti uma melhora significativa e estou com esperança de diminuir a dosagem dos remédios prescritos pelo meu reumatologista. Esta melhora veio depois de 2
meses pois os meus medicamentos atuam em direção contrária a AH. 

  
Boa sorte e Deus abençoe a todos nós que precisamos de ajuda. 29/08/07 Joaquim Marçal 

  
ABAIXO MAIS ALGUNS RELATOS 

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

 http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/depressao.htm 
 http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/dores.htm 

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

http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/espondilite.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/depressao.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/dores.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/problemas_de_vista.htm


 
RELATOS separados POR DOENÇAS: 

 http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/links_completos.htm 
  

Boa sorte
 Marcelo Fetha (fetha@ibest.com.br)

  
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Esteatose
 
 
Orientações Médicas:

 Domingo, 5 de outubro de 2008 - 22:26:00
 Amigos

 Sr. luiz, meu amigo, 70 anos, teve derrame, PSA 24,2, pedras na visícula, etc. Está
 fazendo hemoterapia e verifiquei que está bem. Tenho 59 anos e irei também começar

 a fazer pois tenho esteatose hepática - leve. Daqui 6 meses informarei o resultado,
 pois quero ver se os macrófagos conseguem comer as gorduras das células do fígado e

 desaparecer êsse problema. Sou totalmente a favor pois também na RÚSSIA é
 liberada a auto-hemoterapia.

 Muito obrigado
 Joel Martini de Campos - São Paulo

  
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 - 17:54:59
 por que acredito .e estou fazendo.

 e me sentindo otima,
 tenho pressao alta,hesteatose hepatica,diabete,depressao.

 e acredito que este e o caminho.
 so burro nao acredita,sempre que se e barato custo nao tem valor e para o comercio e viavel nao deixar que liberem.

 tudo e a favor do alto custo.
 ademas vc paga caro para os planos de saude, e hospitais exames etc..

 sou a favor e defendo.
 nos mandamos nas nossas vida e sabemos o que e melhor para nos mesmos.

 divulguem,pois eu ja estou fazendo isto.
 luci 51 anos - rj

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Segunda-feira, 21 de dezembro de 2009 - 11:06:41 201.67.40.226
  

Há 5 meses faço auto hemoterapia , Mas eu tinha sintomas que só agora me dei conta que estou livre deles.Tinha arritimia cardiaca e tambem doia e muitas x irradiava p/
o braço equerdo . Tinha manchas roxas no antebraço e coxas , nunca mais tive Sem contar com as curas e melhoras de va´rias doenças que são: 

  
1- cura de bacteria h. pylori 

 2-pangastrite 
 3- esteatose hepatica 

 4-prob. de urina 
 5- melhora sig/ da artrose suspençao de remedio 

 6- sinusite grande melhora 
  

Diva
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 16 de agosto de 2009 - 06:14:19 

  
Data: 15/08/2009 10:14 

 De: amelia teresa (ame_te@hotmail.com) 
 IP: 200.216.101.13 

 Assunto: Re: Livro sobre auto hemoterapia 
  

estudei naturopatia, e conheço um pouco de cada coisa... aplicdas a pacientes agindo como terapeuta corporal. 
  

tambem medicina ayurveda, mas.... quando soube que tinha esteatoses hepatica.... fiquei sorprendida y apliquei meus conhecimentos....Os cataplasmas... acuypuntura, etc,
poderiam ter feito efeito e facem em muitas coisas(ja retirei miomas do meu ovario e muitas coisas mais em diverss pessoas)... mais neste periodo da manha vida , o
tempo num espaço de tranquilidade e coisa que naõ tenho. 

  
Uma miga me empresto a video de AH e... sim espera comencei. 

  
Em dois meses, comprovado x ultrasom, aquilo que os medicos e inclusive em pezquizas do k a propia net publica; ESTEATOSES, NÃO TEM CURA ... poi sé!!! em

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/links_completos.htm


dois meses aquelas gorduras acumuladas no meu figado... SUMIRAM!!!!! 
  

Fiz tambem a dieta do limão e consumi alguns florais para ajudar o animico.... 
  

quero saber de este libro!!!! 
  

Por favor me comuniquem... 
  

tenho os ultrasons a disponibilidade.... 
  

Serei grata x publicar isto.. 
  

AH!!! e perdon pelo portunhol!!!!! 
  

abraços a tds os que ajudam aõs outros .... e minha gratidão para este medico que nos deixa isto como legado para a humanidade futura e k muito necesita x que a raça
humana esta cada vez mas enfraquecida com tanto consumismo de propagandas!!! e aqui vai alimentos de lata etc!!! 

  
falei demais??? esse e um dos meus problemas 

  
abraços !!!!!! 

  
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Estresse
 
 
 
Sábado, 24 de dezembro de 2011 - 02:34:11

  
Enfermidades selecionadas 

 Alopecia (queda de cabelo)
 Cisto cebáceo

 Dor de cabeça crônica
 Estresse

 Psoríase
  

Auto-Hemoterapia (Auto-hemotherapy) : Medicina alternativa
  

 
Enviado por JuniorHallak em 23/12/2011 

  
http://www.youtube.com/watch?v=dOLf9ROIxuk

  
Auto-Hemoterapia (Auto-hemotherapy) : Medicina alternativa e para os céticos ou críticos, procurem pesquisar sobre essa prática que existe há mais de 100 anos antes de
fazerem comentários ridículos. 

  
Sou adepto há 4 anos e somente obtive resultados satisfatórios e não estamos aqui falando sobre efeito placebo mas sim, de ciência, comprovação laboratorial onde, fui
curado de: 

  
Cisto de 0,03cm no testículo esquerdo 

 Hidrocele 
 Prostatite 
 Queda de cabelos 

 Frequentes dores de cabeça (Cefaléia) 
 Estresse emocional (amenizado) 

 Psoríase (face) 
 Além de outros benefícios para a saúde.

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-auto-hemotherapy-medicina-alternativa.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 22 de abril de 2011 - 12:25:25

  
Enfermidades selecionadas 

 Doenças virais
 Estresse

 Lupus
  

Eficaz
  

Sofro de lupús, não tinha disposição e me irritava facil.estou fazendo ha 8 meses sou outra pessoa a, a pele melhorou, tenho disposição e animo , durmo melhor , nesse
periodo não gripei mais.quando faço o intervalo , sinto a diferença e sinto falta do tratamento,indico e oriento que as pessoas façam pesquiza na internet sobre o assunto
para tirar duvidas e que façam o teste só assim verão o resultado. 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-auto-hemotherapy-medicina-alternativa.asp


soraia 
 campina grande

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
Terça-feira, 4 de janeiro de 2011 - 15:15:44

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Colesterol, Coração (problemas cardíacos), Diabetes mellitus, Doenças pancreáticas, Dor
na(s) perna(s), Dores articulares, Estresse, Hérnia de disco, Hipertensão arterial, Insuficiência hepática, Pressão arterial, Reumatismo

  
Vantagens 

 Vivia com muitas dores. Tomava analgésico 3 vezes ao dia, tinha digestão díficil, vivia estressada sem ânimo. 
 Hoje levanto cedo, vou para o trabalho com muita disposição. Durmo às 11:30h todos os dias. 

 Vivo de bem com a vida. Agradeço ter o conhecimento e aplicação da Auto-Hemoterapia, que tem me ajudado a rejuvenescer, não tenho rugas e nunca pintei o cabelo. 
 Faço aplicação uma vez por semana, comecei em julho de 2009. 

 E pretendo não mais parar. 
 Agradeço o Dr. Moura por ter passado a nós essa técnica de saúde. 

 Abraços a todos 
  

 Mary Estela Furtado 
 61 anos - Sorocaba - SP - Brasil

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-artrite-artrite-3.asp

  
 
 

Quinta-feira, 27 de maio de 2010 - 01:24:20
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Alergias, Estresse, Rinite, Sinusite
  

Vantagens 
 Eu usava de 6 a 8 frascos por mes de remedio para rinite e alergias, remedios dpara congestão nasal, isso a muitos anos, eu dependia do remedio para dormir e usava

durante todo o dia varias vezes ao dia, e depois da segunda aplicaçao da auto hemoterapia eu nao usei mais remedio algum ja vai interer 2 meses . 
  

 Experiência 
 Não teve efeito colateral , mas teve efeitos bons, eu estou desenvolvendo bastante, a massa muscular, estou mais animado, mais forte, me alimentando melhor, e com

quase dois meses estou vendo resultados que não vi em um ano de academia. não pretendo parar de fazer a auto hemoterapia, eu mesmo faço em mim, e tenho aplicado 10
mls por semana sendo 5ml em cada braço.. 

  
 Frank Ribeiro 

 27 anos - Belo Horizonte - MG - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-acne-adulta-alergias-14.asp

 
Ilton 26, outubro, 2007 em 18:29 - http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all

 Hemoterapia é nota 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 A 5 anos atrás eu operei de hemorróidas, já sofria a mais de 10 anos com essa terrível enfermidade, a um mês e pouco ela começou a se manifestar novamente.

 Fiquei com medo de ser preciso submeter-me a outra cirurgia, mas meu cunhado me dize que estava fazendo a hemoterapia a alguns meses para estresse , depressão,
ansiedade e juntamente com todas essas enfermidade acabou também sendo curado das suas hemorróidas . Estou na 4ª aplicação e minhas hemorróidas desapareceram. E
mais ainda estava com uma dermatite ou coisa parecida que adquiri em uma pescaria por causa de picadas de carapatos provavelmente de capivara pois no local tinha
muitas… com a hemoterapia estou tendo uma grande melhora também nesta enfermidade estou maravilhado com essa tal de hemoterapia. Fiquem com Deus , e muitas
vitorias ate mais.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 13 de dezembro de 2009 - 22:58:35 187.59.244.223

  
Eu não havia melhorado em nada com a medicação que andava tomando..essas dores insuportáveis não me abandonavam..meus dias nunca mais haviam sido os
mesmos..dores nas pernas e na cabeça, febre stress , fadiga...na primeira aplicação todas as dores foram eliminadas. Resgatei o direito de viver meus dias com
saúde..Acordo com um dia lindo para viver e com bastante ânimo.. Cheguei a querer morrer..pq não se vive alegre com dores....Mas estou viva e maravilhosamente
bem..nunca mais precisei tomar remedios para artrite dors de cabeça...entre outros males..como crise de fígado, rins..garganta e sinusite..e recuperei a visão pois essa era
minha maior tristeza, ja não podia enxergar detalhes nos rostos da pessoas e muitas vezes tive dificulade de identificá-las..Estou ótima..Estou na 3ª aplicação..mas na 1ª ja
surtiu efeito.. 

  
Josete Maria Monteiro

 47 anos - Recife
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-artrite-artrite-3.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-acne-adulta-alergias-14.asp


 
Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 18:46:08 

 Data: 24/09/2009 00:56 
 De: Renato Moniak (moniak7@itelefonica.com.br) 

 IP: 200.100.87.247 
 Assunto: Auto Hemoterapia 

  
Obtive excelentes resultados através da auto-hemoterapia para tratamento de artrose, dores na 

 coluna, devido a problema congenito (listese), arritmia cardiaca (problema congenito, segundo o 
 médico pode-se levar uma vida normal), dores no joelho esquerdo por causa da artrose.Com a auto 

 hemo não tenho mais nenhum problema de dores. As dores desapareceram já nas primeiras aplicações. 
 Já fiz sete aplicações 5mls em mim mesmo, e tenho divulgado com entusiasmo o tratamento. Em meu 

 corpo, além destes resultados, notei uma melhora extraordinária na disposição, melhor oxigenação, 
 melhra na pele, e, até, acreditem, na libido, insonia e stress. Sou vegetariano há 25 anos, e, 

 com certeza, a alimentação, é claro, é de extrema importância. Recomendo e, aos que desejarem, 
 faço as aplicações. 

  
Em breve farei um vídeo dando meu testemunho e colocarei no youtube, para que muitos possam ser 

 beneficiados. É meu desejo que, assim como no México, esta terapia possa ser liberada no Brasil, 
 também. Perdi minha mãesinha, a semana passada, por infecção hospitalar no Hospital Edmundo 
 Vasconcelos, depois de 4 meses de sofrimento. Ela foi operada. Deu tudo certo, mas pegou infecção 

 hospitalar. Tudo que os médicos sabiam dizer é que o sistema imunológico dela estava muito 
 debilitado, porisso pegou a infecção. Estou pensando seriamente em processar o hospital. Por que 

 não fortaleceram o seu sistema imonológico de alguma forma? A AUTO HEMOTERAPIA, juntamente com 
 outros procedimentos médicos, poderiam ter, com certeza, se aplicados corretamente, mudar o 

 triste final desta história. 
  

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Feridas
 
 
Terça-feira, 10 de novembro de 2015 - 23:12:14

  
Auto-hemoterapia na cicatrização de ferida

  
PUBLICAÇÃO NO GRUPO AUTO-HEMOTERAPIA MEU SANGE ME CURA 

 Walter Medeiros 
 12 h · Editado 

 Remédio não deu jeito; auto-hemoterapia está resolvendo 
 Uma prova forte da eficácia da auto-hemoterapia foi mostrada hoje. Após passar por vários médicos, com suspeita de Câncer e sem resultado nos tratamentos indicados, o

cidadão Juvino dos Anjos Filho, 74 anos estava aflito, com uma ferida de nove centímetros na perna. Em 29 de agosto de 2015 resolveu passar a fazer auto-hemoterapia
em sua residência,na zona sul de Natal - RN, com aplicações semanais e curativos banhados com cloreto de magnésio dissolvido em água. 

 Dois meses depois da primeira aplicação, a ferida está praticamente cicatrizada, sem que ele tenha usado nenhuma medicação; somente com as aplicações da auto-
hemoterapia e cloreto de magnésio. Os familiares de seu Juvino afirmam que “Isso é uma prova de que o sangue cura a própria pessoa”. As receitas médicas que
indicaram a medicação usada anteriormente e que não deram resultado estão guardadas. Nesta terça-feira, 10.11.2015, seu Juvino recebeu mais uma aplicação de auto-
hemoterapia e pediu que fosse feita uma foto do local. 

 --- 
 ?#?oms? ?#?opas? ?#?medicina? ?#?tratamento? ?#?cura? ?#?autohemoterapia? ?#?enfermagem? ?#?saúde? ?#?receita? ?#?ferida? 

  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=916922148361908&set=gm.851969678255285&type=3&theater

  
 
 
 
 
 
 
 
 
11 de abril de 2015 - 14:34:41

  
Auto Hemoterapia. Dr LUIZ MOURA. 

  
Publicado por Walfrido Paulista em 11 abril 2015 às 1:21 em INFORMAÇÕES 

  
Gostaria de deixar aos membros de AMIGOS DA CURA, e, aos consultores em geral.Auto Hemoterapia: É como diz o dr. LUIZ MOURA , um recurso enorme .Eu tenho
71 anos, sou de comportamento rude, trabalho no pesado e sou pesquisador em diversas area de saude e tecnologia em geral. Desde muito tempo sempre questionei os
tratamentos convencionais e o sistema de sude implantado, o sistema padrão.Pratico a Auto Hemoterapia a mais de 8 anos, sempre com sucesso. Ja insentivei milhares de
pessosa a praticarem,e, como existe um DESINTERESSE do Sistema Instalado de Saude, os atos são praticados à margem, o que é uma pena , diante do tamanho
beneficio.No caso da Auto Hemo, como,explicam as pesquisas do dr.Luiz Moura, os macrofagos fazendo o CLIER no organismo, como por exemplo na limpeza das
fibrinas( sangue coagulado) e nos pequenos machucados pelo corpo todo.Eu por exemplo , como ja falei no trabalho rude do dia a dia,machuco muito as mãos , e, por
PURA experiencia ,venho ha anos fazendo a experiencia.Deixo de fazer a Auto Hemo por um periodo de 45 a 60 dias ,e, de propósito machuco as mãos. Ai observo o
tempo de recuperação do ferimento. Depois volto fazer a Auto Hemo regularmente e machuco novamente as mãos. A recuperação chega ser inacreditavel : em 2 dias os
ferimentos desaparecem, enquanto que no caso anterior com um espaço de 60 dias sem a aplicação do sangue a recuperação demora entre 8 a 10 dias.Podemos observar
que as pessoas de trabalho pesado e com idade acima de 60 anos começam ter os coagulos nos braços e mãos, e aqueles coagulos para os que não praticam a Auto Hemo
vam- se cicatrizando e formando manchas orriveis que não desaparecem, resultado de viverem com o limite minimo de macrofagos na defesa do organismo. 

  
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/auto-hemoterapia-dr-luiz-moura



 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 4 de junho de 2012 - 00:59:55

  
Enfermidades selecionadas 

 Infecção
  

Paciente do Dr. Luiz Moura curado de erisipela bulhosa, com a auto-hemoterapia (por Janilda Queiroz, secretaria do doutor Moura)
  

post de Janilda Queiroz 
  

O paciente do Dr Luiz Moura, Sr José Garcia, pediu-me para colocar sua melhora com a AHT. Esteve há 4 meses no consultório, andando com dificuldade e com auxílio
de muletas, pois tinha as pernas inchadas e com erisipela bulhosa. Sentia muitas dores. Semana passada, voltou ao consultório, andando normalmente e com as pernas
curadas. Estava muito feliz e disse que foi graças ao tratamento da AHT e do uso do cloreto de magnésio como lavagem, fazendo a cicatrização. Deixou o número do seu
telefone, caso alguém queira entar em contato com ele: 

 (21)2583 5590.. 
 24 de Maio às 10:55 

  
PUBLICADO NO FACEBOOK, grupo: 

 AUTO-HEMOTERAPIA DO MUNDO LUSOFONO PARA O PLANETA 
 http://www.facebook.com/groups/lusofons/

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 11 de maio de 2011 - 03:05:17

  
Enfermidades selecionadas 

 Úlcera varicosa
  

Auto-hemoterapa cura Ulcera Varicosa - Ulcera Varicosa tratada EFICAZMENTE CON AUTOHEMOTERAPIA
  

PDF: Auto-hemoterapa cura Ulcera Varicosa 
  

Ulcera Varicosa tratada EFICAZMENTE CON AUTOHEMOTERAPIA 
  

http://alturl.com/urh34
  

http://pdfcast.org/pdf/auto-hemoterapia-cura-ulcera-varicosa
  

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

http://autohemoterapia.orgfree.com/Autohemoterapia_cura_ulcera_varicosa.pdf
  

HTML: 
  

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

http://autohemoterapia.orgfree.com/Autohemoterapia_cura_ulcera_varicosa.html
  

 
Quarta-feira, 18 de maio de 2011 - 01:16:17 

  
Postado no Orkut em 24 de abr 

  
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=55417756&tid=5597402483510774363&kw=ulcera+varicos ...

  
Eliane 

 Sou aplicadora de Hemoterapia!!!Estou aplicando em uma senhora com mais de 60 anos que é portadora de uma ulcera varicosa!!!Estamos na terceira aplicaçao e a ferida
reduziu em 80%!!E olhe que era bem grande!!Maior que um punho fechado!!Acredito que com mais 5 aplicaçoes vai cicatrizar totalmente!!!Mas de qualquer maneira
vamos continuar por um bom tempo para que as defesas dela sejam fortalecidas e nao haja reicidencia!!! 

 Espero que o que disse aqui possa de alguma forma ajudar vc!!! 
 Eu faço hemo ... 

 eu aplico... 
 eu acredito na hemoterapia!!! 

 Vejo nela a soluçao para aqueles que estao sem esperança de cura!!! 
  

Domingo, 15 de maio de 2011 - 17:23:42 
  

http://www.facebook.com/groups/lusofons/


Comentario de luarzerimar1 em seu proprio video: 
  

AUTOHEMOTERAPIA SI CURA: Auto-hemoterapia cura ulcera varicosa 
  

http://youtu.be/qDah5i_b5BA
  

Aqui estamos aplicandonosla mas de 35 personas, todos estamos muy satisfechos y ganando mas adeptos. Que maravilla poder compartir ese beneficio. 
  

?luarzerimar1 1 dia atrás 
 http://www.youtube.com/user/luarzerimar1

  
 
Quarta-feira, 11 de maio de 2011 - 08:46:52 

  
Pedro Agustin Leon Pozo comentou seu link. 

 Pedro escreveu: "yo trate pierna de diabetico a punto de amputar y gracias a DIOS y AHT el paciente tiene sus dos piernas ....AHT es maravillosos"
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapa-cura-ulcera-varicosa-ulcera-varicosa.asp
  

 
 
 
 
 
Cicero Lima comentou AUTO-HEMOTERAPIA cura ULCERA VARICOSA em Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura:

  
Meu cunhado tinha, depois da HEMOTERAPIA foi embora, ferida úlcera, psoríase.

  
Descurtir · Responder · 1 · 8 min (26-5-2016)

  
https://www.facebook.com/ciceroaplima

  
 
Mariza Souza Lima · Amigo(a) de Nair Martins comentou

  
Estou fazendo a 2 meses para esse problema.Realmente melhorou muito.

  
Descurtir · Responder · 1 · 1 minuto (26-5-2016)

  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011940318838

  
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=689315674459285&set=a.689315641125955.1073741829.100001425771236&type=3&theater&notif_t=photo_comment&notif_id=1464292415298793

  
 
Clarice Gontow comentou o album de fotos: AUTO-HEMOTERAPIA cura ULCERA VARICOSA

  
Aqui em Florianópolis: conheço um senhor que foi tratado (só com a AHT) pela Ida Zaslavsky! Ele tinha feridas horríveis nas pernas e já nem andava direito. Hoje as
pernas estão "rosinhas" e não há mais nem UMA úlcera (ferida)!!!! E foi tão absolutamente espantosa e rápida a cura!!! Quando fazemos caminhadas, sempre o
encontramos caminhando também... Todo "felizinho"!!!

  
Descurtir · Responder · 1 · Há 2 horas (26-5-2016)

  
https://www.facebook.com/clarice.gontow

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/media_set?set=a.689315641125955.1073741829.100001425771236&type=3

  
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011 - 21:37:07 

  
Data: 18/02/2011 19:12 

 De: claudio cruz 
 IP: 187.82.75.120 

 Assunto: Re: Re: Re: Postado no Orientações Médicas 
  

parabéns!! e mta saude para seu pai!! 
 pois agora a pouco fiz a sexta aplicação!! 

 pois a mais de oito meses vinha sofrendo com uma fistola anal,tomei tudo que os medicos me receitavam e nada de 
 resultados!!! 

 sofri mto com dores na região anal, tinha sangramentos e uma secreção horivel tendo ate que usar fraldas 
 geriatricas!! 

 pois na primeira aplicção as dores sumiram!! 
 na terceira a plicação ja não havia mais sangramentos e nem secreção!!!! 

 e sem medicos e nem remedios!! 
 eles perderam um cliente em seus consultorios!! 

 sem contar que ja estava com uma cirurgia marcada para o proximo mes!!! 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapa-cura-ulcera-varicosa-ulcera-varicosa.asp


 
forte abraço!! 

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/data-18-02-2011-1912-de-claudio-cruz-ip-1878275120-assunto.asp

  
 
 
 
Sexta-feira, 15 de outubro de 2010 - 22:30:46

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Estresse

  
Vantagens 

 Obtive a cura de feridas nos braços e pernas que nenhum tratamento dermatológico resolveu e somente a auto-hemoterapia conseguiu resolver. 
  

 Experiência 
 A auto-hemoterapia além de me curar promove o meu bem-estar, minha disposição, resistência e imunidade, é a cura junto com a prevenção, ou seja, indico para qualquer

pessoa!!! 
  

  
 Sabrina Giuzio Lopes 

 28 anos - São Paulo - SP - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-estresse-2.asp
  

 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 19 de julho de 2010 - 12:48:44

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Hidrosadenite supurativa

  
Vantagens 

 Toda vantagem. As lesões entraram em rescidiva total com o tratamento de 1 mês, com aplicação semanal de apenas 5ml. Quando as lesões começam a querer inflamar
novamente, faço auto-hemoterapia por mais 4 semanas e tudo volta ao normal. Na realidade, a pele volta ao normal já na 1ª aplicação, as outras teoricamente seriam
apenas "manutenção".  

  
 Experiência 

 Este tratamento é uma benção de Deus e como os evangélicos dizem: "Sangue de Jesus tem poder!" 
  

 Melissa Simão do Amaral 
 37 anos - São Paulo - SP - Brasil

  
AHT HEMOTERAPIA

 
Sexta-feira, 14 de maio de 2010 - 14:44:18

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Úlcera varicosa

  
Vantagens 

 Além de sentir-me muito bem, a Auto-Hemoterapia reduziu o tempo da cicatrização de uma úlcera varicoza em pelo menos 2 meses.  
  

 Experiência 
 O único tratamento que fazia quando uma úlcera varicosa localizada na parte interna do tornozelo direito abria (bastava uma pequena pancada para ela se manifestar), era

ficar de dois a três meses em repouso, com as pernas elevadas, além de ingerir acido acetilsalicílico infantil diariamente. Novamente fui acometida por um leve trauma
que fez com que ela abrisse novamente no final de março de 2010. Depois de ouvir vários relatos sobre a auto hemoterapia resolvi dar início ao procedimento. O resultado
foi extremamente positivo, a ferida que normalmente levava 2 a 3 meses para cicatrizar, foi reduzido a 2 semanas, eu mesma conferia diariamente o fechamento da úlcera.
Na terceira aplicação a ferida já estava completamente fechada e novamente pude colocar as meias elásticas que faço uso há cinco anos. 

  
 Heidi Elizabeth Haerdy 

 48 anos - Salvador - BA - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-ulcera-varicosa-.asp

 
 
 
 
RELATO NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA 

 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
 Mente Milionária - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2949539673015769340 

 OI ESTOU APLICANDO A AUTO HEMOTERAPIA 
 AKI NA MINHA CIDADE APLICO A AH. 

 SOU FARMACEUTICO E JÁ TIVE UM MONTE DE RESULTADOS 
 COM 10 APLICAÇÕES DE 10 ML FECHOU UMA FERIDA COM MAIS DE 3 ANOS NA PERNA DE UMA SENHORA DE 79 ANOS DE IDADE 

 GAROTA COM ACNE COM 5 APLICAÇÕES DE 5 ML MEHOROU MAIS DE 80 % AINDA FALTA MAIS 5 
 FAÇO SESÃO DE 10 APLICAÇÕES COM DESCANSO DE 4 SEMANAS E REPITO MAIS 10 APLICAÇÕES 
 HOJE ESTOU COM MAIS DE 30 PESSOAS FAZENDO APLICAÇÕES 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/data-18-02-2011-1912-de-claudio-cruz-ip-1878275120-assunto.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-estresse-2.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-ulcera-varicosa-.asp


ESTOU SUPER CONTENTE COM OS RESULTADOS 
 UM SENHOR COM DIAGNOSTICO DE CANCER DE PELE JÁ FIZ 8 APLICAÇÕES DE 10 ML 

 MELHOROU UNS 60% MAS AINDA FALTA, O PACIENTE ESTÁ SUPER CONTENTE 
 E FAZ A MAIOR PROPAGANDA 

 SÓ O RESULTADO DELE JÁ ME DERAM MAIS 9 CLIENTES 
 TEM MUITO MAIS 

 VOLTO A POSTAR MAIS A SEMANA QUE VEM 
 ABRAÇOS Á TODOS

 
 
Data: 22/02/2008 12:58 

 Nome: JOSE LIBERIO PIMENTEL 
 Email: liberio7@yahoo.com.br 

 Profissão: PROFESSOR 
 Localidade: BRASÍLIA/DF 

 SOU DIABÉTICO E ESTAVA JÁ HÁ QUATRO MESES COM UMA FERIDA QUE NÃO CICATRIZAVA. FIZ DUAS APLICAÇÕES DE AH E A FERIDA JÁ
CICATRIZOU. É MUITO INCOERENTE OS CONSELHOS DE MEDICINA FALAREM EM FALTA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA PARA A AH. SE NÃO HÁ
COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA É PORQUE ELES NUNCA QUISERAM PESQUISAR O ASSUNTO EM MAIS DE UM SÉCULO. OBRIGADO AO DR. LUIZ
MOURA QUE, DÁ PRA VER EM SEU VÍDEO, NÃO ESTÁ A SOLDO DE NENHUM INTERESSE MERCENÁRIO. 

 LIBÉRIO - http://www.diariodecuiaba.com.br/comenta_det.php?cod=50252

 
 
Orientações Médicas

 Domingo, 25 de janeiro de 2009 - 15:38:06 
 comecei a fazer a 3 dias mas conheço uma mulher que tinha feridas nas pernas e os medicos nao davam jeito com apnas tres vezes que ela fes começarao a sicatrisar. 

 marccelo lanziliero 26 anos - dois vizinhos pr
  

 
Orientações Médicas:

 Quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 - 21:49:30 
 Dois parentes meus estão fazendo a AH há 5 semanas. 

 Um para reverter complicações de derrame que deixaram seus movimentos mais lentos, um braço sempre curvado para frente, em angulo, e sua fala está ligeiramente
comprometida... 

 E o outro para curar trombrose nas pernas assim como uma séria ferida no couro cabeludo que não cicatriza há muito temp. Deve ser alguma alergia ou dermatose. 
 Essas sequelas estão em remissão. A ferida está cicatrizada, as dores da trombrose não mais incomoda. 

 Já no outro parente, o braço está mais flexível, seus reflexos estão mais ágeis, assim como sua fala e sua disposição... 
 Olivares Rocha - 43 anos - RJ 

  
 
Inforum:

 Data: 18/04/2007 23:39
 De: Walkyria (rato.lilas@gmail.com)

 IP: 200.100.176.134
 Assunto: Pênfigo

 Meu amigo tem uma doença chamada Pênfigo e estava com o rosto e as
 costas cheias de feridas... nem podia mais levantar os braços para

 vestir camisa.... começou a fazer AH e na quarta aplicação já não tinha
 mais feridas nas costas.... hoje no segundo mês de aplicação ele está

 super feliz...
  

 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 21 de outubro de 2008 - 12:19:38
 Faço o tratamento depois de ter assistido o video de Dr Luis, a um ano commecei a

 fazer em mim no meu marido e em meu filho.
 Eu tive uma ferida no colo do utero e nao sabia, fazendo o tratamento de hemoterapia

 por oito meses e quando fui ao medico, estava em fase de cicratização e ele se
 admirou, por que é um local que vç nao lava, nao passou medicamento e como estava

 em fase de cicratização.
 Pois com certeza foi Deus que me currou e o tratamento da hemoterapia

 adelaide Virginia 33 anos - Catende Pernambuco
  

 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Anônimo : 

 cura o que? 
 sou farmaceutica e tenho feito varias aplicaçoes e tenho obtido resultados otimos: pele com acne,problemas alergicos,renites,dores nas pernas,cicatrizaçao de feridas; falta

de equilibrio,sangue no esperma...façam e vejam os resultados
  

 
Postado por Lina

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

  
Prometi que após 2 meses de aplicação eu faria novo exame de sangue. As melhorias foram as seguintes: abaixaram as taxas de glicose, ácido úrico, colesterol ruim.



Aumentaram as taxas de colesterol bom e triglicérides. 
 Além de outras melhorias: acabaram as feridas da testa provocadas pelo sol, vermilhidão nas pálpebras, abaixou a pressão sanguínea, melhorou a disposição geral e

aumentou a tesão e até agora não gripei , mesmo com o tempo seco aqui em Goiás." 
 Postado por: Vimar 

 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2664839272190366233
  

 
 
 
 
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!!!! 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 31 de agosto de 2009 - 13:23:01 

  
As evidências me convenceram da eficácia da auto-hemoterapia. 

  
Em mim regularizou a pressão arterial, libertando-me de medicamentos e dietas, mas faço principalmente em caráter preventivo, considerando o fortalecimento do sistema
imunológico contra todas as doenças. 

  
Um amigo estava com uma ferida na perna, que a quatro meses piorava, apesar do tratamento. Com duas 

  
aplicações a ferida sarou. Hoje ele também faz preventivamente. 

  
Eu até respeito o fato de alguém ter medo de fazer (medo de injeção). Só não consigo entender como alguém pode ser contra. Será que a auto-hemoterapia fere algum
interesse?. 

  
JOAO RICARDO

 61 anos - BRSILIA/DF
  

 
 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Fibromialgia
 
 
Célia Alcantara publicou no grupo Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura:

 53 min
 (1-6-2016)

  
Boa tarde, todos sabem quais os sintomas da fibromialgia, a mais de 15 anos venho lutando com essa síndrome.

 Ja fazem 3 meses que estou fazendo hemoterapia, posso dizer que minha qualidade de vida melhorou 60%.
 Não estou tomando nada pra fibromialgia, os únicos remédios que estou mantendo são os de pressão.

 Ja não sinto mais aquele cansaço desesperador que eu sentia, estou conseguindo dormir sem ter que tomar remédio, até mesmo pra dor, não estou tomando nada.
 Creio que vou chegar aos 100%, e adeus dores da fibromialgia.

 Recomendo, pois estou muito bem com as aplicações.
  

https://www.facebook.com/celia.alcantara.7
  

https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Auto-hemoterapia melhora dores da fibromialgia

  



Deborah Kis publicou no Grupo AUTOHEMOTERAPIA DO MUNDO LUSOFONO PARA O PLANETA
  

7 de abril
  

Faço a AHT para fibromialgia. Estou na 6ª aplicação e sinto uma melhora imensa. A energia voltou, durmo muito bem e quase não tenho dores. Elas estão cada dia menos
perceptíveis. A qualidade de vida que era 

 ZERO agora está 100%.
  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004830257232
  

https://www.facebook.com/groups/lusofons/
  

 
 
 
 
 
Dickison Giacometti publicou no grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!

 4 de abril de 2016
  

Hoje tenho para compartilhar com vcs, a historia do Arnaldo que é um grande amigo meu e de minha familia. O Arnaldo sofria de varias dores, tensão na nuca, varias
dores na coluna lombar, nos músculos, braços,ao que tudo indica ele sofria de fibromialgia, aonde as dores estavam concentradas nos nervos e músculos. As dores eram
tantas que estava pedindo ate a morte, vivia dopado com vários medicamentos, estava praticamente sem vida social, 

 Até que atrevas de mim, e minha mãe ele veio conosco a fazer parte sendo um praticante da AHT, Ele ja fez em torno de 20 aplicaçoes, e teve uma grande melhora,
usufruindo dessas aplicações ele melhorou cerca de 80%, esta um novo homem, sua vida social esta completamente diferente, nem parece mais o antigo arnaldo

 Hj compartilho essa historia, pois é mais uma prova, é mais uma pessoa beneficiada atraves da AHT 
 abraços Pessoal 

 Fé
  

https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
  

Arnaldo Silva comentou a publicação no grupo 
  

Realmente esta é a minha historia, e hj aqui pra dizer
 AHT SANGUE QUE CURA !

  
Descurtir · Responder · 3 · 9 h · Editado

  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005897929237

  
 
 
 
 
 
Sábado, 24 de dezembro de 2011 - 03:27:46

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
 Fibromialgia

 Lupus
  

Auto-hemoterapia - sem dúvida alguma, proporciona saúde de verdade!!! 
  

Às 0:18 em 3 novembro 2011, isabel donizete madoglioisabel donizete madoglio disse... 
  

Olá M.Fetha...!!!...tudo bem? que bom poder compartilhar com voce o tratamento com a AH,comigo e com meu marido SAVERIO,nós fazemos AH à tres anos,e nossa
qualidade de vid foi revigorada.Meu marido em 2008,foi diagnosticado com um adenocarcinoma do coto gastrico,hemorrágico,com metastase para figado e pulmão.foi
feito procedimento cirurgico,porém sem exito.disseram que ele tinha uns tres meses de vida.Foi ai que ele começou a fazer AH,junto com radioterapia e quimeoterapia,já
iniciamos com 10ml de cinco em cinco dias.Hoje,ele se alimenta com sonda pelo intestino,pois seu esofago fechou,precisa fazer duas ou tres tranfusão de sangue a cada
quinze dias.pois sua hemoglobina cai muito,devido a hemorragia lenta do adenocarcinoma.a taxa de hemoglobina para um homem é de 14 para 19.e a taxa dele,quando
transfundido vai para 8,3,caso contrario,ela chega até 5,correndo risco de vida.Com a AH,ele não sente dor alguma,a taxa de leucocitos fica acima do normal,e tem forças
para enfrentar sua doença com qualidade de vida,não sente sede,não tem fome e não sente dor,e esta lúcido,anda,faz palavras cruzadas,assiste tv,joga buraco etc.está
surpreendendo os médicos,e eles sabem do tratamento da AH,e não toma mais nada,nenhum comprimido.Eu também faço AH,10ml a cada 5 dias,tenho
Fibromialgia,Fenomeno de Renhaul,e convivo com Lupús Eritematoso Sistemico.antes de fazer AH,eu não dirigia mais,sentia muita dor,eu tomava morfina,e estava
perdendo os movimentos das pernas,foi uma luta muito grande.Agora,dia 03 de Novembro,depois de 2 anos e meio de AH,dirijo,ando sem bengala,subo escada,não tenho
dor alguma,minha vida é mais normal,do que de uma pessoa saúdavel.Graças a AH,EU E MEU MARIDO ESTAMOS ENFRENTANDO NOSSOS PROBLEMAS DE
SAÚDE ,sem sentir desconforto.para nós,é uma vitória,um milagre,recomendei para muitas pessoas,algumas já estão fazendo AH,e tendo resultados
positivos.Infezlimente,temos que ir passando de boca a boca.Não acho que a Anvisa vá liberar algum dia a AH,não gera lucro algum,nem para
eles,governo,médicos,farmacias etc.Nós é que temos de fazer a diferença e divulga-la;fique com Deus. SEMPRE. 

  
 
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-sem-duvida-alguma-proporciona-saude-de.asp 

  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-sem-duvida-alguma-proporciona-saude-de.asp


Sexta-feira, 26 de agosto de 2011 - 15:53:42
  

Enfermidades selecionadas 
 Epilepsia

 Fibromialgia
 Gastrite

 Hérnia de disco
 Varizes

  
IMPLANTE DENTARIO

  
Realizei, em uma so cirirgia (11) implantes dentário, o maximo feito pelo meu dentista, o mesmo afirmou ser uma loucura dele e minha, nós conseguimos, agradeço 1º a
Deus, depois ao meu marido que me faz auto-hemoterapia toda semana, minha recuperação foi maravilhosa, sem nada de edema, nada roxo, fiquei lógico, de repouso
absoluto, só sorvete e vida boa, sucos e vitaminas na mão. 

 Hoje estou sorrindo com 28 dentes em minha boca, muito feliz e realizada, agradeço a DEUS por ter me dado coragem, ao meu maravilhoso marido, que AMO DE
PAIXÃO, e ao meu corajoso dentista (louco) como eu. 

 A melhor parte disso tudo a minha irmã, que AMO MUITO, chegou em casa com o DVD do Dr. LUIZ eu assisti e me apaixonei, e começei fazer no meu marido e ele em
mim, sim sou da área de saúde e meu marido tb, foi sempre realizado o procedimento com muita segurança. Agradeço a minha irmã e muito ao Dr. Luiz que nos passou
seus conhecimentos, continui passando eu tb farei a mesmo. 

 MUITO OBRIGADA DR. LUIZ QUE DEUS NA SUA INFINITA BONDADE LHE CONSERVE POR MUITO TEMPO e com muita saude e que o Sr. deixe um bom
sucessor, como o Sr. foi do seu Glorioso PAI, que DEUS o tenha, abraços. 

 ATT: Maria do Carmo 
 Maria do Carmo Matos 
 50 anos - Fortaleza - Ceará

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/implante-dentario.asp

  
 
 
 
 
 
Domingo, 28 de agosto de 2011 - 12:01:47 

  
A AHT É EFICAZ.SOFRIA DE TANTAS DORES QUE NEM SEI EXPLICAR.VÍTIMA DE CONDRITE, FIBROMIALGIA, PROTUSÃO DISCAL...ENFIM DORES
E INSATISFAÇÃO DEPRESSÃO...COMECEI IMEDIATAMENTE A FAZER USO DA AHT E APÓS DOIS MESES ME SENTI TÃO BEWM QUE INDAGUEI-ME
SE SERIA VERDADE. MAS É...SABE PORQUE PORQUÊ " A VIDA DA CARNE ESTÁ NO SANGUE" CITAÇÃO BÍBLICA. PRECISA DIZER MAIS ALGUMA
COISA. NO MAIS OS QUE SÃO CONTRÁRIOS...QUE NUNCA SINTAM A NECESSIDADE QUE TODOS NÓS SENTIMOS. OBRIGADO DR MOURA !
HOMEM DE DEUS QUE NOS ABRIU OS OLHOS.MAIS UMA VEZ, OBRIGADA DOUTOR MOURA!!!O SR É VERDADEIRAMENTE UM AMIGO ALÉM DE
SER MÉDICO 

 Suely 
 Brasília

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/a-aht-e-eficazsofria-de-tantas-dores-que-nem-sei.asp

  
 

Domingo, 27 de junho de 2010 - 18:26:54
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite reumatóide, Dores articulares, Fibromialgia
  

Vantagens 
 Não tenho mais dores nas articulações. 

 Tenho muita disposição. 
  

 Experiência 
 Minha meta é fazer a divulgação do video do Dr Moura. 

  
 Rosana Farfán 

 53 anos - Maricá - RJ - Brasil

 
 
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 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 
  

 
Inforum:

 Data: 19/04/2007 00:14
 De: rose

 IP: 201.27.102.25
 Assunto: Auto-hemoterapia+fibromialgia

 ...,foi ha seis meses atras que ele me falou da auto-hemoterapia, na
 hora fiquei sem saber o que fazer, mas eu precisava tentar tudo, nao
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/implante-dentario.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/a-aht-e-eficazsofria-de-tantas-dores-que-nem-sei.asp


aguentava mais. Nas primeiras aplicaçoes, ja vi algum resultado aos
 poucos nem eu acreditava na melhora,ja estava levando uma vida

 70%,melhor,ja consegua cuidar da minha casa,fazer comida,era
 maravilhosa a sensaçao de quase nao ter dor. Estava levando uma vida

 quase normal,quando o CONSELHO REGIONAL DA SAUDE cancelou o tratamento,
 por nao ter sido comprovada a eficaçia do mesmo, meu medico me

 comunicou que teriamos que parar o tratamento,acho que antes do
 conselho cancelar ele devia nos ouvir primeiro,agora estou ha 1 mes sem

 fazer a hemo, estou com dores por todo o corpo de novo e cada dia
 aumentam, isso é muito triste, sei que o cancelamento do tratamento nao

 vai atingir so a mim, ha no mundo milhares de pessoas se beneficiando
 com ele,o que devemos fazer? pedir socorro pra quem? entao peço ao

 grande CONSELHO,que comprovem a eficacia
 NOS OUVINDO,POIS SOMOS A PROVA VIVA DELA

  
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 22 de outubro de 2008 - 19:12:30
 Conheço a técnica há 15 anos quando meus filhos a utilizaram para acne quando eram

 adolescentes e ficaram com a pele ótima.. É uma verdadeira benção . Tenho
 fibromialgia e estava fazendo um tratamento há sete anos que me resultou em efeitos

 colaterais graves como lesão da retina, pela cloroquina, todo o sistema gastrico e
 aumento de peso pelos medicamentos que melhoravam a dor e a fraqueza muscular.

 Comecei a fazer a autohemoterapia há um ano e me sinto muitíssimo bem, da mesma
 maneira que os remédios atuavam com o benefício de não haver efeitos colaterais.

 Sou defensora da autohemotapia
 Suely Mariano Itumbiara Goiás

  
 
Postado por Lina

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

  
"eu tenho fibromialgia e uso a auto-hemoterapia já há mais de 1 ano, nunca mais 

 precisei dos remédios, e olhe que eu tomava 4 bem fortes todos os dias. 
 qualquer dúvida entra em contato comigo." 

 Postado por: Mayara 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=11284961188356831676

  
 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 6 de outubro de 2009 - 18:56:50 

  
Data: 06/10/2009 12:59 

 De: Josias Mendes de Moraes (josiasmends@yahoo.com.br) 
 IP: 201.86.21.121 

 Assunto: Resposta Esclerose Multipla 
  

Prezado Joel, fico agradecido pela atenção e pelas informações prestadas. 
  

Também quero deixar aqui um relato de um ótimo resultado ao qual tive com a AH por estes dias. 
  

Tenho uma tia que sofre de Fibromialgia e sentia muita dor no corpo e na cabeça e acabei comentando com ela que iria fazer este tratamento com minha esposa e ela pediu
pra eu fazer nela, ja que tenho prática em coleta de sangue. 

  
Pra resumir, fiz a 1º aplicação com apenas 5ml por medida de segurança e logo no dia seguinte ela levantou completamente sem dor e com uma disponibilidade incrível. 

  
Também fiz em minha esposa antes de ela usar o Interferon e também as dores da reação do beta-interferona foram praticamente nulas, apenas algumas dores nas costas,
mas nada insuportável. 

  
Estou feliz por existir este tratamento e se depender de mim irei divulgar pra maior número de pessoas possível e não aceito que qualquer profissional da área de medicina
venha falar contra pois sei que eles não pensam no sofrimento das pessoas e sim no retorno financeiro que elas podem lhes trazer. 

  
Deixa aqui o meu muito obrigado e assim que tiver mais notícias com certeza postarei aqui no fórum 

  
Abraço a todos.

  
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 00:43:48 

  
Estou iniciando o meu tratamento. 

  
Minha mãe está tratando há quatro meses, e foi curada de diversas doenças, entre elas a Fibromialgia. 

  



Tomava diversos remédios, pra tudo, pressão alta etc, e agora não toma mais nenhum. 
  

O meu avô, pai da minha mãe, quando era enfermeiro fazia essa aplicação para que as moças melhorassem a viçosidade da pele. 
  

Joel Barbosa Júnior
 35 anos - São Paulo/SP

  
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Fibroses
 
 
Quinta-feira, 4 de fevereiro de 2016 - 00:25:05

  
AUTO-HEMOTERAPIA CURA NÓDULO NO PULMÃO: 

  
Pablo Monte adicionou 2 novas fotos. 

 2 de fevereiro às 23:45 · 
  

Auto Hemoterapia - Aqui vai a conclusão clara dos nódulos da primeira tumografia feita em março de 2015 e da segunda feita em dezembro de 2015 , após o tratamento
já sem a presença dos nódulos ! 

  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1687110954906497&id=100008228263303

  
 
 
 
 
 
Sábado, 6 de setembro de 2014 - 20:31:03

  
Enfermidades selecionadas 

 Fibrose pulmonar
  

sem alteraçao no diagnostico
  

Ola estou aqui para meu depoimento: perdi minha maezinha ha 2 anos e 4 meses com fibrose pulmonar idiopatica, 1 anoo apos a morte dela comecei a ter os mesmos
sintomas, procurei medico fiz exames e constou que eu tb tinha, e que é genetica, me apavorei pq desconhecia este tratamento auto hemoterapia, uma amiga veio em casa
me falou e me passou uma pessoa que fazia, isso foi dia 15 de novembro de2013, fiz durante 6 meses cada 5 dias 10 ml , agora faço 1 x por semana 10 ml a fibrose esta
parada nao avançou graças a esta mara vilha AUTO HEMOTERAPIA, jah fiz 2 tomografia depois do tratamento e nao teve alteraçao.obrigada Dr luiz Moura que Deus te
abençoe.... boa sorte a todos 

 Marilene 
 55 anos - sao jose do rio preto

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 8 de outubro de 2008 - 11:33:00
 Tenho fibrose pulmonar idiopática e comecei a fazer a hemoterapia a 2 semanas já me

 sentindo melhor na primeira semana. Acho que vou renascer ou melhor sobreviver e
 ficar sem esta doença pois tenho apenas 30% dos meus pulmões. Quem viver , verá.
 Abraços e que Deus nos proteja.

 Julio Henrique Korbes 44 anos - Lajeado RS
  

 
 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Fungos
 
 
Sexta-feira, 19 de dezembro de 2008 - 15:04:43 

 Me auxilou bastante em um tratamento contra fungo ( praticamente me curou) e contra uma inflação na garganta foi tiro e queda!!!!! 
 Robson Vieira 46 anos - Sete lagoas: fórum Orientações Médicas

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 



Quinta-feira, 29 de janeiro de 2009 - 07:02:52 
  

Scraps na Comunidade- Auto- hemoterapia Relatos: 
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5204383692779159283

  
ATAQUE DO FUNGO FURFUR: 

  
25/05/08 

 hermes carlos bitencourt: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2668152626022465720
 Ataque do fungo furfur 

 Gostaria de que alguém me informasse se a autohemoterapia tem resultados positivos no controle do fungo furfur que ataca a pele, causando intensa coceira e
endurecimento do local atacado. 

  
26/05/08 

 Ida Zaslavsky - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9821264216056869436
 Olá Hermes! 

 Tenho experiência com fungo, não sei esse que voce fala qual é a diferença. 
 Como a autohemoterapia fortalece o organismo, não tem contra-indicação. 

 Caso queira descrever mais esse fungo podemos ver mais informações. 
 Voce já fez alguma aplicação? Sugiro que faça com alguém experiente para fazer o acompanhamento. 

  
29/05/08 

 hermes carlos 
 Fungo furfur 

 Olá Ida!!! 
 Obrigado pela resposta. Foi feita a hemoterapia e na primeira aplicação feita sábado último, a melhora foi simplesmente impressionante, diminuíram em muito as áreas

afetadas pela coceira terrível e nos locais onde a pele estava como que cheia de escamas, está se recompondo. Acredito que com as aplicações seguintes, a cura será
completa. 

  
29/05/08 

 Ida 
 Que boa notícia, Hermes!!! 

 Aumentou a força de defesa e diminuiu a reção do fungo. 
 O que pode vir a acontecer é expulsar o fungo daqui algumas aplicações, observa. 

  
13/06/08 

 hermes carlos 
 fungo fur fur. 
 Olá Ida!!!! 

 Obrigado pela força. Aconteceu exatamente do modo que você previu. Estamos na quarta aplicação (5 ml a cada 5 dias) e a textura da pele não só voltou ao normal, como
também está adquiirindo uma grande suavidade sentida ao toque. 

 Pena que não documentamos com fotos.

* * *

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Furunculose
 
 
 
 
Orientações Médicas:

 Quinta-feira, 4 de março de 2010 - 01:01:45 - 201.29.235.254 
 Fiquei curado aos 19 anos de uma série incontàvel de furunculos que surgiam nos mais diversos lugares, graças ao tratamento de auto-hemoterapia aplicado pelo então, já

falecido Coronel Médico Diretor do HCE, Dr Antonino Dutra Neves.
  

Victor Guilherme Treidler Franco
 64 anos - Rio de Janeiro, RJ, Rua Jaime Rodrigues, 80, Taqua

  
 
 
 
Orientações Médicas

 Domingo, 14 de setembro de 2008 - 00:54:19 
 Porque eu uso, meu marido, minha filha que tem uma doença rara auto-imune e a minha mãe que tem diabetes, pesquisei muito antes e tenho um amigo que a irmã tb tem

uma doença auto-imune e me indicou esse tratamento estamos na 10 aplicação mais já estou sentindo melhoras em alguns sitomas que eu tinha a cada mês aparecia um
furúnculo e que demorava quase duas semanas para desaparecer e eu ainda tinha que tomar antibióticos e analgésicos depois que comecei o tratamento com a AH não
apareceu mais. Estou muito esperançosa com a minha filha espero que ela tb tenha melhoras tenho divulgado essa técnica para muitas pessoas que precisam.

 GISELE LETIERI - 42 anos - RIO DE JANEIRO

Terça-feira, 13 de janeiro de 2009 - 17:23:02 
 Sérgio- Respondendo a sua pergunta sobre a doença da minha filha, o nome é Arterite de Takayasu uma doença auto-imune que ataca as principais artérias como rins e

coração. se quizer melhores informações sobre essa doença vc pode encontrar uma comunidade no Orkut - Arterite de takayasu. Qualquer dúvida estarei ao seu dispor no
que eu puder ajudar. Um abraço. Gisele 

 GISELE LETIERI - 42 anos - RIO DE JANEIRO 
  

 
 



 
Inforum

 Data: 21/04/2007 22:57
 De: Roselly

 IP: 201.26.159.235
 Assunto: A medicina moderna não reconhece o valor da AH

 Passei por duas séries de AH já tem muito tempo (por volta de 1980).
 Foi por indicação médica para acabar com "crises" de furunculose... e
 os furúnculos acabaram mesmo! Por isso, fiquei fã do tratamento,

 embora nunca mais tenha precisado dele. Na época, minha prima contou-me
 que também tinha tratado problemas de acne juvenil com AH (e, notem,

 ela foi adolescente por volta de 1955.
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 26 de agosto de 2008 - 20:30:52
 1- Em 1982 minha esposa foi curada com uma unica aplicação de 10 ml de sangue de inumeros

 Furunculos que apareciam sucessivamente e que não eram combatidos com nenhum
 medicamento testado. Foi prescrita e realizada pelo médico da familia que na época se limitou a

 dizer que era uma auto-vacina. A partir da aplicação os furunculos existentes foram
 desaparecendo e nunca mais retornaram.

 2- A um ano eu passei a fazer a auto-hemoterapia com o objetivo de evitar as frequentes gripes e
 hoje todos da minha familia ficam gripados, com febre e eu não tomo nenhum remédio e não pego gripe.

 Luiz Gasparim
 51 anos - Jundiaí - SP

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
 Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :

 acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
 ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de

 pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
 para o reconhecimento desta técnica.

 Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT
  

 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

 Sábado, 28 de novembro de 2009 - 11:49:12 200.100.80.51
 Eu tive furunculos (tumores) por vinte anos, uma media de dois tumores por mes, tentei de tudo, até cirurgias e na resolveu, fiz doze aplicaçoes de auto hemoterapia a tres

anos. Até hoje nao tive mais nenhum tumor. É claro que antes disso, eu procurei informaçoes na internet e com outas pessoas que já haviam feio. Acredito que a pratica é
proibida por ser de custo baixissimo. Mas para mim foi maravilhoso.

  
Celia Regina Silveira

 43 anos - Paraguaçu Paulista-SP
  

 
 
 
 
 
Segunda-feira, 5 de abril de 2010 - 00:07:40 189.24.17.191 

  
Quando tinha 18 anos, trabalhava em Angola, numa companhia de Caminhos de Ferro Transcontinental. Inglesa/Portuguesa - Companhia dos Caminhos de Ferro de
Benguela. Nessa época, houve um surto de furuncolose, bastante contagioso, no qual os furúncolos ficavam de um tamanho maior que o normal, e eram bastantes
dolorosos. Comecei uma maratona por uma série de tratamentos e uma boa variedade de medicamentos, sem qualquer resultado. Fui, então a um posto médico da
companhia, onde um médico português me mandoun fazer meia dúzia de " auto-sangue", nome pelo qual era conhecido na época. Confesso que não fiz fé, pois ninguém
tinha houvido falar antes, sobre este tipo de tratamento. Foi apenas isso, um por semana, não passou nenhum remédio. Comecei o tratamento e antes de uma semana, as
dores diminuiram muito. Ao fazer a quarta aplicação, os furúnculos estavam secos e, graças a Deus e a esse médico que me atendeu, até hoje nunca mais tive problemas
com furunculos. 

  
Rogério Manuel Nogueira 

 63 anos - São Gonçalo <> RJ 
  

 
Segunda-feira, 5 de abril de 2010 - 00:20:58 201.67.40.226 

  
Sr Rogerio 

  
O sr não disse quantos anos faz que fez essas aplicações. 

 d . g 
  

 



Segunda-feira, 5 de abril de 2010 - 01:27:03 189.24.17.191 
  

Sr d.g. 
  

Como disse no meu comentário, fiz a aplicação quando tinha 18 anos. apenas numa única prescrição médica e tive a felicidade de uma rápida melhora. Meu caso não era
tão grave como muitos outros onde a cura é mais demorada. A partir daí nunca mais tive problemas com qualquer tipo de furunculos, e já lá vão 45 anos. Até então nunca
mais tinha houvido falar neste tipo de tratamento, até ontem, quando recebi um e-mail de pessoa amiga, que me falou sobre o assunto, o que foi muito bom para mim, pois
vou fazer de novo, agora para tratamento de hipertensão e diabetes, surgidos a alguns anos atrás. Se o nosso sangue ajuda outras pessoas a viver, quando necessitam de
uma transfusão, muito melhor em nós, já que é nosso e não há risco de incompatibilidade. Um complemento para qualquer tipo de cura, é a Fé, pois se mandarmos uma
mensagem para o Universo, que vamos ficar curados, pode ter a certeza que isso acontecerá. 

  
Rogério Manuel Nogueira 

 63 anos - São Gonçalo <> RJ 
  

 
 
 
 
 
Gl.Cves.3 de maio de 2011 09:05

 Me chamo Glória, paulista, vivo em São Paulo. Desde bebê sofri muito com otite. Logo com um mes de vida já estava aos gritos e ninguém sabia porque.... até os ouvidos
supurarem. Tomei Tetrex por cinco anos seguidos. Então, no início dos anos 60 esse antibiótico foi PROIBIDO para adultos, pois impregnava nos ossos e substituía o
cálcio... 

 Em 1974 tive furunculose, enquanto apareciam nas costas ou no rosto dava para sair na rua e ir à escola. Na época me deram mais antibióticos, mas após 15 dias vi os
abcessos reduzirem e "encruarem" mesmo mantendo as dosagens receitadas pelo médico, depois voltavam a purgar como se o antibiótico nada significasse. Os remédios
foram trocados por 3 vezes e as dosagens também... foram 6 meses de tentativa e os abcessos continuavam a supurar. Então um deles resolveu que eu não ia sentar por
uma semana. 

 No segundo mês que eu faltei por não poder andar e ir para a escola, minha madrinha chegou em casa e quis saber o que estava acontecendo. Ela me poz num taxi e me
levou a um acupunturista japonês. Ri e exigi anestesia se ele fosse furar com agulhas o caroço. 

 O acupunturista escreveu nas costas de seu cartão uma série de aplicações de Auto-Hemoterapia. Eu tinha 1,58m e pesava 43kg, a prescrição era dosagem infantil no
método francês. Todo dia retirava o sangue e aplicava no músculo, começava com 1ml de sangue e parava em 2,5ml e regredia para 1ml, descansava uma semana e
recomeçava as aplicações. Após a segunda série de aplicações os abcessos que deviam inchar e doer até supurar não surgiram, os que estiveram purgando fecharam. E
NUNCA MAIS TIVE OUTRO FURUNCULO. Fiz as aplicações por 5 vezes, total de 10 semanas. Guardei aquele cartãozinho até perde-lo numa mudança. 

 Por mim estaria fazendo initeruptamente desde os anos 70! Notei que depois das aplicações, eu parei de ter 4 resfriados no ano que duravam geralmente 1 mês. Passou a
ser um por ano! Ainda tinha acne e por causa dela assim que comecei a trabalhar fui ver quem poderia me aplicar. As farmácias aceitavam aplicar desde que eu
apresentasse a receita... Então foi outra guerra. Nenhum médico queria me prescrever, que era perigoso, que eu ia necrosar a b*... enfim! Apelei para minha madrinha que
tinha amizade com uma família em que o filho da amiga dela se formara médico...

 A dona sabendo da minha história encostou o filho doutor na parede e mandou ele assinar a receita... rs. Ele concordou contanto que eu fosse buscar a receita na casa dele
e de jeito nenhum fizesse contato no hospital. Na casa desse médico, eu passei por um interrogatório. Ele fazia a mesma pergunta de formas diferentes para ver se eu caia
em contradição só para ter certeza de que eu não precisava da receita e assim ele gentilmente me prescreveria antibióticos de graça. No final eu o convenci a assinar a
receita.

 Fiz mais uma bateria de aplicações por um ano inteiro até os farmacêuticos se negarem a aplicar porque a receita era velha. EU NÃO NECROSEI EM LUGAR
NENHUM. Fiquei com manchas de hematoma, porque sou branquela... e com uma ótima saúde por muito tempo!

  
http://auto-hemmoterapia.blogspot.com.br/2013/09/historia-de-minha-familia-e-eu-com-aht.html

  
 
 
 
 
 
Furunculos

  
De Gianna Borges de Carvalho em 23/04/2007 10:07:16 a partir de 201.28.40.220 

  
Sofria de furunculos desde meus 12 anos de idade.Fiz tratamentos convencionais, autovacina e nada resolvia. Ficava um périodo sem tê-los mas sempre voltavam cada
vez de forma mais agressiva. Cheguei a ter até nos olhos. Embaixo dos braços, eram horriveis. Até que há mais ou menos 7 anos atraz minha sogra me receitou a auto
hemoterapia mas como simpatia feita na espanha, que os antigos aplicavam como simpatia. Ela é nascida em madri, tem 72 anos e lá faziam esse procedimento para quem
tinha forumculos. Fiz uma unica vez e nunca mais tive. |Já fazem 7 anos que nunca mais tive nenum furunculo. nunca repeti o procedimento. Foi feito uma unica vez.
Ontem, vi no fantastico a materia da auto hemoterapia e me surpreendi pois fiz como simpatia. Realmente para mim funcionou. Gianna São Paulo, 23 de abril de 2007.

  
http://inforum.insite.com.br/39550/4209599.html

  
 
 
 
 
AUTOHEMOTERAPIA

  
Dra. Kostina Il'inichna Galina

 Médica – Imunologista-PHD
 Candidate of the medical sciences

  
ARTIGO SOBRE AHT EM:

  
http://alexsistemas.xpg.uol.com.br/AUTOHEMOTHERAPY-Dra%20Kostina.htm

  
 
 
 
 

http://auto-hemmoterapia.blogspot.com.br/2013/09/historia-de-minha-familia-e-eu-com-aht.html
http://inforum.insite.com.br/39550/4209599.html
http://alexsistemas.xpg.uol.com.br/AUTOHEMOTHERAPY-Dra%20Kostina.htm


 
 
 
Quarta-feira, 28 de janeiro de 2015 - 18:36:11 

 179.92.20.34
 Olá 

 Eu tive furunculose 51 anos, e há 6 anos estou curado, pois comecei fazer auto-hemoterapia desde novembro de 2008. 
 Para saber o que é auto-hemoterapia, veja os links: 

 http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm
 http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/aht_portugues.htm

 E para ler relatos de auto-hemoterapia em casos de furunculose: 
 http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/furunculose.htm

 Boa sorte 
 Fetha 

  
 
 
 
 
Em 1974 eu fiz uso dessa terapia para me livrar de uma furunculose violenta

  
Data: 10/10/2010 02:45 

 De: glória Costa 
 IP: 189.96.58.111 
 Assunto: Auto hemoterapia aplicada por profissionais da enfermagem é crime, contravenção penal, ou fato atípico? 

 Eu acredito na auto-hemoterapia pois em 1974 eu fiz uso dessa terapia para me livrar de uma furunculose violenta que me impedia de usar roupa, andar, sentar e estudar,
então eu tinha 15 anos e a dosagem foi de 2,5ml de sangue. Só com essa auto-hemoterapia eu me livrei dos furunculos. 

 A respeito do enfermeiro que se dispõe a aplicar em uma pessoa essa auto-hemoterapia, eu nao vejo o menor problema. Vejo problema se a pessoa que for fazer a
aplicação de uma injeção seja inexperiente e nesse caso considero que seja perigoso usando qualquer remédio. Quem é enfermeiro ou mesmo auxiliar de enfermagem já se
supõe que essa pessoa tem experiência suficiente para garantir uma boa aplicação de qualquer injeçao, por conseguinte, também pode garantir a aplicação da auto-
hemoterapia com sucesso. 

 Estou tranquila quanto a auto-hemoterapia e o seu valor. O médico ou enfermeiro e até uma parteira pode aplicar a auto-hemoterapia seguramente. 
  

http://inforum.insite.com.br/47951/11243587.html
  

 
 
 
 
Domingo, 31 de outubro de 2010 - 23:36:41

 201.67.40.226
  

Autohemoterapia para espinha e furunculos feito a mais de 50 anos
  

Data: 30/10/2010 20:55 
 De: virma toscano stocco 

 IP: 189.79.207.33 
 Assunto: Re: AUTO-HEMO-TERAPIA 

 Tenho 75 anos e fiz esse tratamento quando tinha mais ou menos 22 anos. Foi feito por uma enfermeira pata problemas de espenha e furunculos. Graças a Deus até hoje
tenho otima saúde. 

 Diva
  

 
 
 
 
Sexta-feira, 29 de outubro de 2010 - 09:54:48

 201.67.40.226
 Enfermidades selecionadas 

 CURA DE FURUNCULOSE
  

eu já usei em 1974 para me livrar de uma furunculose violenta e voltei a fazer em 1984... não dei continuidade por ser muito difícil encontrar quem receitasse e quem
aplicasse. recentemente recebi um link do vídeo do Dr moura e fiquei encantada com ele. Sou ilustradora e no momento estou sem grana para fazer e manter aplicações,
mas posso detalhar minha experiencia atravez de meu email: glcves@yahoo.com.br Abraços Gl SP-SP 

 DIVA 
  

 
 
 
 
 
Domingo, 11 de abril de 2010 - 18:50:38

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Asma, Bursite, Esclerose múltipla, Fibromialgia, Furúnculo, Infecção, LER - Lesão por esforço repetitivo.

  
Vantagens 

 Faço tratamento para Bursite e tendinite, estou praticamente curado. 
 Faço o tratamento em minha esposa que tem Esclerose Multipla, ela se sente muito bem, pois devido o uso semanal de INTERFERON e em alguns caso é feito PULSO-

TERAPIA, ela ficava muito debilitada, hoje com a AHT ela se sente muito mais disposta, e quase não teve mais surtose quando tiver mais novidades sobre o tratamento
de minha esposa, deixarei mais depoimentos 

 Faço a AHT em minha tia que tinha FIBROMIALGIA, hoje ela esta completamente curada. 
 

http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/aht_portugues.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/furunculose.htm


Também faço em minha sogra que sofria de BRONQUITE ASMÀTICA, logo na primeira aplicação ela sentiu uma melhora considerável e depois da quinta aplicação não
teve mais ataques de BRONQUITE ASMÀTICA. 

  
Experiência 

 Só tenho a declarar bennefícios deste tratamento. 
 Todos a quem apresentei não tem intenção de parar mais, pois estão muito felizes com os resultados. 

  
Josias Mendes de Moraes 

 33 anos - Curitiba - PR - Brasil
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2010 - 23:31:33

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Furúnculo, Infecção

  
Vantagens 

 Os costumeiros furúnculos desapareceram e as constantes infecções e difícil cicatrização de pequenos machucados acabaram. 
  

Experiência 
 O tratamento durou dez dias, com aplicações diárias. Iniciou com uma ampola com 1cm cubico de sangue, aumentando gradativamente até 5cm cubicos no quinto dia e

continuando assim até o final do tratamento no decimo dia. Estou falando que isto foi feito em 1970, mas realmente não recordo exatamente a data. 
  

Luis Eduardo Machado 
 53 anos - Cotia - SP - Brasil

  
 
 
 
 
Sexta-feira, 20 de novembro de 2009 - 16:17:03

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Furúnculo

  
Vantagens 

 Em consequencia do uso de desodorante em bastão, tive furunculose nas duas axilas quando prestava serviço militar.Feita por sargento enfermeiro, as escondidas, a auto-
hemoterapia curou-me rapidamente. 

  
Experiência 

 Como o major medico havia prescrito penicilina e o resultado era quase nenhum, O enfermeiro perguntou se eu queria experimentar a auto-hemoterapia. NB.-Foi em
1954 

  
julio marques guimaraes 

 74 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
  

 
 
 
 
Terça-feira, 22 de setembro de 2009 - 19:36:05

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Furúnculo, Gripe, Prevenção em geral, Rinite, Sinusite

  
Vantagens 

 Fiquei mais resistente a gripes, resfriados, dores em geral, só tive benefícios. 
  

Experiência 
 Não tem o por que ter algim efeito colateral, uma vez que o sangue aplicado e retirado é seu e mal ele não pode causar. 

  
Thiago de Deus Lopes 

 28 anos - São José do Rio Preto - SP - Brasil
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 27 de novembro de 2008 - 23:18:41

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Furúnculo

  
Vantagens 

 Após vários anos sendo atormentado por uma furunculose nas nádegas nos períodos de verão, fui aconselhado por um enfermeiro experiente a fazer a auto-hemoterapia.
Fiz, de forma progressiva, isto é, a cada dia aumentava um ml de colheita de sangue, até chegar a dez ml, regressando a um de novo. 

  
Experiência 

 O resultado foi, simplesmente, de cura completa. Jamais voltei a ter sequer um furúnculo em todo o corpo. 
  

mario josé de santana filho 
 66 anos - Brasília - DF - Brasil

 



 
 
 
 
 
Domingo, 5 de abril de 2009 - 22:00:34

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Alergias, Bursite, Depressão, Dor na coluna, Dores articulares, Furúnculo, Herpes, Hipertensão arterial, LER -

Lesão por esforço repetitivo., Refluxo gastroesofágico, Sinusite
  

Vantagens 
 Acne melhorou bastante. Alergias uma grande melhora. Depressão sarou por completo sem uso de medicação, mas quando parei por um período voltou os sintomas, voltei

a fazer o tratamento com a auto-hemoterapia e já não sinto mais nada com relação à depressão. Dor na coluna, dor articular, ler, bursite eu adquiri devido aos inúmeros
treinos de musculação e treinos de lutas, treinava muito pesado e por períodos muito longo, os tendões articulações e ossos não acompanharam a força que adquiri por isso
tive todos esses problemas, com o tratamento da auto-hemoterapia foram curadas. Furúnculo após a auto-hemoterapia ouve melhora. Herpes labial nunca mais saiu
nenhuma. Hipertensão controlada sem uso de medicações. Sinusite nunca mais nenhum sintomas apareceram. Refluxo Gastroesofágico melhorou os sintomas muito. 

  
Reynolds Lopes 

 36 anos - Curitiba - PR - Brasil
  

 
 
 
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
  

 
 
 
 
Terça-feira, 26 de maio de 2009 - 00:57:51

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Depressão, Esofagite, Estresse, Furúnculo, Gastrite, Gripe, Herpes, Infecção, Inflamação, Prevenção em geral, Refluxo

gastroesofágico, Sinusite
  

Vantagens 
 Melhoras significativas desde as primeiras aplicações. Tomava 75 mg de Amitriptilina havia 3 anos e parei com o uso da Autohemoterapia (estava na metade do

tratamento prevista de depressão profunda orgânica). 
 Tive controle de todas as doenças citadas acima durante as aplicações de autohemo. Nâo tive nenhuma doença transmitida por vírus durante o período das aplicações. 

 Pelo menos metade deste tempo em que utilizei as aplicações, usava 20 ml, é a melhor dose, porque melhora o estado de ânimo, eu dizia que me sentia com a energia de
um cavalo. 

 Não queria assim como não quero ficar sem as aplicações, difícil é conseguir, com toda essa perseguição e proibição indiscrimada e injustificada, pessoas que façam as
aplicações 

  
Experiência 

 EXCELENTE. A autohemoterapia só me trouxe benefícios e melhorias. 
  

Viviane Monteiro 
 37 anos - Santos - SP - Brasil

  
 
 
 
 
Quinta-feira, 13 de agosto de 2009 - 23:00:06

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Bronquite, Dermatose alérgica, Furúnculo, Gripe, Hipertensão arterial, Verrugas

  
Vantagens 

 Pressão arterial estabilizada 
 As verrugas sumindo 

 



Solucionados problemas alérgicos, pele e respiratório. 
 Obs: o volume de minha próstata esta bem abaixo da media (não faço parte do grupo de risco) 

  
Experiência 

 Melhorou minha disposição física e mental. 
 Eu diria que auto-hemo tem "efeito viagra" 
 Meu exame periódico completo e este confirma a eficácia desta forma de tratamento. 

  
Anônimo 

 60 anos - Florianópolis - SC - Brasil
  

 
 
 
Domingo, 8 de agosto de 2010 - 18:00:30

 189.123.86.5
  

Curado de Crohn com a Auto-hemoterapia 
  

Meu nome é José Luiz Dutra, 
 tenho hoje 77 anos, 

 moro em Salvador Bahia. 
  

Doença de Crohn considerada incurável, 
 se caracteriza por úlcera do intestino 

 e grande desconforto do fluxo intestinal, 
 perda de peso e efeitos psicológicos negativos. 

  
Há mais de 10 anos vinha eu sofrendo com esta doença, 

 tomando os medicamentos tradicionais, 
 tipo azulfim, mesacol etc 

 sem melhoria, fazendo colonoscopias anuais. 
  

Em 2007 tomei conhecimento da Auto-hemoterapia 
 através do video do Dr. Luiz Moura, 

 logo após uma colonoscopia que mostrava a doença estacionária. 
  

Meu pai praticou por muitos anos na sua antiga farmácia a Autohemoterapia, 
 no tratamento de furunculose, acnes e feridas. 

  
Até 1945 não existiam penicilina ou sulfa, 

 e o tratamento dessas doenças era feito com Autohemoterapia. 
  

Nunca houve casos de rejeição, reação alérgica 
 ou infecciosa nas aplicações que ele fazia. 

  
Em 2008 fiz Autohemoterapia por 6 meses, 

 com aplicação semanal de 10 ml no músculo, 
 totalizando 24 aplicações. 

  
Resultado obtido foi a cicatrização total das úlceras, 

 e desaparecimento dos pólipos comprovado por colonoscopia, 
 melhoria do trato intestinal, ganho de peso e disposição geral. 
 Foram os resultados obtidos. 

  
José Luiz Dutra 

 78 anos 
  

* testemunho também disponivel em vídeos no YouTube com as colonoscopias que comprovam a doença e a cura.
  

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

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

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

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

  
 
 
 
 
Quinta-feira, 28 de maio de 2009 - 16:45:09 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite, Artrose, Diabetes mellitus, Dor na coluna, Dores articulares, Esporão, Fibromialgia, Gripe, Hipertensão arterial,
Hipotensão (pressão baixa), Micose, Osteoporose, Rinite, Sinusite 

  
Vantagens 

 Durante o periodo em que o paciente toma as aplicações, ele não sente dor alguma, alergias somem, nao fica gripado, sente-se mais disposto, a maioria das doenças

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


amenizam ou desaparecem mesmo. 
 Porem, meu pai parou de tomar e voltou as alergias, e voltaram com força total... ele acha que foi culpa da auto-hemoterapia e hoje tem medo de voltar a tomar...(medo de

agulha) pois se voltasse as alergias iriam parar COM CERTEZA ABSOLUTA! 
 entao, penso que começou a tomar? entao faça como no video. tome 10 sessoes, descanse 1 ou 2 meses e volte.. 

 assim pelo resto da vida! 
  

Hoje eu aplico em 4 pessoas: 
 - Uma senhora que veio por conta da fibromialgia (esta ja está na 7ª sessão, porem viajou por um mes quando estava na 3ª e não achou quem aplicasse. ou seja, voltamos a

estaca zero (desde que ela voltou estamos na 4ª. Hoje relata que não sentiu melhora ainda. faz 10ml por semana); 
 - Outra por causa de artrose e dores em geral(certa de que as dores diminuiriam, mas a cartilagem nao voltará! está ja na 4ª sessão e está se sentindo mais disposta, porem

as dores ainda continuam fortes.-10ml/semana). 
 -Meu sogro porque teve um AVC e sentia muitas dores nos joelhos, membros superiores inchados, nao andava direito, na fisioterapia nao conseguia fazer os exercicios de

agachamento(fazia no maximo 30) hoje com a 9ª sessão ja faz 90 agachamentos, anda melhor, não sente mais dores nos joelhos, a mao desinchou, entre outros beneficios.
(este desde a 1ª sessão ja se sentia bem melhor-5ml por semana). 

 -E meu namorado que tem uma micose muito feia em 2 dedos do pé.(este só fez 1 sessão. nenhum resultado ainda) 
  

Antigamente, eu aplicava em meu pai e ele tambem tinha artrose, durante o tratamento ele melhorou 90%, resolveu parar na 10ª sessão em fevereiro de 2009 e até hoje
maio de 09 ele ainda nao voltou e se sente pior que antes de ter iniciado a AHT. 

 Fiz em quase minha familia toda, minha tia tinha problema de furunculos e durante o tratamento melhorou bastante. agora viajou pro exterior e relatou que teve furunculo
lá..mas que voltará a fazer nela mesma(auto-aplicação-ela é enfermeira). 

 apliquei em meu irmao(19 anos), pra prevenir doenças, minha mae pra manchas na pele... 
  

Ressalto que esse tratamento nao tem contra-indicação, não tem efeitos colaterais e não há perigo algum, ja que o sangue é seu mesmo. o importante é SABER APLICAR
OU ESCOLHER UMA PESSOA QUE SAIBA MT BEM, POIS DEPENDENDO DO LOCAL, PODE SER QUE PEGUE ALGUM NERVO E ASSIM A PESSOA
PODE FICAR ALEIJADA.(EXEMPLO: NO BUMBUM, O NERVO CIÁTICO que controla as articulações do quadril, joelho e tornozelo, e também os músculos
posteriores da coxa e os músculos da perna e do pé.) 

  
Espero ter ajudado a tirar algumas duvidas! 

 Renata de Itabuna-BAHIA 
  

Renata MLG 
 23 anos - Itabuna - BA - Brasil 

  
 
 
 
 
TESE DE DOUTORADO DEFENDIA 

 AUTO-HEMOTERAPIA JÁ EM 1924 
  

--- Walter Medeiros 
  

“A auto-hemoterapia é um método terapêutico valioso, em numerosas dermatoses, sobretudo nas afecções pruriginosas e furunculoses”. Esta é a síntese da conclusão de
Tese de Doutorado intitulada “A auto-hemoterapia nas dermatoses”, apresentada pelo Dr. Alberto Carlos David na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto,
Portugal, em 1924. A tese comprova que a técnica é usada desde a primeira metade do século XIX e apresenta casos que comprovam a cura através do seu uso. O
documento está disponível no site daquela Universidade portuguesa, através do link 

 http://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/17607
  

Naquela época o autor da tese de doutoramento já dizia que “A auto-hemoterapia apresenta sobre os métodos congêneres a vantagem da simplicidade da sua técnica” e
afirmava que “A persistência no tratamento mesmo após a cura é uma causa essencial para se obterem bons resultados, motivo porque se deve elevar o número de injeções
para evitar futuras recidivas”. Segundo o documento, “A auto-hemoterapia na quase totalidade dos casos não tem acidentes e quando os tem são de pouca importância e
de pequena duração”. Por fim, explicava que “A patogenia da auto-hemoterapia é ainda desconhecida atuando, para a maior parte dos clínicos por o mecanismo da
proteinoterapia”. 

  
O Dr. Alberto Carlos David informa que optou pelo estudo depois que tomou conhecimento de curas brilhantes obtidas na furunculose por auto-hemoterapia, que descreve
como “moderno processo terapêutico de indicações tão vastas”. Mostra quanto é largo, mesmo dentro das dermatoses, o emprego da auto-hemoterapia e como os doentes,
pelos resultados obtidos, “beneficiam deste medito tão simples na sua técnica, libertando-os de afecções impressionantes, como a zona e o liquen plano e, duma maneira
geral, as doenças pruriginosas”. 

  
Os vinte casos estudados mostram cura em 16, melhora no tratamento que ainda estava em andamento em três e um caso sem alteração. As enfermidades citadas são
Herpes genital, Nevrodermite, Líquen ruber plano, Urticária, Zona, Furunculose, Furúnculo, Antraz, Furúnculo do lábio, Eczema da nuca, Eczema do couro cabeludo,
Eczematizações, Prurigo de Herba, Prurigo, Prurigo ano-vulgar e Eczema. Nos casos de Herpes genital e Nevrodermite o autor afirma que houve crise sudoral, o que é
considerado acidente, mas as pessoas tratadas ficaram curadas. 

  
O médico português resgata a história da auto-hemoterapia, registrando que já em 1831, no Jornal de Medicina e Cirurgia Prática, um médico italiano M. Mansizio
recomenda uma operação rudimentar que constituiu duma nota apresentada à Academia de Medicina. Mas registra que foi Paul Revaut que pela primeira vez descreveu a
sua técnica e indicações num importante artigo publicado em 1913. 

  
--- 

  
Doctoral thesis defended AUTO-HEMOTHERAPY ALREADY IN 1924 

  
TESIS DE DOCTORADO YA DEFENDIA LA AUTO-HEMOTERAPIA EN 1924 

  
PDF 

 http://www.rnsites.com.br/210_2_FMP_TD_I_01_P.pdf
  

Esta página - This page 
 http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-tese.htm
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Relatos - Auto-Hemoterapia e Gastrite
 
 
 
 
 
Sábado, 30 de agosto de 2014 - 12:18:30

  
Enfermidades selecionadas 

 Esofagite
 Gastrite

 Refluxo gastroesofágico
  

CAMINHO DIVINO - AUTO HEMOTERAPIA
  

Bom dia a todos. Venho com esse breve relato, contar um pouco da minha experiência maravilhosa com auto-hemoterapia (como meu estomago ficou feliz com essa
terapia). Vamos então caminhando. Trato do meu estomago ha cinco (5) anos, tudo começou com refluxo e gastrite, muita correria do mundo capitalista, tendo que
trabalhar dobrado pra melhorar as condições de vida pra minha família, incluindo dois filhos pequenos, com isso veio o meu DRAMA, QUASE ‘FATAL’, pois, não comia
no horário, comia muito rápido, comia muito (mesmo sendo magro), muitas horas sem comer, comia de tudo, TUDO QUE CAUSAM DOENÇAS ESTOMACAIS.
Começou com refluxo, que segundo os médicos nasci com a válvula deslocada, algo que provoca refluxo, depois veios as queimações, dores na barriga, falta de apetite.
Tudo isso há cinco anos, se passou um ano, eu já estava com omeprazol no uso diário, mas não adiantava, se passaram mais um ano, nada do estomago melhorar, seis em
seis meses dá-lhe endoscopia, cerca de dois anos pioraram as coisas, tais nomes como PANGASTRITE, passaram ser rotineiros nas endoscopias e biopsias. Lembrando
que esse PAN... Significa inflamação em todo estomago, com diversas lesões, veio pra piorar a H-PILO RI, bactéria maldita, piorou mais ainda, quando fiz a endoscopia
de novo no final do ano passado, desesperei com a cara da medica (tipo assim, já era), próximo passo chegaria no câncer, mas não era tarde ainda. Cheguei em casa aos
prantos e chorei na cabeceira da minha cama, orando a Deus, pedi um caminho, pois só tinha 36 anos e não aceita essa então condição maléfica se agravando. 

 No tal exame constatou: 
 - VÁLVULA GÁSTRICA - REFLUXO (NASCENÇA) – provoca refluxo; 

 - PANGASTRITE – inflamação em todo o estomago; 
 - Bulbite duodenal – inflamação no duodeno; 

 - ESOFAGITE – inflamação no estomago. 
 - Válvula gástrica não satisfeita que se encontrava fora do lugar, DEU TAMBEM INFLAMADA. 

 Ou seja, todo ruim por dentro. 
 Continuando....... Após três dias da oração, um amigo que anteriormente tinha tentado me convencer da auto-hemoterapia, agora no desespero e após a oração tentou de

novo, consegui enxergar que era a vontade do PAI como caminho da vitoria. Roberto, um canal de DEUS na minha vida. AUTO-HEMOTERAPIA, adoro esse nome, me
faz bem, ou melhor, tem me feito muito bem, meu próprio sangue, aleluia. No ultimo exame eis a vitoria: 

 A doutora disse que melhorei de 80% a 90 %, e que no Maximo dois meses estaríamos abolindo os remédios. Os mesmos que a cinco anos tomando, mas NUNCA
FAZIAM EFEITO. E agora a cinco meses na auto-hemoterapia ININTERRUPTO, semanalmente, FEZ EFEITO. Coincidência? NÃO. FOI O JESUS QUE ME
INDICOU, através do Roberto, o Auto-hemoterapia. Gente graças Ao PAI, achei o caminho (ELE é o Caminho), acredite o negocio funciona mesmo. Já-já estarei no
100%, já me vejo lá. E Já não sinto mais nada, apenas as vezes um pouco de refluxo (pois a válvula fora do lugar desde nascença), mas tranquilo, pois não sinto mais os
velhos sintomas que me incomodava e muito (apesar que to na fé que essa válvula volte com o prosseguimento do auto-hemoterapia), mas também não cortei os remédios,
e também mudei alguns hábitos, pra colaborar, senão poderia durar mais tempo pra ver o resultado. Onde percebo que há pessoas que desistem, porque é uma coisa
semanalmente, constante e duradora. Tratamento a médio longo prazo, muitos desistem, por não colaborarem com as medidas paliativas (que sozinhos não resolvem em
nada). Como tomar remédios, hábitos de vida..... APESAR DE QUE, O MEU RESULTADO NÃO DEMOROU NADA, EM APENAS CINCO MESES, AGORA JÁ
SEIS, SINTO UM ALIVIO MUITO GRANDE, SAI PRA LÁ CÂNCER, COMIGO VOCÊ NÃO TEM VEZ. AMEM DEUS. UFA..... 

  
JOSIMAR ALVES DOS SANTOS 

 37 anos - DUQUE DE CAXIAS
  

 
Segunda-feira, 29 de setembro de 2014 - 14:33:17 

  
Eu indico está pratica porque realmente ela é muito boa.Eu trato um cancer desder do ano passado e com a quimiotrapia consegui estacionar a doença a 8 meses com uma
grande chance de cura. Parabéns d, Luis que os bons espíritoas lhe protejaAautohemoterapia foi a grande defesa que me corpo teve na luta contra o cancer é tudo de
bom.. 

 marcialealromão 
 navegantes centro
  

 
Sexta-feira, 3 de outubro de 2014 - 11:02:13 

  
oi , eu e meu marido estamos fazendo o tratamento com hemoterapia estamos muito feliz com o resultado,pois sofria de hemorroidas e meu marido com um problema na
perna, estamos na quinta aplicação,só melhoras graças a deus,estou tão,feliz que da vontade de gritar aos quatros canto do mundo,comecei no dia 2/9 /2014 

 cilene melo 
 fortaleza

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cirurgião Dentista e professor e indico (AUTO-HEMOTERAPIA) para os meus pacientes na hora da anamnese...

  
Segunda-feira, 17 de setembro de 2012 - 22:22:32



 
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Asma

 Azia
 Bronquite

 Bronquite asmática
 Enxaqueca

 Gastrite
 Glaucoma

  
Quando já nao havia mais esperança....

  
Me considerava asmático crônico desde os 16 anos quando peguei uma gripe forte e nunca mais fui o mesmo durante 25 anos com crises pós gripe,duas pneumonias..uma
em 98 e outra em 2000....gastos exorbitantes com medicamentos e tratamentos pneumológicos sem cura, apenas com melhoria aparente dos sintomas..em março de
2012,após uma mudança de residência...faxinas,livros,ácaros...enfim,fiz uma crise que considero hoje quase fatal,onde passei 1 mês inteiro dormindo sentado em uma
rede pois não respirava mais normal...medicamentos já nao mais surtiam efeito...berotec,miflasona,fluir,nebulizador,brondilat...nada mais funcionava..um amigo
apresentou me o tratamento...já faço aos sábados desde 20 de abril de 2012, e graças a Deus e à hemo estou feliz...não uso mais nenhum destes medicamentos...quando
resfrio até dou risadas,coisa que não fazia..chorava quando gripava,pois certamente seriam quase um mês de sofrimento e crise.Não há o que se questionar....funciona
mesmo...sou Cirurgião Dentista e professor e indico para os meus pacientes na hora da anamnese,pois a maioria deles apresenta algum tipo de patologia e acredito que
temos que multiplicar o tratamento da hemo,ainda mais que faço e melhorei,se nao dizer curei da asma...tenho glaucoma também e senti melhora em mais de 70%...mas
nao deixei de usar meu colírio tartarato de brimonidina...Recomendo para todo o mundo que sofre as sequelas das doenças e do bolso... 

 HAVILO PEREIRA DE LIMA 
 41 anos - BOA VISTA RORAIMA

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/quando-ja-nao-havia-mais-esperanca.asp

  
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 17 de julho de 2012 - 21:11:05

  
Enfermidades selecionadas 

 Gastrite
  

Auto-hemoterapia cura gastrite
  

Eu faço Auto-Hemoterapia 
  

Postado por Sandra Santos em 17 julho 2012 às 12:31 
  

Bom dia! 
 Amigos faço Auto-hemoterapia a uns três anos , Tudo começou com uma crise enorme de gastrite a qual me deixou definhando em cima de uma cama, Não suportava a

dor e o queimor dentro de mim foi horrivel pois me sentia como uma vela apagando aos poucos era uma sensação terrivel, tomava varios remedios passados pelo medico
e no entanto nada mudava o meu quadro foi ai que começei a fazer a auto-hemoterapia ; lembro claramente como se fosse hoje, sai de casa derrubada mais com muita fé
que esse tratamento me curaria e quando fui fazer a aplicação disse para a imfermeira que eu tinha muita fé em deus e sábia que o tratamento iria dar certo pois Jesus tinha
dito que sangue era vida e ele deixou em nos mesmo a cura para para varias doenças. N a primeira semana a sensação de estar apagando passou e junto com ela foi a dor e
o queimor que sentia e parei com os remedios mais continuei a Auto-hemoterapia. Com a continuação da Auto-hemoterapia fiquei boa e hoje estou aqui feliz da vida pois
não sinto mais nada que me lembre gastrite. 

 Agradeço a DEUS, a imfermeira que aceitou fazer as aplicações em mim,´aminha sogra que me falou sobre a Auto-hemterapia e a todas as pessoas que de alguma forma
divulgam a Auto- hemoterapia . 

  
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/eu-fa-o-auto-hemoterapia

  
 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 26 de agosto de 2011 - 15:53:42

  
Enfermidades selecionadas 

 Epilepsia
 Fibromialgia

 Gastrite
 Hérnia de disco

 Varizes
  

IMPLANTE DENTARIO
  

Realizei, em uma so cirirgia (11) implantes dentário, o maximo feito pelo meu dentista, o mesmo afirmou ser uma loucura dele e minha, nós conseguimos, agradeço 1º a
Deus, depois ao meu marido que me faz auto-hemoterapia toda semana, minha recuperação foi maravilhosa, sem nada de edema, nada roxo, fiquei lógico, de repouso
absoluto, só sorvete e vida boa, sucos e vitaminas na mão. 

 Hoje estou sorrindo com 28 dentes em minha boca, muito feliz e realizada, agradeço a DEUS por ter me dado coragem, ao meu maravilhoso marido, que AMO DE
PAIXÃO, e ao meu corajoso dentista (louco) como eu. 

 A melhor parte disso tudo a minha irmã, que AMO MUITO, chegou em casa com o DVD do Dr. LUIZ eu assisti e me apaixonei, e começei fazer no meu marido e ele em

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/quando-ja-nao-havia-mais-esperanca.asp


mim, sim sou da área de saúde e meu marido tb, foi sempre realizado o procedimento com muita segurança. Agradeço a minha irmã e muito ao Dr. Luiz que nos passou
seus conhecimentos, continui passando eu tb farei a mesmo. 

 MUITO OBRIGADA DR. LUIZ QUE DEUS NA SUA INFINITA BONDADE LHE CONSERVE POR MUITO TEMPO e com muita saude e que o Sr. deixe um bom
sucessor, como o Sr. foi do seu Glorioso PAI, que DEUS o tenha, abraços. 

 ATT: Maria do Carmo 
 Maria do Carmo Matos 
 50 anos - Fortaleza - Ceará

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/implante-dentario.asp

  
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 11 de março de 2011 - 10:33:10

  
AUTOHEMTERAPIA E BONS HABITOS ALIMENTARES

  
Vicente Gallucci publicado em AUTO-HEMOTERAPIA. 

  
Vicente Gallucci 11 de março de 2011 10:18 

  
Faz pouco tempo que faço a AHT. Dois meses e meio. Já tive os resultados que esperava. Meus exames de sangue 

 deram bons e quanto a pangastrite, esofagite e a hérnia de Hiato creio que estão curadas (não fiz endoscopia 
 ainda). Tive outras melhoras que eu não esperava, como já foi relatado meu grau de miopia e astigmatismo 

 declinaram. O ultimo desapareceu por completo. Exame feito com o médico. Minha pressão arterial baixou tanto 
 que tive que por conta RETIRAR o comprimido pois estava com a pressão a 8/6. Agora regularizou para 11/7. 

 Tenho visto muito depoimento na internet, no entanto tenho tido informações sobre a técnica da Europa, 
 especialmente pessoas de Portugal e Itália. 

 A auto-hemoterapia tem mais chances de cura( mais poder) se aliada a uma alimentação balanceada para deixar o 
 sangue mais puro e mais rico. Uma suplementação vitaminica de A a Zinco é imprescindível. Mudar os hábitos 

 alimentares é fundamental. Dr. Francesco proíbe o tabaco terminantemente. Pessoas com este hábito poderão 
 prejudicar o tratamento drasticamente. Se você fuma não faça a AHT diz ele. É comum entre os aplicadores o 
 relato que em pessoas mais idosas o resultado é mais positivo, pois os hábitos e as doenças dos mais idosos 

 obrigam a manter hábitos mais saudáveis. Os atletas adeptos estão felizes. Portanto ajuda se você fizer 
 caminhadas, exercícios tb.pois ajuda a manter seu colesterol e hormônios mais saudáveis. 

 Os laboratórios farmacêuticos estão "caindo de pau" na AHT. Portanto vou criticar um pouco a indústria 
 farmacêutica. Quando você ou melhor se você quiser fazer suplementação alimentar não compre vitaminas em 

 farmácias. Não compre vitaminas nacionais.(elas não funcionam) Prefira as importadas. Você consegue muito fácil 
 na Internet ou em lojas de suplementos para fisiculturistas. Quero salientar que quando comecei o tratamento 

 obtive estas orientações de um profissional que acompanha e estuda a AHT a 15 anos. Fez diferença! Espero ter 
 ajudado! 

  
 
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/autohemterapia-e-bons-habitos-alimentares.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 18 de novembro de 2010 - 05:57:11

  
Enfermidades selecionadas   

  Alergias
  Fístula anal

  Gastrite
  LER - Lesão por esforço repetitivo.

  
FERTILIDADE

  
Deus sempre em primeiro lugar..., foi Ele que permitiu que a informação chegasse até mim, que eu fizesse uso da AHT e convencesse minha esposa (que odeia injeção) a
usá-lo....; Após 5 anos de tentativas frustadas para engravidar (com e sem medicamentos), minha esposa está na 6ª semana de gestação do nosso primeiro filho, louvado
seja o Senhor Jesus. 

 Uso a AHT a 10 meses, minha esposa usou apenas 3 meses, parou a AHT e engravidou um mês e meio depois.  
  

 Tive melhoras fantásticas na minha LER (braço direito), alergias, resfriados, gastrite, frieira nos pés, além de mais disposição e desaparecimento de uma fístula anal. Para
evitar os reaparecimento dos sintomas, continuarei usando a AHT o resto da vida. 

 Estou MUITO, MUITO, MUITÍSSIMO GRATO ao Dr. Moura, que Deus o abeçõe cada vez mais.  
  

 Robson 
 40 anos
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/fertilidade.asp
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Sexta-feira, 29 de outubro de 2010 - 16:12:14

  
Enfermidades selecionadas   

  Artrose
  Bursite
  Colesterol

  Dores articulares
  Gastrite

  Hipertensão arterial
  Osteoporose

  
AUTOHEMOTERAPIA PARA VARIAS ENFERMIDADES

  
Autohemoterapia para gastrite h, pylori , colesterole artrose hipertenção, osteoporose, diabetes, 

  
 Tudo isso a minha amiga Efigenia cunhada de minha irmã sofria até 4 meses atras Ele disse numa ocasiao que a osteoporase ja afetava ate os ossos da face . Começou a

autohemoterapia a 4 meses atras e com pouco tempo ja podia comer de tudo .Nao sente mais dores no corpo e juntas da artrose , baixou o colesterol , a hipertensão , e o
diabetes estão em niveis normais 

  
 diva

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/autohemoterapia-para-varias-enfermidades.asp

  
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 1 de setembro de 2010 - 19:17:20

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrose, Azia, Colite, Dores articulares

  
Vantagens 

 percebi clara e rapidamente a melhora, e até remissão de alguns dos problemas que afetavam a minha saúde,após trabalhar 32 anos, eu queria viajar,ver os parentes,os
netos e só piorava,com a auto hemoterapia consegui diminuir a ingestão de muitos medicamentos,como corticóides,mantendo apenas o controle ,retornando aos
consultórios mais para revisão e prevenção, em resumo hoje tenho qualidade de vida.  

  
 Experiência 

 A artrose,colite,gastrite estavam acabando comigo.Não tinha vontade nem de ir à padaria,era só dor.medicamentos,medicamentos... melhorava um problema e surgiam
muitos outros, as dores me deixavam depressiva,não conseguia segurar minha neta de três anos no colo,agora sou outra pessoa. 

  
 Vera Lucia dos Santos 

 57 anos - MESQUITA - RJ - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-artrose-azia-colite.asp
  

 
 
 
 
 
 
Carlos Leles 14, outubro, 2007 em 15:24 - http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all

 Apesar do Fantástico, do CFM, e de muitas opiniões acima, que certamente não me ajudariam a curar nada, fiz até agora 11 seções de apenas 5ml de AH e percebi
claramente o seguinte: 

 1) A qualidade de minha pele melhorou sensivelmente, clariando e se livrando de manchas. 
 2) Um grave ressecamento da pele do pés, crônico há mais de 10 anos, desapareceu. 

 3) Sintomas frequentes de gastrite desapareceram. 
 4) Meu intestino, sempre preso, passou a funcionar. 

 Podem até chamar isso coincidência, mas á verdade é que é fato.
  

 
Inforum:

 Data: 21/04/2007 07:36
 De: vicente filho

 IP: 201.4.190.80
 Assunto: Tratamento

 Eu há dois meses atras vi o video da AH e comecei fazer o tratamento
 visando a cura de muitas dores que eu sentia nas minhas pernas. Não

 sinto mais nada de dores como tambem acabaram minhas dores de coluna
 rins e uma gastrite, que eu nao podia comer quase nada que faltava era

 morrer de azia, e apos 10 series de aplicacões o resutado foi
 incrivelmente excelente. Hoje não tomo remedio nenhum. Se sinto alguma

 coisa retorno ao tratamento pois não sinto nada de efeito, pelo
 contrario, nao traz a mim nenhum mal estar, mas boa saude.

  
 
Inforum:

 Data: 20/04/2007 15:36
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/autohemoterapia-para-varias-enfermidades.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-artrose-azia-colite.asp


De: MARCOS
 IP: 201.10.161.122

 Assunto: PARA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (NOVA)
 ... EU VOU CONTINUAR USANDO A TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA...INFORMO QUE

 ESTOU NA 10ª APLICAÇÃO DE 10 ML E OBTIVE OS SEGUINTES RESULTADOS:
 1) PRESSÃO ALTA QUE PASSOU PARA 120-80;

 2) GANHO DE MASSA MUSCULAR COM OS MESMOS EXERCÍCIOS QUE FAZIA ANTES;
 3) ACABOU COM AS ENXAQUECAS CONSTANTES;

 4) ACABOU COM A ARRITIA CARDÍACA;
 5) ACABOU COM ALERGIA DE PELE DO MEU FILHO QUE TAMBÉM FAZ AH;

 6) PAREI DE TOMAR UM MONTE DE REMÉDIOS;
 7) ACABOU COM A GASTRITE E ENJÔOS....

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Segunda-feira, 21 de dezembro de 2009 - 11:06:41 201.67.40.226
  

Há 5 meses faço auto hemoterapia , Mas eu tinha sintomas que só agora me dei conta que estou livre deles.Tinha arritimia cardiaca e tambem doia e muitas x irradiava p/
o braço equerdo . Tinha manchas roxas no antebraço e coxas , nunca mais tive Sem contar com as curas e melhoras de va´rias doenças que são: 

  
1- cura de bacteria h. pylori 

 2-pangastrite 
 3- esteatose hepatica 

 4-prob. de urina 
 5- melhora sig/ da artrose suspençao de remedio 

 6- sinusite grande melhora 
  

Diva
  

 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 11 de dezembro de 2009 - 15:24:25 189.11.233.131

  
Tive um grave problema com Artrite Reumatoide, ao fazer autohemoterapia, tambem fiquei livre da gastrite que me incomodava tanto.

  
Joao Moraes

 56 anos
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 11 de novembro de 2009 - 20:41:11 201.67.40.226

  
Hoje recebi um exame de endoscopia com a seguinte conclusao: 

  
metaplasia intestinal nao observada 

 atrofia nao observada 
 pesquisa para h. pilory: negativa 

 H. pilory e um bacteria severa que so´trata c/ pesados antibioticos nao consigui tomar por efeitos colaterais. A´1 ano atras este exame deu positivo. 
 Ha 20 dias fiz este exame estava com 13 aplicaçao da auto hemo .Este resultado para mim me deixou muito feliz pois vinha sofrendo a´anos com este mal no estomago .

Meu abdomem era inchado nao podia comer muitos tipos de alimentos.. , ainda tem muito muito sucesso a´comemorar daqui p/ frenre pois so´estou no começo ..Ainda
vou me recu/ da gastrite. e outras enf/ que estao bem melhor . 

 Graças a` DEUS EO DR LUIZ MOURA A FELICI DADA EXISTE.
  

Diva Gomes de Sa
 Dourados ms

  
 
 
 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Glaucoma
 
 
 
Arthur Bacelar publicou em Auto Hemoterapia Geral 

 Boa Noite! 
 Faz 2 dias que comecei a fazer a AUTOHEMTERAPIA, para o glaucoma e tb a artrite. 

 Incrivel em menos de 2 horas começei a sentir o resultado para ambos e o melhor da historia é que minha visão melhorou muito, voltei a enxergar as teclas do meu



notebook sem oculos coisa que era impossivel. 
 Logo irei escrever mais relatos de como vai a minha AUTOHEMTERAPIA.

  
 
 
 
 
Comentário de Olivares Rocha em 18 março 2012 às 23:57

  
Conheço cirurgião oftalmologista que procede esta técnica. Seu consultório fica na zonal sul do RJ,. Me operei com ele (lazik) assim como minha mãe (catarata) e muitas
pessoas que indiquei a ele estão muito felizes com o tratamento. Ele injetou 2 ml. do sangue da minha prima no seu olho para fazer uma espécie de tamponamento  tal
qual o tampão sanguíneo peridural e como cicatrizante. ela tinha sofrido rompimento de pontos de cirurgia de glaucoma que o protocolo oficial determina cirurgia de
reparo e caso necessária, nova cirurgia de glaucoma. Perguntei por que esta técnica não é divulgada em oftalmologia. Ele me respondeu laconicamente: R$ 4.000! Deixei
de "ganhar" de sua prima este valor em troca de uma seringa e um pouco do seu sangue!!!

  
http://amigosdacura.ning.com/video/auto-hemoterapia-subconjuntival-de-queimaduras-nos-olhos-em?
commentId=4269704%3AComment%3A164649&xg_source=activity

  
 
 
 
 
 
Inforum:

 Data: 13/04/2007 14:06
 De: Clara Enir Robalo de Jesus

 IP: 201.14.225.112
 Assunto: Faço auto hemoterapia

 ... fiz direto pelo periodo de um ano aplicações de 5ml, uma vez por
 semana, foi possível observar os efeitos na segunda semana, fiz um
 intervalo de 1 mês nas férias e continuo as aplicações semanais, havia

 esquecido também de relatar sobre o problema dos olhos, tenho glaucoma,
 depois que comecei a auto hemoterapia, regulou a pressão do olho e

 estabilizou, sinto grande melhora nos sintomas, inclusive até o
 colírio foi suspenso.

  
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
ISOLDE : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2476950460326071068 

 uma conhecida curou o glaucoma (pressão no olho) com 6 meses de aplicação.
  

ISOLDE sobre o caso de GLAUCOMA: 
 ONTEM FALEI COM UMA PESSOA CONHECIDA MINHA E ELA ME RELATOU QUE FAZ AH. 

 E ME CONTOU QUE FOI AO MÉDICO ANTES DE COMEÇAR A FAZER AH E O MÉDICO DIAGNOSTICOU GLAUCOMA E RECEITOU REMÉDIOS PARA
ESSA DOENÇA, REMÉDIOS FORTES. ELA FALOU PARA O MÉDICO QUE NÃO IRIA FAZER O TRATAMENTO E FALOU QUE IRIA INICIAR AH. E FOI O
QUE FEZ DURANTE 3 MESES, VOLTOU AO MÉDICO E ELE CONSTATOU QUE ESTAVA 60 POR CENTO CURADO O GLAUCOMA E RECOMENDOU QUE
ELA FIZESSE MAIS 3 MESES E APÓS ESSE TEMPO ESTAVA 100 POR CENTO CURADA.

  
 
 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

 RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

 Data: 13/12/2007 19:44
 De: Izabel cristina (icristinacosta@bol.com.br)

 IP: 200.97.191.36
 Assunto: ParaBÉNS AO dR. Luis Moura

 O CREMERJ pensa que consegue apagar o respeito que o Dr. Luis Moura conquistou nesse
 país de poucos honestos? O seu nome será lembrado em todo o mundo, não por um ato

 isolado, mas por ter deixado um legado para humanidade futura, parabens dr. Luis... O
 senhor me devolveu a alegria de viver depois de me livrar de uma enxaqueca constante.
 Conheço uma criança que teve sua cura, câncer no pulmão, graças o auxílio da auto

 hemoterapia, meu esposo não ficará mais cego de um glaucoma. Parabens, pois sem
 mesmo me conhecer me deu esse presente. Seu registro cassado é uma prova da falta de

 seriedade que nosso país padece. Temos que sobreviver com corruptos e ate pagar conta de
 mulher de presidente do senado. Mas graças ao dr. Luis Moura a indústria farmacéutica irá
 ver muito pouco meu suado tostão. Dr. Luis Moura o senhor tem muito do que se orgulhar, na

 terra árida do nordeste brasileiro, como sobrevivented da seca eu Izabel Cristina da Costa,
 tive minha saúde recuperada graças ao senhor...

  
 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Gota



 
Quarta-feira, 22 de dezembro de 2010 - 02:09:07

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Ácido Úrico / Gota Úrica, Diabetes mellitus

  
Vantagens 

 melhora nas dores nas pernas e no pé. maior leveza nas pernas Tomo metformina 800, glibencamida e, Benerva . 
  

 Experiência 
 Os efeitos que sinto vão além de serem meramente psicologicos, tal aqueles diante de um placebo. Há ouco tem estou fazendo 4 meses uma vez por semana e a

sensibilidade no pe esta voltando rapidamente. 
 Gostaria que me explicasse porque a Ministério da Saude não se posiciona sobre o assunto. Será que existem interesse outros que não permitem ? 

 grato 
  

 Léo s. bella 
 58 anos - Ibiúna - SP - Brasil

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-acido-urico-gota-1.asp

  
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 13 de agosto de 2010 - 16:16:38

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite, Cálculos renais (pedra no rim), Câncer, Coração (problemas cardíacos), Doenças virais, Dores articulares, Hipertensão
arterial

  
Vantagens 

 Tratei uma crise aguda de gota.  
  

 Experiência 
 Estava com crise de gota numa madrugada de sábado para domingo em janeiro de 2010, fiz o tratamento durante a madrugada mesmo. Na noite de domingo consumi

mocotó e na segunda feira vaca atolada (carne com mandioca). Não tive nunhuma crise por 90 dias. Minhas crises eram desde 1998. Somente obtinha melhora com
injeção de voltarem e buscopan. 

  
 FERNANDO DOS SANTOS 

 48 anos - Santos - SP - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
 Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :

 acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
 ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de

 pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
 para o reconhecimento desta técnica.

 Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT
  

 
Orientações Médicas:

 Sexta-feira, 10 de outubro de 2008 - 22:59:50
 posuia alto niveis de acido urico visto que nao conseguia tomar o alopurinol , ziloric,

 tinha crise de gota faço auto hemuterapia a 5 meses e nunca voltei a sentir nenhum
 sintoma . ja arrisco em pequenas quantidades comer alimentos que ha anos nem

 sonhava provar, como mariscos etc,etc
 carlos 58 anos - aracaju sergipe

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 23 de outubro de 2009 - 14:54:27 

  
INICIEI EM 30.08.2009. HÁ MESES EVITEI BEBIDAS DESTILADAS E ATÉ MESMO CERVEJA DEVIDO A ÁCIDO ÚRICO QUE ACARRETAVA INCHAÇO E
DORES NOS PÉS (GOTA) . EM TODAS AS PESQUISAS E BUSCAS POR MIM EFETUADAS NENHUM DEPOIMENTO A RESPEITO ENCONTREI. COMO
DESAFIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO/09 INGERI DE FORMA REGULAR WHISKY, CONHAQUE, VODKA, CAIPIRINHA E DE UMA A DUAS
CERVEJAS NOS FINS DE TARDE, FORA OS CAMARÕES, MEXILHÕES E TOMATES, SEMPRE PROIBIDOS, TENDO INCLUSIVE NUM DOS DIAS DA
APLICAÇÃO DA AUTO HEMOTERAPIA INGERIDO DUAS DOSES DE WHISKY E DUAS CERVEJA NO ALMOÇO. RESULTADO : NADA SENTI DE
ANORMAL E COMO OS SRS. MÉDICOS ALEGAM NÃO EXISTIR PROVAS CIENTÍFICAS SOBRE A AUTO-HEMOTERAPIA O TESTE QUE FIZ FOI-ME
SUFICIENTEMENTE CABAL. E ISSO TUDO SOMENTE POR R$10,00 POR SEMANA. - "SEGUNDO UMA DOUTORA AUTO-HEMOTERAPIA É PURA
SUGESTÃO" . . . QUA . . .QUA . . . QUA . . . . 

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-acido-urico-gota-1.asp


P.S. - BEBA COM MODERAÇÃO - " AUTO-HEMOTERAPIA SEMPRE."
  

Eros Francisco Brandl
 59 anos - Curitiba/PR

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Data: 05/08/2009 23:56 

 De: luciana (lcpublicidades@hotmail.com) 
 IP: 200.187.7.1 

 Assunto: Gota, ácido úrico e a Auto hemoterapia 
  

Olá amigos estou eu aqui para fala sobre as mais de 200 que eu conheço que fazem ah. 
  

Tem um conhecido meu que tem problema de acido úrico, ou seja gota, ele sentia dores fortes na 
 coluna e não conseguia abaixa a sua mão ao menos ao joelho, tinha o trigliceres altíssimo, tomava 

 sempre injeções de corticóide para dores, começou fazer auto hemoterapia e já esta na sexta 
 aplicação, hoje ele já está fazendo trabalhos de pedreiro e não teve mais crises, não esta 

 tomando mais injeções para dores. Vale lembrar que ainda nas primeiras aplicações mais ou menos 
 na segunda ele sentiu uma crise nas articulações do seu pé, que inchou e ele sentiu dores com 

 grande intensidade, o que não fez ele parar o tratamento. Continuou fazendo ah e hoje ele está 
 livre dessas dores. 

  
Esse é apenas um dos casos, aos poucos eu vou deixando depoimento de alguns. 

  
Uma coisa eu não posso deixar de dizer AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.

  
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Gripes
 
Vitor Dos Anjos

 16-jun-2016
  

Meu pai Isaias Pereira teve um AVC isquemico transitório que deixou mt poucas sequelas do lado esquerdo, foi na segunda e já até fez passeios com cachorro. Hj fiz a
primeira sessão de AutoHemoterapia 10ml. Gostaria aqui de saber se alguém passou por experiência parecida em casa e se a AutoHemoterapia ajudou? Eu já faço em
mim, a mais de 1 ano, passei a me sentir mais forte e acabei com dores de coluna e evitei uma cirurgia no ombro. Peguei zika esse ano e fiquei de pé todos os dias
trabalhando, peguei gripe mês passado que tinha tudo pra ser forte, pois além da tosse dores nas pernas e costas, ei tava tendo umas quedas de energia repentinas, saí mais
cedo do trabalho, fiz AutoHemoterapia e no dia seguinte fui trabalhar e nem tosse tinha mais. Viva a dr luiz moura, viva a AutoHemoterapia!

  
Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura

  
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/

  
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 2 de maio de 2016 - 17:24:31

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne juvenil
 Bronquite

 Dor na coluna
 Gripe

 Inflamação
 Rinite

  
Auto-hemoterapia proporciona varios beneficios

  
Dickison Giacometti publicou no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço! 

 1 h 
 Pessoal Gostaria de compartilhar com vocês a minha historia 

 Eu sofria de imunidade baixa, pegava muitas renites, gripes, garganta inflamada, bronquites já não aguentava mais tantos medicamentos que eu tomava e nunca
melhorava, e quando melhorava era por pouco tempo 

 Atualmente comecei a auto hemoterapia a uns 5 ou 6 meses aproximadamente e nunca mais tive gripe, tinha também diversas espinhas nas minhas costas e também não
tenho mais.. 

 Sou testemunha da eficacia da auto hemoterapia. 
 Minha mãe Elenir a anos atrás sofria de serias dores na coluna, 

 a ponto de não suportar mais, fazendo uso de vários medicamentos fortíssimos,e por isso ela adquiriu problemas cardíacos,tanto que se ela continuasse tomando não
estaria viva hoje, então ela começou também a fazer a AHT, e hoje não sente mais dores, e nao toma mais nenhum dos medicamentos que estavam levando ela a morte, 

 Tenho também um Amigo chamado Carlos quando ele viu a minha melhora começou a fazer também, e ele sofria de fortes tonturas, sinusite e outros males, ele esta
fazendo a AHT uns 2 meses aproximadamente e esta bem, nunca mais tomou os medicamentos que ele tomava e olha que não era poucos... 

 Minha tia chamada nilza sofria de disidroses em seu rosto, estava em tratamento químico a mais de um ano e não resolvia, ela apenas tinha aquelas melhoras passageiras,



entao começou a fazer AHT e nunca mais teve aquelas disidroses, ela começou a fazer a aproximadamente uns 5 meses e esta curada, nao foi mais ao medico e nao
recorreu aos medicamentos que estava a usar, quando a visitei fiquei muito feliz em ver ela super bem, o esposo dela tinha dores fortes na coluna devido a grande esforço
fisico no trabalho ao qual exercia, e muitas vezes ficava impossibilitado de andar, Hoje com a pratica da AHT nao sente mais dores. 

 Meu irmao Eduardo tambem sofria de dores e renite alérgica muito forte, a 6 meses ele se tornou praticante da AHT e esta muito bem... 
 também tem mais 7 pessoas que começaram a fazer a alguns dias, logo conto pra vcs a historia desses amigos 

 Glorificado seja Deus 
 Viva a auto hemoterapia 

 E lembrando Auto hemoterapia Sangue que Cura!! 
  

https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
  

 
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 3 de setembro de 2015 - 12:15:19 

  
Olá, me chamo Augusto, tenho 30 anos, e há alguns meses voltei a sofrer com sério problema de acne. 

  
Uso antibiótico há 2 meses, sem resultado. Foi aí que lendo na internet, despontou a auto-hemoterapia como tratamento eficaz para a acne severa. 

  
Fiz tratamento com um amigo de minha mãe, em 2007-2008, e senti os benefícios. Na época, minha pele melhorou bastante, fiquei muito tempo sem gripar, e me senti
muito mais disposto no dia-a-dia. Depois, me mudei e parei o tratamento. 

  
Hoje moro em Olinda, Pernambuco. Não conheço ninguém aqui na região que faça auto-hemoterapia. 

  
Alguém poderia me ajudar a encontrar pessoas que façam auto-hemoterapia em Olinda?? Muito obrigado! 

 Augusto 
 Olinda, Pernambuco

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/ola-me-chamo-augusto-tenho-30-anos-e-ha-alguns-meses-voltei.asp

  
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 13 de novembro de 2015 - 23:30:57

  
Auto-hemoterapia realmente funciona

  
Maria Thereza Nunes publicou no Grupo: Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura 

 6 h 
 Comecei a fazer este tratamento a 8meses atrás , em.um mês a minha melhora foi de 100%, trato processo alérgico,e em um mês já estava comendo peixe,e uvas (as coisas

que mais me faziam mal) a vontade é um tratamento que realmente funciona,e melhora todo o corpo, ate na minha cicatrização com alguns machucados pequeno foi mais
rápida,muito mais que o normal, e com o meu sistema imunológico forte e meu sangue pronto para combater qualquer elemento estranho ,não tive mais nenhuma doença
,nem.mesmo uma gripe. Vale a pena e eu recomendo a todos,gostaria que a maioria da população tivesse acesso a auto hemoterapia!! 

  
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/

  
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 20 de setembro de 2015 - 14:46:55

  
Meu teste com aplicações da HEMOTERAPIA!!! Publicado por Arione Luiz de Souza

  
Mafra Mafra (GRUPO AMIGOS DA CURA) 

 37 min 
 Meu teste com aplicações da HEMOTERAPIA!!! 

  
 
Publicado por Arione Luiz de Souza 

 Ola, quero aqui compartilhar para aqueles que querem acreditar em algo natural ao bem da saúde! 
 Sofria muito com constantes crises de inflamação da garganta, era com algo gelado ou mudança de clima, poeira dentre outros, chegando a ter que direto ir ao hospital.

Foi quando um dia meu pai chegou com um DVD do Dr. Luiz Moura e começou a dizer que tinha ganhado de um homem que lhe contou sobre os benefícios da AUTO-
HEMOTERAPIA. 

 Corri com o DVD para poder assisti-lo e no desenrolar do filme fui vendo que talvez pudesse me ajudar, então rapidamente pedi pra uma irmã que é técnica em
enfermagem pra poder fazer aquele procedimento em mim e ela não pensou duas vezes para fazê-lo. INCRÍVEL, INCRÍVEL!!! FALO ISSO COM TODA
PROPRIEDADE E EXPERIÊNCIA QUE TIVE COM ESTE MÉTODO NATURAL, JÁ FAZ MAIS DE UM ANO QUE VENHO FAZENDO APLICAÇÕES DE 7 EM
7 DIAS DA AUTO-HEMOTERAPIA E REPAREI QUE REALMENTE NÃO TENHO TIDO MAIS AQUELAS INFLAMAÇÕES DE GARGANTA QUE ACABAVA
VINDO EM SEQUÊNCIA, GRIPE E PEITO COM CATARRO. MANTENDO CERTINHO ESSE INTERVALO DE APLICAÇÕES VOCÊ PODE CONFIAR QUE
NÃO TERÁ MAIS NENHUM TIPO DE CRISE. ACREDITE, NÃO DÁ PRA FICAR CAINDO SOMENTE EM CONVERSA DE QUEM QUER MAIS É VER O

https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/ola-me-chamo-augusto-tenho-30-anos-e-ha-alguns-meses-voltei.asp
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/


POVO DOENTE PRA PODER ALIMENTAR ESSE MUNDO DOS NEGÓCIOS E INTERESSES! 
  

http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/meu-teste-com-aplica-es-da-hemoterapia?xg_source=activity
  

 
 
 
 
 
Terça-feira, 24 de fevereiro de 2015 - 07:39:18

  
Depoimento: usuário atesta benefícios da Auto-hemoterapia

  
Publicado por Walter Medeiros (Ontem às 07:22) 

  
DEPOIMENTO 

  
“Sou usuário da técnica de auto-hemoterapia desde 2005 e tenho documento comprobatório de sua eficiência, como por exemplo teste ergométrico, onde conclui alteração
isquêmica ao esforço e não sei o que são gripes e resfriados, inclusive a rinite alérgica antes portador, hoje está reduzido em 90%. Não faço uso de remédios de uso
continuo, tendo todas as taxas normais com pressão arterial de 12/7. 

 Gostaria de ter meu nome incluído em sua lista de usuário de AUTO-HEMOTERAPIA. Ponho nosso e-mail para contato e comprovação do relatado:
edmilson_lima@globo.com . 

 EDMILSON TRAJANO” 
  

https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/
  

 
 
 
 
 
 
Domingo, 8 de fevereiro de 2015 - 15:56:54

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
 Gripe

 Infecção
 Prevenção de infecções cirúrgicas

  
Internauta diz que é Testemunha viva dos benefícios da auto-hemoterapia

  
Ruy Laranja *****Sou testemunha viva dos beneficios da HEMOTERAPIA:minha esposa submeteu-se a quimioterapia(8 aplicaçoes) devido a uma cirurgia invasiva de
auto grau por causa de um cancer,apos a tal cirurgia iniciei aplicando nela 10 Ml,o resultado?ela nunca contraiu uma infecçao,nunca contraiu um resfriado sequer,nunca
teve febre,e recuperou-se maravilhosamente bem,ainda fara as tais aplicaçoes,dizem eles,por um periodo com bastante espaçamento entre as tais,ate nao ser nescessario
mais.continuo aplicando 5 Ml de 10 em 10 dias.Dou muitas GRAÇAS A DEUS por ELE nos ter presenteado com o Dr.LUIZ MOURA que fez chegar ao nosso
conhecimento tal PRECIOSIDADE...QUE O TODO PODEROSO conceda a ele,e aos demais que divulgam essa pratica, muitos anos de vida,e um merecido descanso no
final.***** 

  
Postado por https://www.facebook.com/ruy.laranja?fref=ufi

  
em: https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/posts/851191578271693

  
 
 
 
 
 
Mariana S. Pereira

 Minha tia faz a Hemoterapia a 8 anos, e posso garantir que ela era uma senhora que vivia doente, por gripes, resfriados, infecção de urina direto. Hoje ela uma senhorinha
linda ( sempre foi linda ahahah ), e eh raaro , raro mesmo ela ficar doente com algo contagioso. 

 Meu fez por um bom tempo tambem. Nao faz direto pois nao da tempo mais de ir onde fazemos as aplicações. Mas durante o tempo que fez, ele se sentiu ótimo.
 Hoje foi minha 1º aplicação, assisti ao video de mais de 2 horas que o doutor explica, e de tanto minha mae falar eu criei coragem e comecei as aplicações contra a acne.

Daqui algumas semanas eu volto para relatar. 
 Só lembrando que estou fazendo por conta própria, é um teste pois nao aguento mais gastar horroooooores com cremes, gel, ácidos, sabonetes e antibióticos para tratar

meu problema com acne. Falou que é acne o preço dos produtos ultrapassam a estratosfera de tao caros. Absurdo.
 Curtir · Responder · 24 de setembro de 2015 22:58 · Editado

  
site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil

  
 
 
 
 
Quinta-feira, 25 de julho de 2013 - 18:52:10

  
Enfermidades selecionadas 

 Dor na coluna
 Gripe

  
DE ARREPIAR OS CABELOS

 

https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/


 
EU E MINHA ESPOSA ESTAMOS FAZENDO AHT FAZ 4 MESES, MINHA ESPOSA TEVE MELHORA NO JOELHO E GRIPE NÃO TEVE MAIS, EU TIVE UM
AVC EM 1996 USO 2 BENGALAS,TINHA MUITA DOR NA COLUNA QUASE NÃO ANDAVA, AGORA JÁ ESTOU ANDANDO COM MAIS DISPOSIÇÃO E
SEM NENHUMA DOR. O QUE FOI MESMO DE ARREPIAR OS CABELOS FOI QUE EU ESTAVA FICANDO CARECA E HOUVE UM CRESCIMENTO
CONSIDERÁVEL DE CABELO. 

  
NILSON DE SOUSA 

 ITATIBA, SP.
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 30 de agosto de 2012 - 16:23:23

  
Médica veterinária confirma: Auto-hemoterapia melhora sintomas de gripe 

  
Publicado no Facebook no GRUPO AMIGOS DA CURA 

  
Barreto Alessandra (*) 

  
Pessoal!!!! Boa noite!!! 

 Dessa vez, venho para relatar mais um sucesso!!! Hoje, minha colega de trabalho estava quase sem voz, tossindo muito (quase tive que ajudar ela a recolher os pedacinhos
de pulmão que ela tossiu!!!! (brincadeira... mas era uma tosse danada de forte!!!!)... ela morre de medo de injeção e de sentir dor... como já estava desde domingo
sofrendo com uma gripe fortíssima, coriza, tosse, rouquidão e dores de cabeça e tonturas, resolveu deixar que eu fizesse AHT nela!!! Fiz eram 16hs... às 17 ela foi para
casa, como todos os dias... às 18hs ela me ligou dizendo que a coriza tinha parado... assim, como um "milagre"!!!! Vamos ver como ela estará amanhã!!! 

 Beijos!!!! 
 Curtir · · Seguir (desfazer) publicação · há 16 horas 

  
Autohemoterapia Español, Ana Müller, Maurecir Mafra e outras 2 pessoas curtiram isso. 

  
Barreto Alessandra: Informando!!! HOje ela já está com a voz recuperada e não tossiu mais... as dores de cabeça e tonturas também se foram!!!! E viva a AHT!!! 

  
(*) Barreto Alessandra: Médica Veterinária · São Paulo 

 Clínica e Cirurgia Geral Veterinária e Odontologia Veterinária 
 - Universidade Estadual Paulista - Saint-Mont 

 - FMVZ Unesp Botucatu Turma de 2004 · Botucatu 
  

GRUPO AMIGOS DA CURA
  

 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 9 de julho de 2012 - 11:06:56

  
Enfermidades selecionadas 

 Doenças virais
 Infecção

  
Estou com 2 anos e 9 meses (fazendo AUTO-HEMOTERAPIA) que não sei o que é virose, infecção em geral...

  
Claudio Cardoso Oliveira comentou em seu publicação no mural Auto-hemoterapia Brasil - Facebook 

  
http://www.facebook.com/autohemoterapia.brasil

  
Claudio Cardoso Oliveira comentou em seu publicação no mural. 

  
Claudio escreveu: "Estou com 2anos e 9 meses que não sei o que é virose, infecção em geral, etc. Na minha casa nunca mais entrou um tal de ANTIBIÓTICO. Graaças a
deus e a AUTOHEMOTERAPIA. Veja o meu site: http://www.sanguecura.xpg.com.br"

  
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 30 de julho de 2012 - 03:45:05

  
Enfermidades selecionadas 

 Depressão
 Gripe

 Transtorno de ansiedade
  



divulgar minha experiência AHT em caso de depressão, ansiedade, gripes, disposição
  

Data: 28/07/2012 21:58 
 De: jossane lira gonçalves 

 Assunto: divulgar minha experiência 
  

Boa noite,observei várias pessoas divulgando seus resultados diante da autohemoterapia,sendo assim resolvi também informar que faço ha mais de 03 anos, todas as
sextas-feira onde comecei a ter uma vida muito melhor,pois era ansiosa,depresiva e tomava vários remédios por dia,onde vivia acompanhada por uma psicóloga como
também uma psiquiátra e depois que iniciei este tratamento suspendi os remédios como também tenho agora uma qualidade de vida impressionante,sem contar que na
minha idade sou uma pessoa que nem gripo,estou ótima,tenho um ritmo de vida pesado,pois trabalho demais e estou sempre com uma disposição impressionante.Quero
afirmar que jamais deixarei este tratamento pois a qualidade de vida que adquirir jamis quero perder. 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/12571962.html

  
 
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 1 de agosto de 2012 - 21:23:38

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
 Gripe

  
COMPROVANDO A EFICÁCIA DA AUTO-HEMOTERAPIA em caso de melanoma metastático

  
Data: 30/07/2012 22:20 

 De: Edelson de Paiva 
 IP: 201.68.124.120 

 Assunto: Re: COMPROVANDO A EFICÁCIA DA AUTO-HEMOTERAPIA 
 Tenho melanoma metastático diagnosticado a cinco meses atrás. Estou aguardando resultado de exames para início de tratamentos convencionais. Nesses cinco meses

faço uso da Auto-hemoterpia: 
 me sinto tão bem fisicamente que tenho até medo/receio de começar um outro tratamento. 

 Neste período, minha disposição aumentou muito, não tive nenhum efeito colateral, nem um resfriado... nada... nem parece que estou com cancer e, aliás, um dos mais
agressivos. 

 P.S.: aplico a cada seis dias 10 ml ( 05ml em cada músculo). 
  

Edelson de Paiva 
  

http://inforum.insite.com.br/66763/12575484.html
  

 
 
 
 
 
Quinta-feira, 26 de abril de 2012 - 23:55:03

  
Gostaria aqui de deixar meu relato sobre esta técnica a Autohemoterapia

  
Escrito por ANDREYSOUZA 

  
Gostaria aqui de deixar meu relato sobre esta técnica a Autohemoterapia. 

  
Descobri esta técnica através da internet, mas antes, digo com toda a certeza que a Autohemoterapia é uma técnica segura e eficaz, pois já fiz várias vezes durante 1 ano
inteiro, e durante este tempo NÃO peguei NENHUM resfriado, NENHUMA gripe, e senti muita melhora na disposição! Agora eu faço a cada mês pelo menos para fazer
uma limpeza no organismo. 

  
Tenho uma Tia que descobriu que tinha um câncer no intestino, fez todo o tratamento necessário para curar o tumor mas não conseguiu, então os médicos haviam dito que
não havia mais o que fazer a não ser esperar pela morte, De fato ela saiu do hospital e foi para a casa aguardar a morte chegar. Depois de algum tempo descobrimos a
autohemoterapia, e resolvemos começar as sessões com minha tia, a esta altura ela já estava com uma bolsa do lado de seu corpo, pois tiveram que fazer um desvio em
seu intestino já todo tomado de câncer… Agora imaginem a cena! Logo depois de aplicar a primeira dose de seu próprio sangue no músculo, seu organismo começou a
reagir!!! Imaginem saindo de seu corpo através daquela bolsa um líquido branco parecendo pus… Era então que começou a limpeza geral em seu corpo! Imaginem a cada
dia ela melhorava cada vez mais e mais até que no terceiro dia ela já estava disposta, sua cor começou a voltar, sua voz foi ficando firme, ela começou a se alimentar, foi
ficando forte…forte…forte… até que se curou totalmente daquele câncer que havia tomado conta de seu intestino e também de outros órgãos de seu corpo! Portanto a
autohemoterapia é uma técnica espetacular, pois não somente cura TODOS OS TIPOS DE CÂNCER, mas também cura outras doênças. 

  
Logo abaixo vocês conhecerão por detalhes sobre esta técnica maravilhosa e peço para que deixem seus comentários, talvez alguém que já faz ou fez a autohemoterapia e
obteve resultados positivos com esta técnica. 

  
1. O que é auto-hemoterapia? 

  
É uma técnica simples, em que, mediante a retirada de sangue da veia e a aplicação no músculo, ela estimula um aumento dos macrófagos, que são, vamos dizer, a
Comlurb (Companhia de Limpeza Urbana) do organismo. 

  
Os macrófagos é que fazem a limpeza de tudo. Eliminam as bactérias, os vírus, as células cancerosas, que se chamam neoplásicas. Fazem uma limpeza total, eliminam
inclusive a fibrina, que é o sangue coagulado. Ocorre esse aumento de produção de macrófagos pela medula óssea porque o sangue no músculo funciona como um corpo
estranho a ser rejeitado pelo Sistema Retículo Endotelial (SRE). Enquanto houver sangue no músculo o Sistema Retículo Endotelial está sendo ativado. E só termina essa



ativação máxima ao fim de cinco dias. 
  

A taxa normal de macrófagos é de 5% (cinco por cento) no sangue e, com a auto-hemoterapia, nós elevamos esta taxa para 22% (vinte e dois por cento) durante 5 (cinco)
dias. Do 5º (quinto) ao 7º (sétimo) dia, começa a declinar, porque o sangue está terminando no músculo. E quando termina ela volta aos 5% (cinco por cento). Daí a razão
da técnica determinar que a auto-hemoterapia deva ser repetida de 7 (sete) em 7 (sete) dias. 

  
Essa é a razão de como funciona a auto-hemoterapia. É um método de custo baixíssimo, basta uma seringa. Pode ser feito em qualquer lugar porque não depende nem de
geladeira – simplesmente porque o sangue é tirado no momento em que é aplicado no paciente, não há trabalho nenhum com esse sangue. Não há nenhuma técnica
aplicada nesse sangue, apenas uma pessoa que saiba puncionar uma veia e saiba dar uma injeção no músculo, com higiene e uma seringa, para fazer a retirada do sangue e
aplicação no músculo, mais nada. E resulta num estímulo imunológico poderosíssimo. 

  
Acessem o link logo abaixo assistam ao vídeo. 

  
Drº Luiz Moura fala sobre a autohemoterapia 

  
http://www.cursolucrativo.com.br/auto-hemoterapia/

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/gostaria-aqui-de-deixar-meu-relato-sobre-esta-tecnica-a.asp

  
 
 
 
 
 
 
Sábado, 31 de março de 2012 - 14:38:30

  
é resultado muito rápido

  
Estou na 5ª semana de auto-hemo e já posso dar meu depoimento. Comecei esperançosa em ter uma cura a longo prazo de constantes gripes, mas é muito mais do que
isso! Eu tenho uma rouquidão e dor nos bronquios há mais de 15 anos, vivia tossindo por qualquer ventinho, e já nem tinha consciencia disso, já tinha incorporado esses
sintomas, nem lembrava deles, embora diarios. Depois da 4ª aplicaçao de auto hemo me surpreendi respirando muito bem ,o ar fluindo com facilidade para os pulmoes,
sem tossir. Respirar deitada era quase impossivel, e nessa ultima semana está havendo uma melhora de 90%,estou muito surpresa, pois nem esperava esse resultado tão
rapido. Outro resultado inexperado, eu e meu marido, estressadissimos, sem ferias há muitos anos, por qualquer motivo brigando e nos sentindo irritados, estamos nessa
ultima semana nos 

 sentindo imensamente calmos, está acontecendo uma clareza mental, não me esforço para lembrar de coisas ou raciocinar, a concentraçao e eficiencia mental aumentaram
muito, é impressionante como em tao pouco tempo isso pode acontecer, milagre, qualidade de vida. 

 Obrigada Dr.Luis Moura, continuarei a postar meus resultados nas proximas semanas! 
 tania maura 

 55 anos - sao paulo
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/e-resultado-muito-rapido.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 15 de outubro de 2011 - 11:59:40

  
Enfermidades selecionadas 

 Asma
 Dor na(s) perna(s)

 Dores articulares
 Gripe

  
Eu obtive beneficios... (ASMA, DORES, GRIPES)

  
Eu obtive beneficios... 

  
Bem...descobri a Auto-hemoterapia pela internet, quando buscava tratamentos naturais para as dores que minha mãe tinha no joelho e nas costas. Vi o vídeo do DR LUIZ
MOURA e me interessei bastante, li tudo que encontrei a respeito e entendi que as explicações eram viáveis, com coerência. Apesar de ter alguns receios resolvi fazer em
mim o procedimento para comprovar se fazia, realmente bem e não causava nenhum efeito colateral, pois tive medo de fazer algo em minha mãe que eu não conhecia. 

 Já faz 10 meses que retiro sangue da veia e aplico no músculo. Gostaria de esclarecer que, como o procedimento é proibido pela anvisa, é dificil encontrar quem aplica, o
que me obrigou a pesquisar na internet como fazer o procedimento. Também, gostaria de deixar claro que sou uma pessoa esclarecida, e que busco informações de várias
fontes antes de me meter a fazer o que não é do meu conhecimento. Digo isso, porque em vários depoimentos vi pessoas que se dizem especialistas criticando a auto-
hemoterapia e chamando as pessoas que a defendem de ignorantes, crentes que se deixam enganar com facilidade. Sei o que estou fazendo e como essa terapia é proibida,
a única forma de fazê-la foi aprender como tirar sangue da veia e aplicar no músculo, sendo assim, aprendi a fazer o procedimento em mim para não depender de outra
pessoa para fazê-lo. 

 Tenho asma alérgica desde os sete anos de idade e problemas de alergias como: renite, sinusite, alergia a metais e todo mês passava por gripes e resfriados que acabavam
comigo; então, a terapia dando certo seria excelente para mim e estou escrevendo esse depoimento para ajudar pessoas que tem muitas dúvidas quanto ao procedimento da
auto-hemoterapia e seus benefícios. 

 Nunca aconteceu nenhum efeito colateral, nada mesmo. No começo aplicava o sangue no glúteo, sentia um pouco mais de dor localizada no local da aplicação e ficava um
hematoma que durava mais ou menos dez dias, então comecei a aplicar nos braços e na cocha da perna. Sinto um pouco de dor localizada que dura no máximo três dias,
porém não fica nenhum hematoma, hoje alterno braços e pernas. Aplico entre 5 e 8 ml de sangue, mas procuro não passar de 5 ml num músculo só. Quando vou aplicar
mais do que isso, divido entre braço e perna. 

 Quanto aos benefícios que tive. Estou muito feliz com os resultados: a rinite, gripes e resfriados, quase que sumiram por completo e quando tenho resfriados, curam-se
com três dias no máximo. Antes ficava semanas seguidas com sintomas horríveis de gripe. Nunca mais precisei tomar antibióticos para a garganta, nem anti- histamínicos
para a rinite. A asma que me atacava sempre, ainda não foi curada, mas os ataques diminuíram bastante, sendo que ás vezes, ainda tomo xaropes para aliviar a falta de ar.

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/gostaria-aqui-de-deixar-meu-relato-sobre-esta-tecnica-a.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/e-resultado-muito-rapido.asp


Preciso dizer que a auto-hemoterapia não traz alívio imediato, nem é mágica. Ela ativa seu sistema imunológico que vai ajudá-lo a se curar mais rápido e, assim como se
demora anos para adquirir uma doença, também demora-se algum tempo para que curas aconteçam. Percebi que os benefícios são cumulativos ao longo do tempo, o
importante é persistir e continuar o tratamento. Os remédios, como o próprio nome diz remedia, não cura. Quem nos cura é o sistema imunológico que é reforçado com a
auto-hemoterapia. 

 Tudo que disse acima, é experiência minha, fui cobaia de mim mesma e estou feliz com os resultados, ninguém pode falar que estou falando do que não experimentei. 
 A auto-hemoterapia é positiva para o tratamento de várias doenças e não impede que se possa usar os remédios que são receitados pelo médico, vai ajudar no tratamento,

só isso. Além de que, se houver efeitos colaterais por conta do tratamento alopático, a pessoa se sentira muito melhor. 
 Obrigada pela atenção e espero que este depoimento possa ser útil para pessoas que estão precisando. Deus abençoe a todos. 

  
Publicado por Elizabete Siqueira em 15 outubro 2011 às 12:32 em INFORMAÇÕES 

  
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/eu-obtive-beneficios?xg_source=activity

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-obtive-beneficios-asma-dores-gripes.asp 

  
 
 
 
 
 
Domingo, 28 de agosto de 2011 - 10:28:11

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Doenças virais

 Gripe
  

Auto-hemoterapia - cura de verdade
  

Data: 27/08/2011 12:16 
 De: Alcioneide 

 IP: 187.41.177.239 
 Assunto: Auto-hemoterapia 

  
Aderi a auto-hemoterpia desde dez/10, confesso, que me sinto outra pessoa. tinha um problema sério de alergia, 

 sentia febre, dor de cabeça, garganta inflamada, e confundia muitas vezes com gripe, já que eu gripava 
 constantemente, desta forma ficava acamada por até dois meses. Ia ao médico ele diagnosticava como virose, e 

 ingerindo vários tipos de remedio, sem ter solução...Com a auto-hemoterapia, 5ml de sangue desde dezembro do 
 ano passado eu não sei mais o que é remedio de farmácia, me sinto forte, bem disposta, nunca mais tivre crises 

 alérgicas e nem gripei. Me sinto feliz por ter encontrado esta forma altenativa de tratamento. 
  

http://inforum.insite.com.br/66763/11931949.html
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-de-verdade.asp
  

 
 
 
 
 
 
Resultados em 11 meses de AHT 

  
Postado por Ricardo Coelho em 1 abril 2013 às 21:55 

  
Prezados, gostaria de dar novo depoimento após quase um ano realizando AHT semanalmente. Eu tinha de 2 a 3 crises de sinusite por ano e após 11 meses de tratamento,
NENHUMA crise, nem sinal de sinusite, gripe ou resfriado. Simplesmente fantástico, dores de circulação nas pernas, desapareceram.... 

 O meu filho que tem papilomatose confluente reticulada, melhorou muito, mas os resultados começaram a aparecer somente a uns 3 meses atrás, por isso é importante a
paciência e acreditar que a terapia funciona, realmente os resultados para doenças de pele e raras como a que afeta meu filho não ocorrem da noite para o dia. 

 Gostaria de agradecer aos amigos da cura por me indicarem um aplicador em BH. 
 Um grande abraço a todos ! 

 Ricardo Coelho 
  

http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/resultados-em-11-meses-de-aht
  

 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 12 de janeiro de 2011 - 10:31:37

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Glaucoma, Gripe, Pressão arterial, Prevenção em geral, Tabagismo

  
Vantagens 

 Não tenho tido mas resfriado n/gripe,o habito de fumar tem deminuido,a condição fisica tem melhorado muito,a bronquite estar desaparecendo. 
  

 Waldir Gonçalves Ferreira Filho 
 60 anos - Recife - PE - Brasil

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-obtive-beneficios-asma-dores-gripes.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-de-verdade.asp


http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-glaucoma-gripe.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
 Terça-feira, 25 de janeiro de 2011 - 00:59:27 

  
Pratico autohemoterapia ha alguns anos, assim como um dos meus filhos, esposa, amigos. 

 Passei mais de trinta anos com enxaquecas terríveis, gripes homéricas (três a quatro dias acamado) e, com o avançar da idade, veio a hipertensão que limitava meu
trabalho e bons momentos de vida, intixicando-me com remédios e mais remédios, que faziam mais mal do que bem 

 A partir da autohemo, tudo acabou! 
 Não lembro mais do que era enxaqueca, minhas gripes (cada vez mais raras) duram alguns minutos (tres ou quatro espirros) e só continuo tomando remédios (1/4 das

dosagem inicial) para a hipertensão, mais por segurança do que por necessidade. 
 RECOMENDO! 

  
Marcio Cesar Tonelli Santos 

 59 anos - Florianopolis _ SC
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/pratico-autohemoterapia-ha-alguns-anos-assim-como-um-dos.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 14 de novembro de 2010 - 13:00:07

  
Enfermidades selecionadas   

  Ácido Úrico / Gota Úrica
  Acne juvenil

  Alergias
  Dor de cabeça crônica

  Dores articulares
  Mal estar digestivo

  Rinite
  Sinusite

  
AUTO HEMOTERAPIA AUMENTO DA IMUNIDADE E MELHORA DE VIDA

  
NÃO DEIXO MAIS ESSA PRÁTICA,VOU USÁ-LA E DIVULGAR SEMPRE PARA AS PESSOAS QUE NECESSITEM DE AJUDA. 

 CUSTO ZERO E ALEGRIA NO ROSTO. 
  

ROSANA   
 SÃO PAULO/ BRASIL

  
 
* comentarios

  
Quarta-feira, 7 de agosto de 2013 - 16:04:28 

  
Oi, faço AH já a quase 4 anos....e jamais vou deixar de fazer. Tinha antes, crises de garganta que me deixava de cama e com febre, e desde então não tive mais. É
impressionante como esse tratamento age em nosso corpo...gripe nunca mais!!!! Quem tem imunidade baixa pode fazer sem medo, aconselho por experiência própria, eu
não podia ir a praia e tomar um sol, tomar algo gelado, que logo mais a noite já começava sentir os sintomas da minha garganta...era horrível. Hoje, faço sem medo...vou a
praia tomo sol, tomo bebidas geladas, a noite sorvete...nossa é muito bom vc poder viver a vida novamente. E minha mãe também faz a esse mesmo período, e hoje
consegue pentear os cabelos, pois tinha enormes dores nas juntas e não podia levantar os braços direito, nem andar muito, pois as pernas doía muito...hj, ela bate perna o
dia todo. Graças a Deus e a AH. 

 LL Cândido   
 Jaboatão dos Guararapes

  
Terça-feira, 6 de março de 2012 - 17:08:47 

  
Oi pessoal estou fazendo auto-hemoterapia, e estou muito satisfeita,ja fiz 10 seçoes minhas varicozes sumiu quase todas ,e tinha muitas no nariz agora com a hemoterapia
naõ tenho mais to muito feliz e vou fazer por muito tempo obrigada DR LUIZ MOURA que DEUS te abençoe um abraço.. 

 zaclis 
 42 anos - Ponta Grossa

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-aumento-da-imunidade-e-melhora-de-vida.asp

  
 
 
 
 
 
Sábado, 16 de outubro de 2010 - 18:48:23

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-glaucoma-gripe.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/pratico-autohemoterapia-ha-alguns-anos-assim-como-um-dos.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-aumento-da-imunidade-e-melhora-de-vida.asp


Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Prevenção em geral
  

Vantagens 
 Eu tenho a imunidade bem baixa, se eu pego um sereno ou durmo de cabelo molhado no outro dia já estou com garganta e ouvidos inflamados, depois da hemo fiz estes

testes e não gripei mais. 
  

 Graziele Budni Lino 
 27 anos - Criciúma - SC - Brasil

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
Sexta-feira, 3 de setembro de 2010 - 23:18:52

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Bronquite, Bronquite asmática, Gripe, Herpes

  
Vantagens 

 Uma grande melhora geral fisica, bem como de auto estima, embora que até agora não solucionou definitivamente os problemas pretendidos inicialmente. 
  

 Experiência 
 Em base a minha experiencia, tenho divulgado e recomendado para outras pessoas, as q estão fazendo o tratamento me relataram q tem conseguido bons resultados. 

  
 Artur Guse 

 67 anos - Foz do Iguaçu - PR - Brasi
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
Terça-feira, 24 de agosto de 2010 - 10:41:05

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Prevenção em geral

  
Vantagens 

 Não me deparo com nem se quer um resfriado a mais de um ano. 
  

 Experiência 
 Não só no meu caso como em varios que acompanho não houve prejuizo algum a nenhum praticante 

  
 Euzebio Gomes Sarabia 

 30 anos - São Paulo - SP - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Quarta-feira, 28 de julho de 2010 - 17:08:48

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Gripe, Rinite, Sinusite

  
Vantagens 

 Nos últimos 5 anos sofro na época de outono/inverno com problemas respiratórios superiores. Faço AHT em animais Há 15 anos com resultados excelentes. No início
deste ano, fui questionado por um cliente sobre AHT por causa de problemas de ferritina e hepatite C, então buscamos ampliar o uso da AHT em outras patologias com
simplesmente 100% de sucesso ou na remissão dos sintomas e consequente bem estar ou na cura das desordens... 

 Desde então faço AHT por conta destes desconfortos respiratórios. Não notei (não pode ser esperado nesta época do ano) ausência dos sintomatologias, porém sinto
melhoras importantes, realmente importantes. Mesmo com o "nariz entupido", não perco mais a voz, e a recuperação de um estado hígido se faz com muita velocidade e
tranquilidade... 

  
 Fernando Proni Duran 

 38 anos - - - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 8 de julho de 2010 - 13:14:47

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Colesterol, Doenças virais, Gripe, Prevenção em geral

  
Vantagens 

 



Obtive resistencia em meu organismo, pois andava gripado por vida, dois meses após o tratamento com a Auto-hemoterapia, constatei que meu organismo ganhou
resistencia ao vírus da gripe. Hoje, tomo chuva, banho frio e qualquer pessoal contaminada com o víruas da gripe pode espirrar a vontade que em não pega mais nada,
graças a Deus e esse maravilhoso tratamento. Referente ao colesterol, sempre tomei sinvastatina de 20 mg, desde que comecei a fazer a Auto-Hemoterapia, suspendi o
remédio e resolvi fazer o teste. Meu colesteral estava tão alto que quando eu sentava e cruzava as pernas, adormecia tudo e em seguida aquela caimbra terrível. Com duas
semanas já notei melhoras, já estou fazendo o tratamento a dois meses e confesso que não sinto mais nada, agora posso sentar cruzar as pernas a vontade que não sinto
mais nada. Eu recomendo a Auto-Hemoterapia para qualquer pessoa fazer, vale a pena. Que Deus abençoe o Dr. Luiz moura, por divulgar essa benção concedida, muito
obrigado, Dr. Luiz Moura. 

  
 Experiência 

 Na primeira aplicação, meu organismo reagiu, senti febre durante a noite, creio que deve ter sido a reação imediata. No dia seguinte, tudo ficou normal. Da segunda
aplicação em diante, já não senti mais nada ruim, pelo contrário, me senti mais forte e com mais disposição e minha resistencia melhorou 100% e nunca mais tive
qualquer sintomas de gripe. Devido ao período de inverno, de vez em quando pego chuva a noite, ao vir para casa e chego com o nariz congestionado, minha esposa ri e
diz que vou ficar gripado. Deito na cama com o nariz obistruido e no dia seguinte levando como se nada tivesse acontecido, é realmente fantástico, e olha que não tomo
medicamento e nem coloco nada parra desobistruir o nariz, é realmente incrível. 

  
 Genival Fernandes Serra 

 38 anos - Castro Alves - BA - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-colesterol-doencas.asp
  

 
 
 
Sexta-feira, 4 de junho de 2010 - 10:14:21

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Depressão, Dor na coluna, Gripe, Menstruação, cólicas e controle da TPM, Prevenção em geral, Recuperação da capacidade
visual, Rinite, Varizes

  
Vantagens 

 Fiz auto hemoterapia + ou menos 1 ano sentir - me outra pessoa ou seja energisada para fazer qulquer coisa durante o dia e a noite dormia bem a depressão acabou dores
na coluna colicas menstruais melhoraram tpm, achei otimo, mas a dificulidade e de encontrar alguem para fazer a auto hemoterapia, todas as pessoa da area de
enfermagem não querem fazer com medo de perder o corem. 

  
 Experiência 

 Não, so q as veses ficava o local da injeção meio roxo, mas ouvir dezer q era porque aplicava com o bisel da agulha para baixo, dezem q o certo é com o bisel para cima  
  

 Gildalva Novais de Macedo Silva 
 40 anos - Brasília - DF - Brasil

  
AHT HEMOTERAPIA

 
 
 
 
Sexta-feira, 23 de abril de 2010 - 20:58:54

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dor na coluna, Dores articulares, Gripe, Infecção, Inflamação, LER - Lesão por esforço repetitivo.

  
Vantagens 

 Sucesso tive meu sistema imunologico fortificado frente aos problemas de dores nas articulaões colunas e LER. 
  

  
Experiência 

 Só tive melhora ao fazer a hemoterapia acho q deveria ser implementado com urgencia no sistema unico de saúde. penso q deveria havar mais esclarecimentos a
população dos benefícios e tb boa vontade politica e médica para fazer valer esse procedimento a nivel nacional. 

  
  
 Luis Oliveira 

 43 anos - São Leopoldo - RS - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-dor-na-coluna-dores-4.asp
  

 
 
 
 
 
FLÁVIA - perfil no Orkut 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14682793666443889428
 Em 3-12-07 deixou este scrap na mesma comunidade do Orkut ASMA e AUTO-HEMOTERAPIA http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630

 quase 2 anos... meu marido e eu nos tratamos com a AH ja tem quase 2 anos. Meu marido retirou 3 tumores malignos do pescoço e nao quiz sofrer com o procedimento
padrao medico (radio e quimio) passamos os dois a fazer semanalmente AH 20ml.... 

 Não apareceram novos tumores. 
 hemorroidas sumiram. 

 rinite e sinuzite nunca mais... 
 gripe? oq eh gripe? 

 valeuuu 
 deixo ai meu depoimento e quem quizer mais alguma informação eh só me chamar no meu perfil...

  
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-colesterol-doencas.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-dor-na-coluna-dores-4.asp


benedito j de arruda - 53 anos - caraguatatuba sp: fórum Orientações Médicas
 Quarta-feira, 31 de dezembro de 2008 - 00:07:02 

 Faço uso desse tratamento a mais de um ano apos uma segunda crise de erizipela e apos o tratamento que é continuo nem gripe tive mais
  

 
Domingo, 19 de outubro de 2008 - 18:33:22 - Orientações Médicas

 Ví o video pela primeira vez em setembro de 2006, como já havia usado o procedimento com sucesso contra figueira bovina (também comentado no vídeo) e tinha
problema leve com asma desde 7 anos de idade, resolvi experimentar e... nunca mais tive nenhuma manifestação. Além disse também não tive mais problema com renite,
e segundo minha esposa parei de roncar.

 Sou fã, uso até hj, a dois anos não tenho gripes ou resfriados, ou melhor, a dois anos não tenho gastos com nenhum remédio.
 Sergio Prandi 54 anos - Santos

  
 
Inforum:

 Data: 21/04/2007 21:22
 De: Margarida da rocha aidar

 IP: 201.67.71.219
 Assunto: Auto-hemoterapia

 Assisti o dvd em set/2006 e comecei a AH. Minhas verrugas cairam, minha alergia acabou (nariz entupido, olhos lacrimejantes, pruridos), nunca mais tive resfriado ou
gripe, problemas de garganta, minha péle está linda sequer uso cremes, meus pelos não encravam mais qdo depilo, minha unha qdo desencravo não infecciona.Posso dizer
que ela me faz muito bem e que deveria ser divulgada pois é para o bem de todos e não faz mal nenhum. Tenho exames de sangue de antes e depois de usar o método.
Tudo melhorou.

  
 
Inforum:

 Data: 16/04/2007 00:39
 De: Suely

 IP: 201.88.104.205
 Assunto: Impressões sobre a auto-hemoterapia

 ... fiz 8 sessões até o momento. Nas primeiras aplicações senti um
 calor no rosto, logo no 1o. dia, porém, tenho me sentido com bastante

 disposição. Além disso, eu sentia muito frio, mesmo em clima quente e
 não podia dormir com o cabelo molhado, que ficava com a garganta

 arranhando. Depois da auto-hemoterapia, não sinto mais frio como antes
 e não tive problemas de garganta, mesmo dormindo com o cabelo molhado.

 Uma amiga minha de 65 anos anos fez 3 meses de aplicação, passou a ter
 muita disposição e vigor físico. Ela tinha muitas dores no corpo que

 desapareceram e também uma alergia nos pés que melhorou sensivelmente.
 Outra amiga fez 3 aplicações. Logo nas 2 primeiras aplicações, ela

 simplesmente não conseguiu dormir, porém não ficou cansada. Ela costuma
 ter insônia. Até o momento ela não ficou doente, o que era muito comum

 ela ficar gripada ou passar mal de forma geral.
  

 
Inforum:

 Data: 13/04/2007 19:47
 De: Valéria (agencia.inovacao@hotmail.com)

 IP: 201.40.176.211
 Assunto: Eu faço Hemoterapia!!!!

 Comecei a Hemoterapia a pouco tempo para acabar com minha incansável
 Renite e dores de cabeça por esta causadas. No meio do tratamento já

 senti melhoras. Nariz parou de "correr", as dores de cabeça fortíssimas
 pararam, gripes e resfriados nunca mais peguei. Tinha muita dores nas
 costas por causa do trabalho e estas também sumiram...

  
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 26 de agosto de 2008 - 20:30:52
 1- Em 1982 minha esposa foi curada com uma unica aplicação de 10 ml de sangue de inumeros

 Furunculos que apareciam sucessivamente e que não eram combatidos com nenhum
 medicamento testado. Foi prescrita e realizada pelo médico da familia que na época se limitou a

 dizer que era uma auto-vacina. A partir da aplicação os furunculos existentes foram
 desaparecendo e nunca mais retornaram.

 2- A um ano eu passei a fazer a auto-hemoterapia com o objetivo de evitar as frequentes gripes e
 hoje todos da minha familia ficam gripados, com febre e eu não tomo nenhum remédio e não pego gripe.

 Luiz Gasparim
 51 anos - Jundiaí - SP

  
 
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

  
 
Orientações Médicas:

 Sábado, 4 de outubro de 2008 - 20:24:53
 Já uso este tratamento há mais de um ano como prevenção e confesso que estou me

 



sentindo muito melhor e após comaçar o tratamento não tive nem gripe.
 Jose Monteiro Ribeiro 45 anos - Brasilia DF

  
 
Orientações Médicas:

 Sexta-feira, 26 de setembro de 2008 - 23:56:14
 Sou totalmente a favor da AH,estou na 15ª aplicação e muita coisa mudou...Pressão arterial

 controlada sem medicamento, gripes e rinites fazem parte do passado,muita disposição.Já
 que não existe estudo comprovado da eficácia,segundo a Anvisa, tá na hora de começar ou
 não há interesse.. ou melhor muito interesse contra.

 nilo dionizio rodrigues 46 anos - santana do livramento rs
  

 
 
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
  

 
Postado por Lina

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

  
Prometi que após 2 meses de aplicação eu faria novo exame de sangue. As melhorias foram as seguintes: abaixaram as taxas de glicose, ácido úrico, colesterol ruim.
Aumentaram as taxas de colesterol bom e triglicérides. 

 Além de outras melhorias: acabaram as feridas da testa provocadas pelo sol, vermilhidão nas pálpebras, abaixou a pressão sanguínea, melhorou a disposição geral e
aumentou a tesão e até agora não gripei , mesmo com o tempo seco aqui em Goiás." 

 Postado por: Vimar 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2664839272190366233

  
 
 
Postado por Lina

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

  
"Faço desde dezembro quando fiz uma cirurgia plástica de pequeno porte, ,em seguida conversei com meu médico (adepto da AHT) que me orientou como continuar.
Neste momento estou dando um intervalo. Mas melhorei de uma alergia que se manifestou em meus pés, só estava usando calçados abertos, minha pele e meus cabelos
ficaram uma seda, maravilhosos. Algumas pintas que tenho no corpo estão diminuindo e não gripei mais. 

 Gosto da AHT e recomendo!!!!!! 
 Meus agradecimentos ao Dr. Luiz Moura pela sua contribuição a minha saúde." 

 Postado por: Julia Tania 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6867508392877627291

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 17 de fevereiro de 2009 - 22:16:37 
 Eu faço auto-hemoterapia. Os benefícios são surpreendentes!!!!! Meus cabelos estavam caindo em demasia e agora só caem alguns fios, dentro da normalidade. Eu não

dormia, e quando conseguia era um sono parcelado e eu ficava ouvindo tudo que se passava ao redor (era um sono, posso dizer, artificial). Vivia irritada, mal humorada e
impaciente, uma situação normal para quem não dorme. Agora durmo profundamente em torno de cinco/seis horas ininterruptas. Meu intestino às vezes passava
quatro/cinco dias sem funcionar e às vezes mais. Agora está funcionando diariamente. Sentia dores em todo o corpo, principalmente na coluna, pernas e braços. Não sinto
mais nenhuma dor. Nunca mais gripei. E por aí vai..... A auto-hemoterapia é uma benção de Deus. Aconselho as pessoas a fazerem pois não tem nenhuma
contraindicação. A auto-hemoterapia só faz mal ao caixa das indústrias farmacêuticas e ao bolso de quem proíbe. 

 Miriam Carvalho de Souza - 67 anos - Brasília - Distrito Federal
  

 
 
 
 
Orientações Médicas: Sábado, 28 de fevereiro de 2009 - 20:00:47

 Faço uso há mais de dois anos e, desde então, não tenho mais aftas, gripe, resfriado, crises alérgicas, a rinite diminuiu consideravelmente. Percebi a diferença quando
fiquei um mês sem as aplicações e ao manipular água sanitária (tenho alergia a produtos de limpeza) fiquei muito mal. Recomendo, desde que, seja feito dentro das
normas de higiene e com profissionais da área da saúde. 

 Eliana - 40 anos
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Segunda-feira, 2 de março de 2009 - 22:25:07 
 Eu fiz (3) aplicacoes quandos estive de ferias ai no Brazil. 

 conclusao:
 (1) AI no Brazil estava +- 28*C (vinte e oito graus centigrados). 

 (2) quando cheguei aqui em Boston estava -10*C (-10* C negativo) 
 



(3) Aqui em Boston em fevereiro de 2009 chegou ate -21* (-21* negativo) 
 (4) Essa mudanca de temperatura era o suficiente para eu ficar varios dias com febre e de cama. 

 (5) Apos estas 3 aplicacoes, Hoje march 02, estou otimo sem ter q tomar nenhum medicamento para gripe ou refriado. 
 Pela minha esperiencia eu aprovo e indico a auto-hemoterapia 

 gilberto - boston estados unidos
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 3 de março de 2009 - 12:34:35 
 A exatamente 1 mes e meio atrás, pelo que eu havia contado, existiam 21 verrugas nos meus braços, hoje, dia 03/03/09, existem 5! Já fiz 5 aplicações e tomei Ascaridil. 

 Espinhas? Não acho em lugar algum. Gripe? Faz tempo que nao espirro e não escorre meu nariz! 
 A Industria Farmaceutica certamente ficaria muito insatisfeita se grande parte da população tivesse instrução e cultura para não deixar grande parte do seu salário em

farmácias. 
 Entro na farmácia somente pra comprar desodorante! nada mais! 

 O grande problema é o preconceito. É raro achar um farmaceutico ou uma pessoa habilitada fazer aplicação. 
 A natureza tem a cura para todos os males. O ser humano tem a cura para quase todos os males. 

 Pena que o capitalismo coloque tantas barreiras. 
 Hércules Alexandre Franco da Silveira Buscariolo - 24 anos - Campinas-SP 

  
 
 
 
Data: 04/03/2009 19:41

 De: Ademir Bertuola (ademirbertuola@hotmail.com)
 IP: 200.189.197.122

 Assunto: Prevençao
 Faço Ha desde 2007, nem gripe peguei, nao gasto mais com farmacia, estou muito satisfeito.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 6 de dezembro de 2009 - 11:00:18 66.178.16.147

  
Comecei fazendo auto-hemoterapia para combater uma das centenas de gripes que já faziam parte do meu cotidiano. Faz 3 anos que mantenho o tratamento e a gripe é só
uma lembrança do passado. As campanhas de vacinação de idosos, contra gripe deveriam ser feitas com auto-hemoterapia. Conheço dezenas de pessoas que usam o
tratamento, para outras finalidades, com resultados positivos de cura no primeiro mes.

  
Carlos Pinto

 58 anos - Itaituba Pa
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 16 de novembro de 2009 - 21:48:18 189.93.214.141

  
Sim,por que tive problemas de alergia com crises de falta de ar a noite,onde as vezes tinha que fazer uso de inalação 3 vezes por noite para poder dormir,vi o dvd e resolvi
fazer e me senti muinto bem até mesmo os contantes espirros ,gripes ,dores no peito até corro na praia pela manhã,ah! e o inalador coloquei na caixa e guardei, com fé em
Deus e nas aplicações não usarei nunca mais.

  
Flávio Antonio Anselmo Barbosa

 43 anos - Cabo de Santo Agostinho-PE
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 7 de novembro de 2009 - 13:26:05 189.56.8.51

  
falo da auto hemoterapia com toda certeza que tenho.estou fazendo essa pratica e não pretendo parar jamais, pois sarei da minha depressão, tinha gripes fortes
constantemente,tenho certeza que atraves da auto hemo minha resistencia aumentou, sou outra pessoa . Os medicos saõ contra claro, eles não querem ir para a roça e nem
cortar cana....querem pessoas doentes para eles sobreviverem numa boa. o governo gasta tanto e p ovo sofrendo tanto................porque será que a anvisa é contra
hem?????????????????

  
F. M. C

 56 anos - interior de são paulo
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 17 de outubro de 2009 - 10:10:39 

  
Eu e toda minha familia fazemos aht.a mais de 5 anos. Nunca tivemos qualquer problema,adverso, 

 



 
somente beneficios eu mesma nunca mais fiiquei gripada e até o momento me sinto ótima. 

  
Conheço um senhor com idade bem avançada que estava ja pra amputar a perna por falta de circulação,após as primeiras aplicações de 10ml,ele ja começou a sentir a
perna pois ela estava sem sensibilidade.Tudo mudou pra ele, melhorou a pressão sanguinia. e seu estado geral. 

  
Tenho muitos depoimentos de pessoas amigas principalmente que tinham problema de pele e gastavam uma quantia de 600.00 por mes com tratamento e não tinham
resultados.Com a aht em 4 aplicações 

  
a pele melhorou.Eu falo muito da aht pra quem eu axo que vai dar um bom resultado e até agora nunca ficaram 

  
descontentes ao contrario a corrente de pessoas esta cada vez maior.

  
Daisy Terezinha Philippi

 São José dos Pinhais PR.
  

 
 
 
ORIENTAÇÔES MEDICAS

  
Terça-feira, 29 de dezembro de 2009 - 20:14:06 189.32.144.68

  
Olá, 

  
Fiz o tratamento 1 ano, para alergia a mudança de temperatura, eu ficava resfriada toda hora, e durante esse ano não tive resfriado, e vc ganha mais disposicão. 

  
Estou dando um tempinho 6 meses, mais ja vou retornar. 

  
Bjos

  
Rogeria

 Rio de Janeiro
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 3 de outubro de 2009 - 21:41:42 

  
Há mais de 28 anos, sofria de rinite alérgica, e gripava com muita facilidade não podia estar sem meu descongestionante nasal, não conseguia ter uma boa noite de sono.
Em abril de 2007, assistir o DVD do Dr. Luiz Moura e passei a utilizar a auto hemoterapia apenas como instrumento para aumentar as minhas defesas orgânicas. 

  
Contudo, após 3 meses de aplicações, observei que já não estava mais usando o descongestionante nasal como antigamente, e em sequencia parei de usar definitivamente.
Desde 2007, nunca mais tive uma gripe sequer. 

  
Meu pai, (hoje com 90 anos) tinha inúmeras manchas negras nos braços, apos o tratamento as manchas começaram a sumir (posso enviar fotos). 

  
Minha mãe (86 anos) que sempre tinha altas taxas de colesterol, hoje as taxas são todas normais, ,elhorando muito a sua qualidade de vida. 

  
Em minha família, são sete pessoas que fazem uso desta técnica. 

  
Conheço uma criança de 13 anos que curou em definitivo a asma. 

  
Sou Médico Veterinário, e na minha vida profissional já usava esta técnica para tratar com sucesso Papilomatose Bovina (verruga), e problemas dermatológicos em
pequenos animais. 

  
Espero que a Medicina esqueça um pouco a atual "Medicina Mercantilista" e trabalhe na pesquisa da Auto Hemoterapia, levando principalmente para a população carente
um tratamento barato e eficaz.

  
Celio da Cruz Fontes

 49 anos - Aracaju /SE
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 13:01:34 

  
Eu sou a favor da auto-hemoterapia 

  
Casos em que a auto-hemoterapia foi benéfica para mim: 

  
Câncer, gripe, espinha, disposição, imunidade, hipotireóide, dor no corpo e na coluna, entre outros...

  
Janine Mota

 28 anos - Juiz de Fora
  

 



 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 13:07:54 

  
Tenho quase 64 e pratico a Auto Hemoterapia há cerca de 2 anos e nunca tive qualquer efeito colateral. Na verdade, por algumas circunstâncias pessoais, deixei de usá-la
por 2 semanas e peguei uma gripe que durou 15 dias e me deixou com bronquite. Diga-se de passagem, que a "comprovação científica" alegada pelas autoridades
sanitárias não existe porque elas mesmas não providenciam essa comprovação, baseando em sua inércia a condenação da AH. Por outro lado a mesma "comprovação
científica", não é garantia de que um medicamento é seguro, uma vez que vários medicamentos cientificamente aprovados já foram recolhidos do mercado e condenados
pelas autoridades sanitárias que o aprovaram, após terem dado lucros exorbitantes aos fabricantes e terem causado danos à saúde da população, como é o caso da
Talidomida e do Prexige. Infelizmente a ANVISA não publica a relação dos medicamentos que foram condenados depois de aprovados, para não prejudicar os interesses
dos laboratórios farmacêuticos, que são a indústria mais poderosa do mundo. Há 25 anos não tomo remédios de laboratórios e só me trato com produtos colhidos
diretamente da natureza, como ervas e própolis. 

  
A mãe natureza cuidou da vida na terra durante milhões de anos, antes de ser deposta pelos laboratórios, sob o pretexto de que não comprova cientificamente seus
produtos. 

  
Para provar que funciona, é preciso comprovar cientificamente. Para provar que não funciona, não é preciso adotar os mesmos procedimentos? 

  
A AH se baseia no princípio de que o organismo recebe o sangue como corpo estranho, o que provoca a estimulação do sistema imunológico, que passa a produzir 4 vezes
mais anticorpos para eliminar o sangue "intruso", aumentando de 5% a taxa normal de macrófagos no sangue para 24%. Como o corpo estranho é o próprio sangue do
paciente, não pode haver qualquer perigo de efeito colateral. Isto é importante principalmente para os idosos, pois o sistema imunológico decresce após os 50 anos,
quando desaparece a glândula Timo. 

  
Anônimo

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 16:42:49 

  
faço hemo faz um ano ja fiquei algumas semanas sem fazer e ja notei a diferença eu tinha muita dor nas pernas e com a hemo nao tenho dor tinha depressao foi tudo em
bora so tenho coisas boas sobre esse metodo nao peguei mais gripe um abraço para esse medico maravilhoso

  
michele rosana esser

 26 anos - curitiba
  

 
 
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, 30 de agosto de 2009 - 11:33:00 

  
Sou totalmente a favor. Faço a auto- hemo há meses, e só tive benefícios. Desde que comecei a fazer, não gripei mais ,e constantemente eu ficava gripada.

  
Silene N. Fernandes

 43 anos - Medina M.G
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 26 de agosto de 2009 - 15:25:07 

  
foi bom pra gripe, minha cirurgia...........

  
agenor

 são paulo
 



 
 
 
 
Data: 14/08/2009 16:15 

 De: ANA TEIXEIRA 
 IP: 187.7.163.152 

 Assunto: Re: Re: Auto Hemo X Gripe Suína 
  

Sofria constantemente de dor de garganta e vivia tomando antibioticos. Comecei a aplicar em mim mesma a auto hemoterapia, já fazem dois anos e nunca mais tomei
antibioticos. Com essa epidemia de gripe A estou aplicando em mim, na minha mãe e no meu filho de 12 anos. Até agora estamos muito bem!!! Resolvi aplicar em meu
filho devido a varias mortes pela gripe A na minha cidade!!!! 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 11 de agosto de 2009 - 16:32:34 

  
Aqui em casa todos nós fazemos a AH a mais ou menos 4 anos e desde então, gripe aqui em casa, nem pensar.

  
Salete Mattos

 55 anos - Florianópolis
  

 
 
 
Data: 07/08/2009 14:02 

 De: josue junior 
 IP: 189.31.192.51 
  

Assunto: AUTO HEMOTERAPIA REMEDIO PARA TODAS AS DOENÇAS 
  

sou de paranagua parana conheço muitas pessoas que estao fazendo este tratamento que serve para qualquer doença . EU faço este tratamento e ja faz muito tempo que
nao pego gripe ou inflamaçao de garganta , faço aplicaçoes de 5 em 5 dias me sinto muito bem. 

  
 
 
 
Data: 07/08/2009 10:10 

 De: Nelson (ndias32@hotmail.com) 
 IP: 201.52.145.91 

 Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA 
  

Eu não sou médico mas achei a argumentação da AHT muito válida. Utilizo a técnica como medida 
 preventiva para doenças comuns. Coincidência ou não, não fico doente há vários anos e, mesmo 

 quando alguma virose oportunista tenta se instalar (nos períodos em que paro a aplicação), volto 
 a aplicar e meu corpo reage muito bem. Normalmente a cura é muito mais rápida. Eu tenho 43 anos e 

 me lembro muito bem como, mesmo quando era mais jovem, demorava a me curar de uma gripe ou 
 qualquer outra infecção virótica. 

  
Hoje, apesar de ter mais de 40, sou mais saudável que antes. Creio que devo parte disso à AHT. 

  
Tenho relatos de duas pessoas que se curaram de doenças. Uma mulher, de um câncer e seu filho, de 

 psoríase (Detalhe: ela tinha sido desenganada pelos médicos e foi seu filho quem resolveu 
 esperimentar a técnica. Deu certo. Hoje ela está 10 Kg mais gorda e vive uma vida normal, sem 

 dores). 
  

 
 
 
Data: 06/08/2009 18:24  

 De: Luciana (lcpublicidades@hotmail.com)  
 IP: 200.223.17.26  

 Assunto: Re: Asma e sinusite...Queria saber se AH melhora e cura os dois.  

Olá amigo  
Tenho uma tia que sofria de uma alergia crônica, tinha sinusite, asma, estava sempre resfriada, sempre estava tomando remedio para alergia. Ela começou fazer ah e ja esta na

14ª aplicação nunca mais teve nenhum resfriado. Essa tia ela tambem tomava 2 comprimidos para pressão alta, tava com um cisto embaixo do ceio e sentia dormencia nos pés. Ela
tem 66 anos. Hoje ela não tem mais nenhum desses problemas, não toma mais os comprimidos da pressão o cisto esta bem pequeninho, não tem mais as dormencias e disse que não
para mais de fazer auto hemoterapia so mesmo para descansar as veias.  

Esse é apenas um dos problemas, das mais de 200 pessoas que eu conheço que fazem auto hemoterapia.  
Tenha confiaça amigo e vá em frente. Leia tudo que vc puder sobre auto hemoterapia porque que a auto hemoterapia não é reconhecida agente ja sabe. E a explicação todos nós

sabemos. Tantos beneficios de graça é coisa de Deus mesmo. AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.  
  

 
 
 
Data: 05/06/2007 09:27 

 De: Ezequiel Webber Carlos 
 IP: 200.154.243.130 

 Assunto: Minha esperiência 
  



Eu estou fazendo a autohemoterapia a 8 semanas e não tenho nenhum tipo de problema constatado para o uso desta aplicação, mas já observei efeitos como a autoimunização em
relação á gripe e algumas doenças, rinite, e outras eu tinha uma alergia que me causava muitos vergões ao contato com algumas ervas, e agora não mais nada de problemas, e o mais
surpreendente é que eu tenho um primo que tinha reumatismo no sangue em estado avançado e com a prática da autohemo consorciada com o tratamento médico recomendado ele
eliminou os sintomas do reumatismo do seu corpo( pelo que eu conheço o reumatismo não tem tratamento milagroso, até antes conhecer a autohemoterapia. Eu recomendo.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 31 de julho de 2009 - 15:16:19 

  
Sou a favor pois tinha crises fortes todos os dias de rinite alergica, vivia com rolo de papel higienico nao parava de ficar gripada, era um horror, depois que fiz a auto-hemoterapia nao
tive nunca mais nehuma gripe nem crise de rinite.

  
Laura

 20 anos - SJC-SP
  

 
 
 

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Hemorróidas
 
 
Sábado, 7 de maio de 2016 - 01:13:33 

  
Minha Mãe tinha muitas veias entupidas e muito cheias, em tempo de estourar, e "quebradas". Com a Auto-Hemoterapia, ela melhorou muito; suas pernas ficaram mais
"limpas", isto é, as veias já não pareciam que estavam ao ponto de estourar. Também eu, sofrendo já, há vários meses, de hemorroidas, após uma única semana de
aplicação do meu próprio sangue no meu músculo (Auto-Hemoterapia), desapareceu esse mal. 

 Edmar 
 35 anos - Sousa-PB

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/minha-mae-tinha-muitas-veias-entupidas-e-muito-cheias-em.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 3 de outubro de 2014 - 11:02:13 

  
oi , eu e meu marido estamos fazendo o tratamento com hemoterapia estamos muito feliz com o resultado,pois sofria de hemorroidas e meu marido com um problema na
perna, estamos na quinta aplicação,só melhoras graças a deus,estou tão,feliz que da vontade de gritar aos quatros canto do mundo,comecei no dia 2/9 /2014 

 cilene melo 
 fortaleza

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 22 de maio de 2012 - 22:57:23 

  
Ja faz um ano que uso a prática da auto hemoterapia , e realmente eu me cinto muito bem . 

 Antes de começar a AH eu estava completamente desanimado Obs: não era preguiça era desanimo mesmo! 
 Hoje sou outra pessoa voltou a minha disposição tinha problema de hemorroidas a partir da sexta aplicação desapareceu completamente graças a Deus nunca mais tive

problema de hemorroidas . 
  

José Volmar kubiaki de Lima 
 59 anos - Guaíba

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/ja-faz-um-ano-que-uso-a-pratica-da-auto-hemoterapia-e.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 29 de janeiro de 2011 - 19:02:48

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/minha-mae-tinha-muitas-veias-entupidas-e-muito-cheias-em.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/ja-faz-um-ano-que-uso-a-pratica-da-auto-hemoterapia-e.asp


 
Enfermidades selecionadas   

  Doença hemorroidária
  Infecção

  
4 anos de Auto-hemoterapia - somente saúde

  
Data: 27/01/2011 21:52 

 De: ilidio 
 IP: 187.25.177.151 

 Assunto: Aniversário AHT 
 Aos amigos AHT: 

 Estamos completando agora em janeiro, 4 anos consecutivos e ininterruptos de aplicações de AHT. Recebí o DVD do Dr. Luiz Moura nessa data, por insistência de uma
irmã, fomos (eu e espôsa), assistir. Resolvemos fazer as aplicações no mesmo instante e nunca mais paramos. Eu, estava preparando-me para uma cirugia de hemorróidas,
 que não foi concluída. Estou curado. Minha espôsa era "proprietária" de uma infecção urinária, por uns 15 anos. 

 Tomava de 3 a 4 cargas de antibióticos por ano, sem qualquer alívio ou esperanças de melhoras. Na primeira  aplicação, já sentiu melhoras e nunca mais tomou um
comprimido sequer. Está curada. Isto, sem contar os demais benefícios que requerem páginas elucidativas. Tenho repassado para centenas de pessoas, que por sua vez,
 repassaram a outros tantos, divulgando esta técnica simples e de custo quase zero. Este o motivo da proibição e perseguição de que todos já sabemos. 

 Comemoremos pois. 
 Sejam felizes 

 ilidio  
  

 http://inforum.insite.com.br/39550/11501992.html
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/4-anos-de-auto-hemoterapia-somente-saude.asp
  

 
 
 
 
 
 
Domingo, 11 de dezembro de 2011 - 02:00:16

  
Enfermidades selecionadas 

 Doença hemorroidária
  

Auto-hemoterapia em caso de doença hemorroidária
  

paulo79552 fez um comentário sobre Auto-hemoterapia: Mestre TELMA GEOVANINI fala sobre EPIDEMIAS: 
 http://www.youtube.com/watch?v=Ny1LFtc0NR8

 obrigado !!! eu tenho crise de hemorroidas ! usei seu procedimento em meu proprio corpo ! e cccaaabbbuuummm , o problema sumiu , e espero que nao vai voltar ! me
sinto curado ! obrigado , mestre !!!! 

  
paulo79552 fez um comentário sobre Reportagem sobre a Autohemoterapia exibida no Jornal da Band: 

 http://www.youtube.com/watch?v=i2VDfUD3ZHY
 sehores e senhoras ! auncio aqui , que com o uso da auto hemoterapia tenho boas melhoras num caso critico de hemorroidas ! graças a esse tratamento eu tenho alcançado

resultados positivos ! 
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-em-caso-de-doenca-hemorroidaria.asp
  

 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 8 de dezembro de 2010 - 02:05:23

  
Enfermidades selecionadas   

  Doença hemorroidária
  

Valeu a pena
  

Eu estava preocupado pois quando eu usava papel higienico após ir ao banheiro eu sempre notava vestigios de sangue no papel. Eram sempre pequenos riscos vermelhos
mas eram constantes e por vezes eu sentia muita dor no anus e o sangramento aumentava, mas eram crises não muito frequentes. Após consulta com o proctologista ele
me dissse que era uma pequena hemorroida na parte interna e que não necessitava de cirurgia pois com certeza apareceriam outras e eu devia esperar para não ter de fazer
cirurgia novamente!! (nada animador!). 

 Eu sou hipertenso e tomo enalapril 20mg todo dia, em outubro de 2010 pouco tempo depois da consulta, eu estava vivendo o fim de um relacionamento afetivo e estive
por dias em situação de estresse e pressão alta, no meio deste tormento eis que me da uma crise de HEMORROIDAS e de uma forma que eu nunca tinha visto. Fiquei
apavorado ao sentir q uma veia inchada e dolorida estava para fora do anus.... podia senti-la nos dedos e mesmo q eu tentasse por para dentro, ela saia novamente. Fiquei
uns 3 dias sem saber o que fazer e evitava a todo custo ir ao banheiro e após isso procurei um farmaceutico que me vendeu uma pomada e um vidro com umas capsulas de
castanha da india que juntos custou R$60,00. Usei o medicamento por cerca de 15 dias e nesse periodo a unica melhora era quando eu passava a pomada q continha
xilocaina e portanto tinha um efeito anestesico que não durava mais q uma hora. As pilulas acabaram e eu não notava nehuma melhora efetiva, estava ficando apavorado
com a ideia de ter q fazer cirurgia pois vinha pesquisando o assunto e ha muito depoimentos q atestam que é comum o reaparecimento de hemorroidas e tiveram q se
submeter a nova cirurgia. Intensifuiquei a pesquisa em busca de orientações e possiveis tratamentos para pelo menos amenizar a crise e acabei por tomar conhecimento da
Auto-Hemoterapia e dediquei um tempo para pesquisar o assunto. Os depoimentos e videos sobre o assunto me convenceram e eu resolvi fazer uso desta tecnica. 24 horas
depois da primeira aplicação (10ml), a dor praticamente sumiu e eu tinha mais tranquilidade para fazer a higienização. Dava para ver claramente que uma parte da veia
cerca de 5cm, estava dura e parecia sangue coagulado. Alguns dias após a segunda aplicação, notei que a veia que parecia seca começoua a afinar e foi tanto que apos
trinta dias na quinta aplicação....... a veia que parecia estar morta, simplesmente desapareceu.... continuo aplicando 10ml no sexto dia e posso atestar que não vejo o menor
sinal de hemorroidas,.... nada nada nada.... meu anus esta perfeito, adoro pimenta e voltei a come-las normalmente e não sinto nenhum desconforto na hora das

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/4-anos-de-auto-hemoterapia-somente-saude.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-em-caso-de-doenca-hemorroidaria.asp


fezes...nada nada nada... pra mim que vivi o horror de ter uma hemorroida exposta garanto que valeu a pena conhecer a Auto -Hemoterapia. 
 Manoel Silva 

 40 anos - São Bernardo do Campo
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/valeu-a-pena.asp
  

 
 
 
 
Segunda-feira, 28 de junho de 2010 - 21:29:16

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Doença hemorroidária

  
Vantagens 

 Eu já fui operado em 1975 do problema acima citado, porém após exame de colonoscopia há 2 anos voltou fulminantemente de vez. Vinha sentindo muito ardor com
inchaço interno na região principalmente após evacuação,que era mais intensa a mistura de dor e ardor. Então começei a praticar a terapia 2 vezes por semana com 5 ml de
aplicação por vez. Na 3a. ou na 4a. aplicação já sentia diferença, e hoje dia 26/6/2010, após uma mês de pouco já não sinto ardor nem dor ou desconforto na evacuação.
Além disso, a coceira nas vistas diminuiu drasticamente e a disposição fisica é outra sinto com mais vigor. 

  
 Experiência 

 Vide comentário acima  
  

 Kinya Katsuyama 
 65 anos - São Paulo - SP - Brasil

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-doenca-hemorroidaria.asp

  
 
 
 
 
Ilton 26, outubro, 2007 em 18:29 - - http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all

 Hemoterapia é nota 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 A 5 anos atrás eu operei de hemorróidas, já sofria a mais de 10 anos com essa terrível enfermidade, a um mês e pouco ela começou a se manifestar novamente.

 Fiquei com medo de ser preciso submeter-me a outra cirurgia, mas meu cunhado me dize que estava fazendo a hemoterapia a alguns meses para estresse , depressão,
ansiedade e juntamente com todas essas enfermidade acabou também sendo curado das suas hemorróidas . Estou na 4ª aplicação e minhas hemorróidas desapareceram. E
mais ainda estava com uma dermatite ou coisa parecida que adquiri em uma pescaria por causa de picadas de carapatos provavelmente de capivara pois no local tinha
muitas… com a hemoterapia estou tendo uma grande melhora também nesta enfermidade estou maravilhado com essa tal de hemoterapia. Fiquem com Deus , e muitas
vitorias ate mais.

 
 
FLÁVIA - perfil no Orkut 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14682793666443889428
 Em 3-12-07 deixou este scrap na mesma comunidade do Orkut ASMA e AUTO-HEMOTERAPIA http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630

 quase 2 anos... meu marido e eu nos tratamos com a AH ja tem quase 2 anos. Meu marido retirou 3 tumores malignos do pescoço e nao quiz sofrer com o procedimento
padrao medico (radio e quimio) passamos os dois a fazer semanalmente AH 20ml.... 

 Não apareceram novos tumores. 
 hemorroidas sumiram. 

 rinite e sinuzite nunca mais... 
 gripe? oq eh gripe? 

 valeuuu 
 deixo ai meu depoimento e quem quizer mais alguma informação eh só me chamar no meu perfil...

  
 
 
 
Inforum

  
Data: 15/12/2009 22:02

 De: ilidio
 IP: 187.25.173.80

 Assunto: Re: Re: Re: Re: Cirurgia de hemorróidas
 Prezado Marcos,

 Também eu, tinha problemas com hemorróidas. Quase faço cirurgia. Com as aplicações de AHT, só
 não foi preciso, como me curei definitivamente, sem qualquer medicamento.

 saudações
 ilidio

 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Hepatite
 
 
Roberto Fraga da Silva comentou no grupo AMIGOS DA CURA, na foto de Walter Medeiros, 4 de maio, aniversário do Dr. Luiz Moura

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/valeu-a-pena.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-doenca-hemorroidaria.asp


Roberto Fraga da Silva: A um ano faço o tratamento estava com início de cirrose e hepatite c fui curado da cirrose graças a esse médico brilhante que tenho profunda
gratidão

 Descurtir · Responder · 3 · 11 h · Editado
 (6 de maio de 2016)

  
https://www.facebook.com/roberto.f.dasilva.39

  
https://www.facebook.com/groups/422963371070990/

  
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 26 de janeiro de 2016 - 22:17:52

  
Enfermidades selecionadas 

 Doenças pancreáticas
 Hepatite

  
Auto-hemoterapia (nos Estados Unidos) e a prova dos efeitos benéficos em 6 anos: Hepatite B cronica e Cirrose

  
Alba Hall publicaou no Grupo Auto-hemoterapia - meu sangue me cura 

 Foto de Alba Hall. 
 Curtir · Responder · 9 h 

  
Está aí o meu resultado de 6 anos de uso esse foi em 2011 

  
- 

  
Alba Hall Esse é deste mês tudo normal mas faço toda semana meu médico aqui nos Estados Unidos fica besta diz que eu continue fazendo o mesmo que venho fazendo
pois ele não sabe o que é não posso dizer pra ele vou de 6 em 6 meses fazer o chek-up 

  
Foto de Alba Hall. 

 Curtir · Responder · 9 h 
  

Alba Hall Faço 10ml de 7 em 7 dias pode reparar na primeira o meu AST e 863 e o ALT 1018 hoje o AST e 19 e o ALT 18 como posso parar este tratamento 
 Curtir · Responder · 2 · 9 h 

  
Alba Hall Tenho hepatite b crônica e cirrose tem prova mais contundente do que esta 

 Curtir · Responder · 1 · 9 h 
  

FOTOS EM: 
  

https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/posts/1037780666279449?pnref=story
  

 
Quarta-feira, 27 de janeiro de 2016 - 00:14:11 

  
* E MAIS COMENTARIOS IMPORTANTISSIMOS: 

  
Alba Hall: Preste atenção Marcelo logo em baixo da quantidade de AST and ALT (test 4) HBV not detectaed o vírus da hepatite não é detectado 

 Descurtir · Responder · 1 · 1 minuto 
  

Alba Hall Observe no primeiro exame a palavra alert e high no lado dos resultados 
 Descurtir · Responder · 1 · 3 min 

  
Alba Hall E low 

 Curtir · Responder · 2 min 
  

Marcelo Fetha Obrigado Estas observações são muito importantes! 
 Curtir · Responder · Agora mesmo

  
 
* E MAIS UM COMENTARIO IMPORTANTISSIMO: 

  
Alba Hall: Preste atenção Marcelo logo em baixo da quantidade de AST and ALT (test 4) HBV not detectaed o vírus da hepatite não é detectado 

 Descurtir · Responder · 1 · 1 minuto 
  

 
 
 
 
 
 
DEPOIMENTO ANTERIOR DE ALBA EM 2011

Domingo, 26 de junho de 2011 - 11:19:47 PM 
  

A autohemoterapia e de uma eficacia tamanha pois descobri que tenho hepatiteB a1 ano atraz e comecei a fazer o tratamento aqui nos Estados unidos comprando um



remedio carissimo por nome VIRIAD busquei o menor preco no Canada Brasil e onde encontrei mais barato foi aqui e nao tive altenativa estava gastando $600.00 por
mes ate que descobrir este tratamento e simplesmente parei de tomar o remedio mais continuei fazer o controle so que o medico estava satisfeito com o progresso do
tratamento porque tinha negativado a hepatite b mais ele nao sabe que faco o tratamento nos ultimos exames ele nao estava conseguindo eplicar o que estava acontecendo
com meu corpo e agora ele me pediu ultrasom para sabercomo esta meu figado,pancrea baco e tudo porque nao se comforma o que esta acontecendo so sei dizer que nao
gasto mais $600.00 por mes sem contar que as varizes as dores nas pernas indisposicao insonia que tinha tudo foi para muuito longe sem contar que ha muito tempo nao
sei o que e tomar um analgesico e durmo a noite inteira e acordo com muita disposicao para trabalhar agora meu marido que e americano tambem quer fazer porque ele ve
os resultados fantastico na minha vida sem contar que os gastos com remedio agora para mim tem sido zero gracas ao tratamento da autohemoterapia posso afirmar que e
muito bom e que me sinto outra pessoa o resultado dos examens sao fantastico meu hematologista esta muuito feliz por tudo sem saber que nao tomo mais o remedio que
ele tinha me passado tomei somente 3meses e nunca mais somente faco o controle para ver se esta tudo bem, obriga Dr.Luiz Moura por ter me ajudado com sua
divulgacao estou indo ao Brasil proximo mes e estou levando muitos CDs para distribui na cidade onde minha familia mora que e em Belem do Para um cidade por nome
curuca minha irma so esta me esperando para ver se e realmente o que estou falandoe verdade pois ela quer fazer mais nao se encontra com coragem tenho fe em Deus
que depois que ela assistir o video vai ficar crente em tudo que lhe digo por telefone obrigado a todos e este e meu depoimento e espero que as pessoas fiquem bem atenta
para este tratamento o custo e zero e eficiente obrigado. 

 Alba Hall 
 56 anos - Newark Nj Estados Unidos

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/a-autohemoterapia-e-de-uma-eficacia-tamanha-pois-descobri.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 15 de dezembro de 2014 - 23:27:01

  
Enfermidades selecionadas 

 Hepatite
  

Hepatitis C Treatment and Cure 
  

[YEA] I have been having Autohemotherapy to treat my Hep C and I am astonished as to how well I feel. I have not felt this well in many years. My energy went off the
charts at first and has now become more normal. No more fatigue!! My Naturopathic Dr. prescribed 8 treatments, twice a week. I have one more treatment left and then he
suggested an 'as and when needed'. Worked well for me. 

  
TRADUÇAO VIA GOOGLE 

  
Eu tenho tido Auto-hemoterapia para tratar a minha Hep C e eu estou surpreso de como eu me sinto bem . Eu não senti isso muito bem em muitos anos. Minha energia
explodiu nas paradas em primeiro e agora se tornou mais normal. Não mais fadiga !! Meu naturopata Dr. prescrito 8 tratamentos, duas vezes por semana . Eu tenho mais
um tratamento para a esquerda e , em seguida, ele sugeriu um " como e quando necessário " . Funcionou bem para mim . 

  
http://www.earthclinic.com/cures/hep_c6.html

  
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 2 de março de 2013 - 03:31:05

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne adulta
 Hepatite

  
Publicado em Auto-hemoterapia Brasil -facebook

  
Gabi Hayashida publicou em Autohemoterapia Brasil 

 há 4 minutos 
  

Não sei se há aqui espaço para dar depoimentos, e nem sei se o meu é tão importante assim, mas mesmo assim, gostaria de compartilhar, pq não vejo outro espaço que
seja aberto a isso, todos me consideram "maluca" por ter me submetido a tal prática... Bom, quando eu era adolescente sempre tive MUITOS problemas de acne, fui a
diversos dermatologistas, usei muitos remédios caríssimos que pouco ou em nada faziam efeito. A minha última opção seria o Roacutan, um remédio tarja preta que
apresenta várias contra-indicações e perigos para a saúde do paciente. Minha mãe não aceitou de jeito nenhum. Poucos dias depois ficamos sabendo da autohemoterapia, e
arriscamos. Minha mãe foi fazer também, pra sentir também caso ocorresse qualquer "sintoma" indesejável. Acontece que com 5 aplicações de 5ml já tive uma melhora
significativa, e minha mãe, que antes estava com medo e só fez para me acompanhar, passou a não mais sentir as dores nas costas (que ela tinha sempre por carregar
minha irmã pequena no colo). Continuei fazendo por quase um ano, e meu rosto ficou limpo, sem nenhum vestígio, praticamente. E hoje não tenho na pele nem as marcas
típicas de quem já sofreu com acne. Falamos com a minha vó, que na época estava se submetendo a um tratamento pesado contra hepatite C e com imunidade baixíssima,
e ela topou fazer também. Ela já tinha ouvido falar da prática, mas acho que precisava de um "empurrão". A imunidade dela aumentou de uma forma que os médicos não
conseguiam explicar, e ela rapidamente teve uma melhora na evolução do tratamento contra hepatite. 

 É totalmente compreensível que não haja divulgação da autohemoterapia, pois os custos para realizá-la são irrisórios, e os médicos e a indústria farmacêutica seriam
prejudicados... Mas por outro lado acho que deveria haver uma "parceria" talvez, um tratamento complementando outro, algo do tipo... Enfim, não sei se funcionaria, mas
sem dúvida alguma a qualidade de vida das pessoas melhoraria muito, caso elas tivessem mais acesso às informações quanto à autohemoterapia. 

 Curtir (desfazer) · 
 Você e Auto-hemotherapy English curtiram isso.

  
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/a-autohemoterapia-e-de-uma-eficacia-tamanha-pois-descobri.asp
http://www.earthclinic.com/cures/hep_c6.html


 
 
 
Sexta-feira, 18 de maio de 2012 - 23:35:03

  
Enfermidades selecionadas 

 Hepatite
  

autohemoterapia e Hepatite C
  

Data: 18/05/2012 21:03 
 De: antonio dos reis alves 

 IP: 201.82.32.170 
 Assunto: autohemoterapia Hepatite C 

  
caros amigos,faço hemoterapia a mais ou menos 18 meses na luta contra VHc, antes de fazer a hemoterapia eu sentia fortes dores nas pernas, muito cansaço sinusite dores
nas juntas do braço enfim vivia fadigado. Assim que eu comecei a fazer os exames médicos para iniciar os tratamentos com ribavirina e interferon eu fiz uma pesquisa na
internet a respeito dos efeitos colaterais que causam essas drogas, confesso não tive coragem de enfrentar esse desafio, então através de um amigo que conhece os
beneficio da Hemoterapia , resolvi aceitar essa pratica e te digo as dores dos braços sumiram o cansaço também sinusite desapareceu e sinto que as funções hepaticas
estão normalizando e outra não tenho gripe, tomo sorvete até no frio e não acontece nada. Vou continuar fazendo 10ml de hemo uma vez por semana enquanto o nosso
Deus conceder vida. E agradeço a Deus por ele ter dado essa luz ao Dr. Luis moura pela divulgação deste trabalho e quem tem vontade de viver vai enfrente. abraços a
todos 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/12446114.html

  
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011 - 21:34:45

  
Enfermidades selecionadas 

 Dores articulares
 Hepatite

  
Auto-hemoterapia cura dores nas pernas

  
Data: 18/02/2011 19:12 

 De: Daisy G. B. Souto 
 IP: 201.93.232.33 

 Assunto: Autohemoterapia 
 Olá. Faço uso da autohemoterapia há 3 anos e estou satisfeita como os resultados pois, sofria muito de dores 

 nas pernas e elas sumiram. Meu marido também é adepto e alguns amigos e familiares também. Um amigo portador de 
 hepatite c está maravilhado com os benefícios. Porém nossa maior dificuldade foi encontrar alguém apto em fazer 

 as aplicações, isso foi nos angustiando até que uma enfermeira amiga de outra cidade nos ensinou como fazer e 
 então eu faço para meu marido e ele para mim. Conheci a técnica através de um médico homeopata de uma cidade 

 vizinha que me deu um DVD do Dr Luis. De lá para cá não deixei de usa-la. Tenho 45 anos e moro em Itapira 
 (região de Campinas SP). 

 http://inforum.insite.com.br/66763/11553467.html
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-dores-nas-pernas.asp
  

 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
 Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de : acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto

de ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua
luta para o reconhecimento desta técnica.

 Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT
  

 
 
 
 
 
Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 

 profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

Precedente aberto, aproveite quem quiser:
  

Direito à Vida
 Justiça garante tratamento alternativo a paciente com hepatite C

 07/05/2007
  

Sempre que houver risco iminente de morte, o paciente poderá se socorrer de terapêutica alternativa. O entendimento é da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região (DF), que manteve a continuidade de tratamento médico-hospitalar não-convencional, aquele sem comprovação de eficácia, a um portador de hepatite C. O

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-dores-nas-pernas.asp


recurso é da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, que é contra o tratamento.
  

O portador de hepatite C crônica, com cirrose hepática e sinais de insuficiência hepática, pediu autorização para realizar transfusões de leucócitos e plasma a fim de
infundir células produtoras de anticorpos neutralizadores do vírus da hepatite C.

  
Ao contrário do método tradicional que não surtia efeito, o alternativo, segundo o paciente, estaria trazendo melhora significativa. Por três vezes, o doente teria feito uso
dessa terapia, após concessão de liminar, com conseqüente benefício no quadro clínico.

  
Para o relator, juiz federal convocado pelo TRF-1, Carlos Augusto Pires Brandão, o paciente deve continuar o tratamento pelo método alternativo não-consagrado, embora
reconhecido internacionalmente, mas que lhe trouxe bem-estar.

  
“O direito à vida se configura como uma das mais importantes garantias constitucionais”, sustentou.

  
Revista Consultor Jurídico, 4 de maio de 2007

 Fonte: http://conjur.estadao.com.br/static/text/55292,1

Processo: REOMS 2002.39.00.003067-7/PA
 Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO

 Convocado: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
 Órgão Julgador: SEXTA TURMA

 Publicação: 30/04/2007 DJ p.80
 Data da Decisão: 19/03/2007

  
O processo pode ser pesquisado no site, inclusive com download do relatório com quatro páginas do JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO:
http://www.trf1.gov.br/

  
 
 
 
 
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!!!! 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 31 de outubro de 2009 - 22:15:14 201.29.245.232

  
Meu primo fui curado de Hepatite C, apos o uso dessa tecnica por 1 ano.

  
MARCIA ROSAS

 48 anos - RIO DE JANEIRO
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 10 de dezembro de 2009 - 18:18:22 201.19.21.108

  
Faço auto-hemoterapia há um mês apenas. Faço pelo incentivo que tive quando meu primo após 8 meses de tratamento ter negativado seu exame de hepatite C. Pode até
ser que o exame anterior que ele fez quando foi doar sangue para um amigo hospitalizado estivesse errado. Na época ele não quis refazer o exame. Porém tudo indica que
tenha sido o tratamento com a auto-hemoterapia, o qual ele fez certinho durante esses 8 meses sem intervalo. Agora ele está dando um tempo e diz que logo voltará ao
tratamento. Acredito que a cura de todos os nossos males esteja dentro de nós mesmos. Temos poderes desconhecidos por nós. A auto-hemoterapia é apenas uma ínfima
parte disso. A ciência tem nos mostrado alguns outros como as células tronco. Somos pura energia. Precisamos nos descobrir.

  
MARCIA ROSAS

 48 anos - RIO DE JANEIRO
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 1 de novembro de 2009 - 11:28:56 189.105.93.31

  
Bom dia Marcia Rosas 

  



Que bom. 
  

Esse é um excelente depoimento. 
  

Temos que trabalhar bastante para podermos liberar a Auto-hemoterapia no Brasil. 
  

Eu Faço a 3 anos para controlar a pressão alta como excelente resultados, eu tomava dois remédios e hoje tomo somente metade de um comprimido. Pressão: 11 por 7, 12
por 7. Antes da auto-hemoterapia, mesmo tomando os dois remédios ela ficava entre 12 por 8, 14 por 9 e 15 por 10. 

  
Distribuo vários DVDs do Dr. Luiz Moura de graça. 

  
Paulo Magalhães

 52 anos - Salvador - Bahia
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 30 de setembro de 2009 - 06:00:08 

  
Data: 29/09/2009 22:02 

 De: Rose Mary Campos Dias (rosecampos.benedetti@yahoo.com.br) 
 IP: 200.195.64.138 

 Assunto: Re: Re: Re: Re: Sobre os beneficios da auto-hemoterapia 
  

Olá! Meu esposo utiliza a auto-hemoterapia, com excelente sucesso, nas chamadas"figueiras" do gado.As verrugas (papilomas) se soltam rápidamente. Um jovem( amigo)
utiliza a auto-hemoterapia já há uns 2 anos para acne. Sempre que a acne reaparece ele faz umas 3 ou 4 aplicações e a pele melhora rápidamente. Ouvi falar de uma
senhora humilde, já idosa, que mora na zona rural das proximidades que, gratuitamente, faz uso da auto-hemoterapia para ajudar as pessoas que a procuram.Dizem que ela
tem "feito milagres". 

  
Espero que este processo "Divino", pois,tenho certeza, surgiu por inspiração Divina, seja reconhecido e permitido para uso da populaçao. Tenho hepatite auto-imune,já há
11 anos. Comecei a fazer as aplicações mas, parei após o estardalhaço feito com o Dr. Luiz. Fiquei indecisa e receosa. AGora, depois de ler e ver os depoimentos de
médicos e pacientes vou recomeçar o tratamento com minha filha,enfermeira, que parou de fazer as aplicações por medo das consequências legais. 

  
Cordialmente, 

  
Rose Mary Campos Dias. 

 Paraguaçu, Mg.
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 19 de agosto de 2009 - 00:55:03 

  
Data: 18/08/2009 17:16 

 De: Marcia Mathias 
 IP: 201.83.163.199 

 Assunto: Re: Re: Hepatite auto-imune e autohemoterapia 
  

Rosane 
  

Voce deve ter lido meu relato 
  

Eu só parei de tomar corticoides através do tratamento da auto hemo que Deus me deu. 
  

Há um ano que não faço auto hemo pois os exames normalizaram. 
  

O médico que me receitava foi proibido de receitar. 
  

O problema está em arrumar alguém que faça a aplicação. 
  

Para mim foi uma benção. 
  

Sou parente de médicos e tenho a comprovação da eficacia através de exames. 
  

Infelizmente a ganancia da industria farmaceutica não se importa com a saúde das pessoas A Anvisa é cumplice, pois desvaloriza tantos testemunhos da eficiencia deste
tratamento. 

  
O tratamento é muito coerente . Voce tem uma doença auto imune. O sangue tirado da veia e injetado no musculo desvia a atenção dos anticorpos que pervertidos atacam
o seu figado . Com a aplicação eles se armam para atacar o sangue aplicado no musculo . Por uma razão que naõ se sabe e não querem pesquizar estes anti corpos deixam
de atacar seus orgãos saudaveis. 

  
Assista o DVD sobre o assunto do Dr Luis Moura 

  
Abraços 

  
Marcia

  



 
 

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 curou-se 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. 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/agradecimento-eterno-ao-dr-luiz-moura-e-a-auto-hemoterapia.asp


{ } 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

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-ah-pode-curar-herpes.asp


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

  
 
 
 
 
 

http://salavioleta.blogspot.com/2007/05/autohemoterapia.html


 
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 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/curou-minha-alergia-herpes-.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-colesterol-dor-na-2.asp


 
* 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

  
 
 
 
 
 
Domingo, 18 de abril de 2010 - 12:12:07

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Herpes, Prevenção em geral, Retinopatia diabética

  
Vantagens 

 Sumiram completamente feridas e coceira nas canelas devido a diabetes 
 tb percebi a melhora na visão 

  
 ELOY FERNANDO CAMPANA 

 39 anos - Dionísio Cerqueira - SC - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/aht_hemoterapia_depoimentos.asp?p=50
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Hipertensão
 
 
AUTO-HEMOTERAPIA MELHORA DIABETES E SEQUELAS AVC

  
17/05/2016 22:39 - Aldemir Ramos Borba [não autenticado]

 Diabético e Hipertenso, sofri dois AVC's: JAN/2006 e MAR/2007, chegando a ficar em coma total, sem indução, por 18 dias. Após segundo AVC fiquei quase que
impossibilitado de falar e de andar. Me submeti a diversos exercícios de Fonoaudiologia e de Fisioterapia e depois fui aconselhado por um estranho que me viu "andando
troncho/errado" e me aconselhou e orientou como fazer a Auto Hemoterapia e, após consultar ume amiga enfermeira e a um médico amigo e compadre, que a elogiaram,
PASSEI A FAZÊ-LA e acreditem, minha situação melhoro bastante. Faço-a constantemente com intervalor anuais, após cada 15 seções semanais de 10 ml. Sinto-me
renovado, disposto, ávido por exercer atividades profissionais, se bem que sou aposentado desde MAR/1995 e ter 70 anos. E um bom exemplo foi na Igreja Católica que
frequento, onde vários amigos com distúrbios diversos, incentivados por mim, a estão fazendo e obtendo sucessos. ACONSELHO-A a quem se dispor. VALE A PENA.

  
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723

  
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-herpes.asp
http://www.hemoterapia.org/aht_hemoterapia_depoimentos.asp?p=50
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723


 
 
 
Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015 - 13:25:10

 179.133.50.99
 Enfermidades selecionadas 

 Auto-hemoterapia cura cisto, pressão alta e dor
  

Walter Medeiros publicou em Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura 
  

Cisto no joelho 
  

O sonoplasta rádio 98 Fm, Gilvan Santos (49), é outro exemplo clássico e bem sucedido de Autohemoterapia. Ele descobriu um cisto no joelho. Andava com dificuldade.
Bem acima do peso e precisando urgentemente praticar uma atividade física. Foi apresentado a Autohemoterapia pelo patrão e empresário Felinto Rodrigues Neto. Em
três meses a dor desapareceu e pôde voltar a se exercitar. Depois, com dez quilos a menos, se considera um atleta de alto rendimento graças a injeção do sangue. Até os
problemas de pressão alta desapareceram. "Não dou ouvido aos comentários negativos sobre o tratamento. O que me interessa é o resultado e eu sou a prova viva de que a
Autohemoterapia realmente funciona", diz ele. 

  
FONTE AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
Terça-feira, 18 de março de 2014 - 15:24:55

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Depressão

 Dor de cabeça crônica
 Dor na coluna

 Dor na(s) perna(s)
 Enxaqueca

 Menstruação, cólicas e controle da TPM
 Pressão arterial

 Sinusite
  

AHT uma benção em minha vida
  

Estou completando 20 aplicações, e descobri que não posso parar, na semana que faltei a enxaqueca voltou, o cansaço voltou, as dores no corpo voltaram, a indisposição o
sono instável, enfim, resto da vida farei a auto-hemoterapia feliz da vida. Tenho um rapaz que me atende em casa aqui em itaipuaçu/Maricá/Niterói tudo de bom o
Cláudio, conforto total. 

  
CLAUDIA TOKUI 

 43 anos - ITAIPUAÇU/MARICÁ
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Terça-feira, 29 de novembro de 2011 - 16:05:33

  
Enfermidades selecionadas 

 Depressão
 Enxaqueca
 Pressão arterial

  
Auto-Hemoterapia contra enxaqueca, depressão, pressão alta e até sintomas graves da menopausa: 

 ---------------- 
 “Faço auto-hemoterapia. Foi o melhor tratamento que fiz até hoje para enxaqueca, depressão, pressão alta e até sintomas graves da menopausa. Comecei por indicação de

uma amiga e depois pesquisei na Internet. Não abro mão desse tratamento. Acredito que um dia as autoridades vão deixar de defender tanto o grande capital e dar ouvidos
para a saúde, e aí, legalizar, pois comprovação da eficácia é o que não falta”. 

 Gleci Teresinha de Barros - Taquaritinga 
 Email: gleci.tbarros@terra.com.br 

  
http://www.intercanalum.com.br/tribuna/index.php?id=10704

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-contra-enxaqueca-depressao-pressao-alta-e.asp

  
 
 
 
 
 
Domingo, 16 de outubro de 2011 - 22:48:03

  
Enfermidades selecionadas 

 Pressão arterial
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-contra-enxaqueca-depressao-pressao-alta-e.asp


Tenho prova que a auto-hemoterapia funciona, pois um membro da familia curou a sua pressão alta e o médico alegou "não sei o que houve, porem voce não precisa mais
usar os remédios"

  
Data: 16/10/2011 16:14 

 De: ISAIAS REGIS 
 IP: 200.188.230.234 
 Assunto: Re: Re: Re: Re: Re: Auto-hemoterapia em Florianopolis 

 O maior problema... 
  

Nos paises pobres é o sentimento de MEDIOCRIDADE que possa encrustar o ser humano, e estes na atuacao profissional. Na sociedade capitalista não importa o
ALIVIO que venha a dar uma pratica, o que importa mesmo é a VENDA com maior quantidade e preco. A vida??? o que importa a vida? o mais importante é o
egocentrismo e narcisismo de cada DESESPERADO EM USURPAR DO OUTRO A ALMA, no intuito de dar ao medicocre a condição de sustentar seus MEGA-habitos.
Tenho prova que a auto-hemoterapia funciona, pois um membro da familia curou a sua pressão alta e o médico alegou "não sei o que houve, porem voce não precisa mais
usar os remédios". E daí???? 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/12027515.html

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/tenho-prova-que-a-auto-hemoterapia-funciona-pois-um-membro.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 23 de julho de 2011 - 20:47:33

  
Enfermidades selecionadas 

 Pressão arterial
  

Auto Hemoterapia, Porque Não conheci essa prática antes?!!!!!!
  

Comecei a submeterme à auto hemoterapia para regularizar minha pressão arterial,porém descobi que meu intestino tinha algum problema.Não sei dizer o que era, mas
tinha um desconforto que era totalmente suportável, por esse motivo, nunca procurei um médico.Depois que eu almoçava, tinha que permanecer uns vinte minutos em
casa, esperando para ir evacuar, pois, se não evacuasse, tinha uma dor insuportável, que saía assim que eu evacuava.As minhas fezes eram diarréica. Isso já vinha
acontecendo a uns seis anos. Após a minha primeira aplicação da auto hemoterapia, há um mês atrás, trinta e seis horas após, sumiu toda a dor, o desconforto e a diarréia.
Minhas fezes estão totalmente normais. A minha pressão arterial, que foi o motivo que me levou a praticar a auto hemoterapia, permanece estabilizada em 13/8 e 14/9,
sendo que antes ela alcançava 18/12.Detalhe: Não estou tomando nenhum medicamento.Em resumo: Aconselho que pesquisem, analisem e decidam. No meu caso, eu
mesmo me auto aplico. 

 Carlos A Rocco 
 51 anos - Itanhaém São Paulo Litoral

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-porque-nao-conheci-essa-pratica-antes.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 24 de janeiro de 2011 - 19:32:45 

  
Eu faço auto-hemoterapia há 1 ano e 3 meses. Comecei em final de setembro/2009! No começo não acreditava mto, mas depois de mtas pesquisas, feitas por meus pais, e
tbm por meu pai fazer há dois (2) anos e somente ter benefícios, finalmente decidí fazer, pois tinha crises direto de rinite alérgica, desde criança. E por ter perdido o 'baço',
com 17 anos, eu fiz tbm pq preciso aumentar a minha imunidade! Minha mãe e eu fazemos, toda semana 10 ml! Na segunda aplicação percebi que sumiu um cisto
sebáceo já meio grande nas minhas costas. Já tinha operado dois cistos em 2007, e tinha que operar aquele terceiro, e sumiu completamente! Tenho mto mais disposição, e
nunca mais tive crise forte de rinite. Aliás, as vezes tenho um pco, mas controlável, isso, pq não me cuido mto! Vejo mtos benefícios tbm com pessoas da minha família.
Cura de pressão alta, tendinite, nervo ciático, problemas no útero,etc... Enfim, faço e recomendo. Auto-hemoterapia, é tudo de bom. Agradeço ao anjo que encontramos
aqui na Lagoa da Conceição, que nos aplica, e agradecemos ao Dr. Luiz Moura, e tbm à Deus, por nos permitir essa terapia, ao nosso alcançe, curando mtas doenças e
dando melhor qualidade de vida! 

  
Renan Müller Tonelli 

 26 anos - Florianópolis - SC
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/eu-faco-auto-hemoterapia-ha-1-ano-e-3-meses-comecei-em.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
 Terça-feira, 25 de janeiro de 2011 - 00:59:27 

  
Pratico autohemoterapia ha alguns anos, assim como um dos meus filhos, esposa, amigos. 

 Passei mais de trinta anos com enxaquecas terríveis, gripes homéricas (três a quatro dias acamado) e, com o avançar da idade, veio a hipertensão que limitava meu
trabalho e bons momentos de vida, intixicando-me com remédios e mais remédios, que faziam mais mal do que bem 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/tenho-prova-que-a-auto-hemoterapia-funciona-pois-um-membro.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-porque-nao-conheci-essa-pratica-antes.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/eu-faco-auto-hemoterapia-ha-1-ano-e-3-meses-comecei-em.asp


A partir da autohemo, tudo acabou! 
 Não lembro mais do que era enxaqueca, minhas gripes (cada vez mais raras) duram alguns minutos (tres ou quatro espirros) e só continuo tomando remédios (1/4 das

dosagem inicial) para a hipertensão, mais por segurança do que por necessidade. 
 RECOMENDO! 

  
Marcio Cesar Tonelli Santos 

 59 anos - Florianopolis _ SC
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/pratico-autohemoterapia-ha-alguns-anos-assim-como-um-dos.asp
  

 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 23 de novembro de 2010 - 15:01:31

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dor na coluna, Dor na(s) perna(s), Dores articulares, Hipertensão arterial, Pressão arterial

  
Vantagens 

 Meu nome é Nair! Eu não acreditava na Auta-hemoterapia, tenho uma amiga que faz ela me falava mas eu não dava importancia,Minha coluna me doi sempre, fiz
quiroplasia É muito caro tive que para,meu dedão do pé direito me doi não consigo calça meus sapatos,os medicos não me dão importancia, no futuro vou te que faze
cirurgia. resolvi faze a Auto -hemotrapia vou faze a segunda aplicação meu dedo não doi mais, quanto tempo eu perdi sentindo dor,.vou me cura sem dor, quem gosta de
mim sou eu mesma os medicos nem sabe que eu existo. 

  
 Experiência 

 Adorei fiquei sem dor me arrependo de não ter feito antes, tenho certesa que vou pode calça meus sapatos de novo. qundo você vai no medico eles nem olhão para você.
nos temos que nos amar procura nossa cura sem nos preocupar com o que os outros acham, tenho certesa que vou cura outras coisas em mim como a hipertensão arterial.
estou feliz!!! tenho 57 anos e os medicos dizem que minhas dores é da idade, estou gorda também, eu não aceito não, está com dor sempre.obrigado!! 

  
 nair dos santos hernandes 

 58 anos - Esteio - RS - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
Sexta-feira, 29 de outubro de 2010 - 16:12:14

  
Enfermidades selecionadas   

  Artrose
  Bursite
  Colesterol

  Dores articulares
  Gastrite

  Hipertensão arterial
  Osteoporose

  
AUTOHEMOTERAPIA PARA VARIAS ENFERMIDADES

  
Autohemoterapia para gastrite h, pylori , colesterole artrose hipertenção, osteoporose, diabetes, 

  
 Tudo isso a minha amiga Efigenia cunhada de minha irmã sofria até 4 meses atras Ele disse numa ocasiao que a osteoporase ja afetava ate os ossos da face . Começou a

autohemoterapia a 4 meses atras e com pouco tempo ja podia comer de tudo .Nao sente mais dores no corpo e juntas da artrose , baixou o colesterol , a hipertensão , e o
diabetes estão em niveis normais 

  
 diva

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/autohemoterapia-para-varias-enfermidades.asp

 
 
 
 
 
Quarta-feira, 4 de agosto de 2010 - 23:06:48

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Colesterol, Coração (problemas cardíacos), Hipertensão arterial, Pós-operatório, Pré-operatório, Prevenção em geral

  
Vantagens 

 Muitas que serão objeto de mais participações escritas no site, com comprovações laboratorias.  
  

 Experiência 
 Conforme especifiquei acima serão objeto de particpação por escrito no site por ser bem longa a explicitação dos resultados obtidos por este tratamento complementar a

que me submeti após AVC causado por embolo proveniente de colocação de 3(treis) stends de desobstrução aortas coronarianas. 
  

 urildo de alcantara campos 
 77 anos - Goiânia - GO - Brasil

  
AHT HEMOTERAPIA

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/pratico-autohemoterapia-ha-alguns-anos-assim-como-um-dos.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/autohemoterapia-para-varias-enfermidades.asp


 
 
 
 
 
 
 
Orientações Médicas - Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 - 11:58:51

 Sou usuário da auto-hemoterapia a mais de ano, e atribuo a este procedimento a cura da minha asma, a qual me acompanhava desde meu nascimento, atribuo tambem ao
controle da minha pressão e diabete. - Continuo controlando estes dois ultimos problemas, que tambem desapareceram com a AUTO-HEMOTERAPIA

 Joao Carlos Hirdes Pelotas / Rs
  

 
Orientações Médicas - Terça-feira, 18 de novembro de 2008 - 16:16:26 

 Faço a auto hemoterapia desde junho de 2007 ininterruptamente, sou diabetico,hipertenso cardiopata com revascularização do miocardio (safena,mamaria)
revascularização popliteo tibial( mid ) ,com a auto hemoterapia passei a ter mais disposição para a vida (tinha depressão constante) problemas circulatorios melhoraram na
perna onde foi efetuada a revascularização...comecei com 10 ml em duas aplicações, hoje mantenho uma aplicação a cada seis dias de 5 ml. 

 antonio carlos lopes - 62 anos - Maua- São Paulo
  

 
Inforum:

 Data: 20/04/2007 15:48
 De: Ivana

 IP: 201.8.246.176
 Assunto: Resposta para Maria Aparecida Velasco

 ... comecei a fazer a AH quarta-feira passada (estou me sentindo ótima,
 sem as dores que me acompanhavam há alguns meses), mas, minha irmã

 conheceu uma senhora de 83 anos que faz a AH há 40 anos. O caso dela
 foi uma doença cujo tratamento não podia ser feito em Fortaleza e ela

 foi para o Rio de Janeiro. Não sei quem foi o médico que a atendeu no
 Rio, mas ele prescreveu a AH e ela ficou completamente curada. Desde
 então, ela faz regularmente uma aplicação por mês, apenas como

 prevenção. Com a idade que ela está hoje, não tem nenhuma das doenças
 comuns as pessoas idosas, tipo: pressão alta, colesterol, diabetes,

 etc... Ela também relatou que um dos filhos, com 18 anos na época,
 estava com o rosto deformado por acne e que ela mandou ele fazer as

 aplicações e nem marca ficou da acne...
  

 
Inforum:

 Data: 20/04/2007 15:36
 De: MARCOS

 IP: 201.10.161.122
 Assunto: PARA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (NOVA)

 ... EU VOU CONTINUAR USANDO A TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA...INFORMO QUE
 ESTOU NA 10ª APLICAÇÃO DE 10 ML E OBTIVE OS SEGUINTES RESULTADOS:

 1) PRESSÃO ALTA QUE PASSOU PARA 120-80;
 2) GANHO DE MASSA MUSCULAR COM OS MESMOS EXERCÍCIOS QUE FAZIA ANTES;

 3) ACABOU COM AS ENXAQUECAS CONSTANTES;
 4) ACABOU COM A ARRITIA CARDÍACA;

 5) ACABOU COM ALERGIA DE PELE DO MEU FILHO QUE TAMBÉM FAZ AH;
 6) PAREI DE TOMAR UM MONTE DE REMÉDIOS;

 7) ACABOU COM A GASTRITE E ENJÔOS....
  

 
Orientações Médicas:

 Sexta-feira, 26 de setembro de 2008 - 23:56:14
 Sou totalmente a favor da AH,estou na 15ª aplicação e muita coisa mudou...Pressão arterial

 controlada sem medicamento, gripes e rinites fazem parte do passado,muita disposição.Já
 que não existe estudo comprovado da eficácia,segundo a Anvisa, tá na hora de começar ou
 não há interesse.. ou melhor muito interesse contra.

 nilo dionizio rodrigues 46 anos - santana do livramento rs
  

 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 - 17:54:59
 por que acredito .e estou fazendo.

 e me sentindo otima,
 tenho pressao alta,hesteatose hepatica,diabete,depressao.

 e acredito que este e o caminho.
 so burro nao acredita,sempre que se e barato custo nao tem valor e para o comercio e viavel nao deixar que liberem.

 tudo e a favor do alto custo.
 ademas vc paga caro para os planos de saude, e hospitais exames etc..

 sou a favor e defendo.
 nos mandamos nas nossas vida e sabemos o que e melhor para nos mesmos.

 divulguem,pois eu ja estou fazendo isto.
 luci 51 anos - rj

  
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 



http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
  

Renan : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011
 minha prima ja não toma mais remédios pra pressão coisa q era impossivel pos ela tinha pressão 

 intracraniana . eu me sinto bem mais forte mais leve bem mais ranquilo .. minha visão melhorou 
 muito e com 20 ml melhoraa mais ainda todos os sintomas de tudo . o ruim e q as vezes falta 

 coragem mas 10 ja ta ótimo . só q com 20 me sinto até o clark kent . meu avo tinha perna inchada 
 e com ma sirculação e veia intupida . pow verruga caiu demoro mas caiu . tonteira de labinritite 

 tbm sumiu e com 20 é melhor ainda.
  

 
Postado por Lina

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

  
Prometi que após 2 meses de aplicação eu faria novo exame de sangue. As melhorias foram as seguintes: abaixaram as taxas de glicose, ácido úrico, colesterol ruim.
Aumentaram as taxas de colesterol bom e triglicérides. 

 Além de outras melhorias: acabaram as feridas da testa provocadas pelo sol, vermilhidão nas pálpebras, abaixou a pressão sanguínea, melhorou a disposição geral e
aumentou a tesão e até agora não gripei , mesmo com o tempo seco aqui em Goiás." 

 Postado por: Vimar 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2664839272190366233

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 13 de dezembro de 2009 - 10:22:53 189.105.63.74

  
Bom dia José Gonçalves dos Reis 

  
Eu também faço auto-hemoterapia a mais de 3 anos sem problemas e o meu sangue não coagulou nas veias. 

  
Será que 3 anos é pouco tempo? 

  
Temos depoimentos de pessoas que fazem muito mais tempo, sem problemas. 

  
Essa técnica é usada na veterinária mais de 70 anos. 

  
Desde 1898 ela é usada nos seres humanos na França, México, Alemanha, Russia e entre outros países. 

  
Foi usada nas grandes guerras. 

  
O que precisa mais para o nosso Brasil liberar o uso desta técnica? 

  
Paulo Magalhães

 52 anos - Salvador - Bahia
  

 
 
Paulo Magalhães usa a Autohemoterapia no controle da pressão arterial. (hipertensão).

 

 http://www.youtube.com/watch?v=SnMKH0slbGk
 canal Auto-hemoterapia uma imunização com nosso próprio sangue:

 http://www.youtube.com/worldautohemotherapy
  

 
E a auto-hemoterapia na hipertensão?

 (Dr. Luiz Moura):
 

 http://www.youtube.com/watch?v=RxvRMkdirJ4
 canal: http://www.youtube.com/AHTespanol

 E na hipertensão Arterial?
 Não, aí não há..., a hipertensão não é por entupimento, é por espasmo arterial, aí o que vale a AH é porque a hipertensão é mais de origem psicossomática, 95% dos casos

de hipertensão, são hipertensões chamadas essenciais, é o nome que a medicina dá quando não existe uma causa definida, não se sabe o que é, sabe-se que tem muita
relação com o lado emocional, muito, é a hipertensão essencial, e que é a grande maioria. Existe um número muito pequeno, parcela pequena, que é hipertensão renal,
uma substância que produz a hipertensão que chama ‘renina’ (?), e existe outro número de hipertensos que é devido ao sangue circular mal, por estar com excesso com
gordura, colesterol, HDL, LDL o ruim né, colesterol e triglicerídeos muito altos, então há uma hipertensão porque o sangue circula com menor velocidade, mas de
qualquer maneira a AH funciona muito bem, porque vai atuar no caso, mesmo da essencial, essa que representa mais de 90% dos casos, vai atuar no sistema
neurovegetativo, reequilibrando o vago simpático, e na hipertensão é uma dominância do sistema simpático que contrai os vasos sobre o sistema vago que dilata os vasos,
e reequilibrando, ajuda no tratamento da hipertensão.

 http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm#E%20na%20hipertens%C3%A3o%20Arterial
 AUTO-HEMOTERAPIA, Contribuição para saúde.

 

http://www.youtube.com/watch?v=SnMKH0slbGk
http://www.youtube.com/watch?v=SnMKH0slbGk
http://www.youtube.com/worldautohemotherapy
http://www.youtube.com/watch?v=RxvRMkdirJ4
http://www.youtube.com/watch?v=RxvRMkdirJ4
http://www.youtube.com/AHTespanol
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm#E%20na%20hipertens%C3%A3o%20Arterial


transcrição do DVD sobre a AHT:
 http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm

  
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 1 de novembro de 2009 - 11:28:56 189.105.93.31

  
Bom dia Marcia Rosas 

  
Que bom. 

  
Esse é um excelente depoimento. 

  
Temos que trabalhar bastante para podermos liberar a Auto-hemoterapia no Brasil. 

  
Eu Faço a 3 anos para controlar a pressão alta como excelente resultados, eu tomava dois remédios e hoje tomo somente metade de um comprimido. Pressão: 11 por 7, 12
por 7. Antes da auto-hemoterapia, mesmo tomando os dois remédios ela ficava entre 12 por 8, 14 por 9 e 15 por 10. 

  
Distribuo vários DVDs do Dr. Luiz Moura de graça. 

  
Paulo Magalhães

 52 anos - Salvador - Bahia
  

VEJA: em Hepatite C:
 MARCIA ROSAS

 48 anos - RIO DE JANEIRO
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 23 de outubro de 2009 - 12:43:44 

  
o procedimento mudou a vida da minha familia inteira,marido hipertenso,diabético,edema de fuxes tudo isso foi curado com a técnica,ele acabou de fazer duas cirurgias: 

  
1 implamtes dentarios na parte superior inteira,recuperação fantastica e cicatrização idem,antecipando as fases do tratamento. 

  
2 operação de desvio de septo,adenoide recuperação também incrivel,o dreno que deveria ser retirado com uma semana,foi removido com 4 dias,a quantidade de secreção
foi minima,nem uma pinta roxa apareceu por conta do nariz ter sido quebrado para procedimento estético. 

  
digo isto pois minha filha que não faz a auto-hemoterapia fez a mesma cirurgia no mês anterior. 

  
também vejo atuação dela quanto a problemas circulatorios. 

  
são muitas as areas de atuação,eu recomendo a todos.

  
marcia da silva

 38 anos - nova iguaçu
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 17 de outubro de 2009 - 10:10:39 

  
Eu e toda minha familia fazemos aht.a mais de 5 anos. Nunca tivemos qualquer problema,adverso, 

  
somente beneficios eu mesma nunca mais fiiquei gripada e até o momento me sinto ótima. 

  
Conheço um senhor com idade bem avançada que estava ja pra amputar a perna por falta de circulação,após as primeiras aplicações de 10ml,ele ja começou a sentir a
perna pois ela estava sem sensibilidade.Tudo mudou pra ele, melhorou a pressão sanguinia. e seu estado geral. 

  
Tenho muitos depoimentos de pessoas amigas principalmente que tinham problema de pele e gastavam uma quantia de 600.00 por mes com tratamento e não tinham
resultados.Com a aht em 4 aplicações 

  
a pele melhorou.Eu falo muito da aht pra quem eu axo que vai dar um bom resultado e até agora nunca ficaram 

  
descontentes ao contrario a corrente de pessoas esta cada vez maior.

  
Daisy Terezinha Philippi

 São José dos Pinhais PR.
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  

http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm


Segunda-feira, 31 de agosto de 2009 - 13:23:01 
  

As evidências me convenceram da eficácia da auto-hemoterapia. 
  

Em mim regularizou a pressão arterial, libertando-me de medicamentos e dietas, mas faço principalmente em caráter preventivo, considerando o fortalecimento do sistema
imunológico contra todas as doenças. 

  
Um amigo estava com uma ferida na perna, que a quatro meses piorava, apesar do tratamento. Com duas 

  
aplicações a ferida sarou. Hoje ele também faz preventivamente. 

  
Eu até respeito o fato de alguém ter medo de fazer (medo de injeção). Só não consigo entender como alguém pode ser contra. Será que a auto-hemoterapia fere algum
interesse?. 

  
JOAO RICARDO

 61 anos - BRSILIA/DF
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 22 de agosto de 2009 - 18:14:34 

  
Eu tinha renite alergica, vivia tomando Coristina D todos os dias para controlar a respiração, depois dos 40 anos descobri que sou ipertenço e tomava 2 comprimidos de
propanolol por dia e não estava conseguindo controlar a minha presão. Ouvi falar da auto-hemoterapia atraves de amigos, passei a fazer a hemoterapia 

  
no dia 21 de maio deste ano e nestes 3 meses ja estou me sentindo otimo, controlei os meus problemas de alergias, a minha pressão esta normal, sem tomar mais nenhum
remedio. 

  
Eu sou motorista de caminhão tenho uma vida muito agitada trabalho 18 horas por dia, mas depois que passei a fazer a hemoterapia me sinto muito feliz com muita
disposição e tranquilidade para o trabalho, sentir agora que tenho saude e muito bom. 

  
 
Inaldo Carlos Beserra

 51 anos - Varzea Grande MT
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 19 de agosto de 2009 - 00:54:15 

  
Data: 18/08/2009 17:41 

 De: ribeiro 
 IP: 201.81.89.213 

 Assunto: Auto hemoterapia 
  

em 1995 aos 49 anos de idade,apresentou-me um quadro de leve hipertensão,fui ao Médico,e foi solicitado eletro-cardiograma,posteriormente o eco-cardiograma,foi
constatado prolapso na mitral,fui orientado a evitar exercicios fortes,não fumar,evitar gorduras e fazer apenas caminhada.depois de 14 anos fiquei conhecendo a auto-
hemoterapia,a qual faço a aproximadamente 02 anos,e por surpresa,a pedido de um cardiologista, a questão de 02 meses atrás,foi feito novo eco,e não constou mais o
prolapso,e naquele exato momento, qdo.a cardiologista falou que não havia mais a estenose,a reação tomou conta de meu coração,simplesmente chorei,dizem que homem
não chora,isso não e verdade.obrigado ao Médico luiz de Moura.Obs.não quero dar endereço e nem e-mail,sou técnico de Farmácia e faço esse tratamento em diversas
pessoas,só tem tido bons resutados. 

  
 
 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 8 de agosto de 2009 - 22:34:00 

  
Data: 08/08/2009 18:42 

 De: verapassaglia 
 IP: 189.30.254.246 
 Assunto: Aht 

  
Já fazem tres anos que estamos fazendo AHT, meus pais e eu.O resultado realmente é fantástico.Meu pai que está com 88 anos não quer parar de fazer.Ele é
asmático,hipertenso,tem arritmia cardíaca e quando ele faz a aplicação,sente-se muito melhor.Só que os exames médicos são efetuados sempre que agendados e a
medicação alopática é respeitada.Acredito que a AHT seja um complemento porque como nossa alimentação já não é orgânica, a poluição está no ar e não caminhamos
como antigamente(não permitindo que nosso organismo processe toda a alimentação que ingerimos, gastando as energias), nosso organismo já não consegue se manter
sem disfunções.Agradeço ao dr.Moura pela coragem de nos colocar a par deste método tão antigo que muitos o usavam para acne e "limpeza do sangue".Até hoje não vi
nenhum senão para aplicação:cancer,miomas,problemas respiratórios,picadas de cobras, alergias, problemas circulatórios.Tudo funciona muito melhor. 

  
 
 
 



Orientações Médicas:
  

Data: 07/08/2009 14:07 
 De: Miguel barbosa gomes 

 IP: 189.105.22.215 
 Assunto: Auto hemoterapia 

  
ja estou fazendo aplicações ha alguns meses . tinha presão alta que não controlava com nada , e usava tres medicamento diferente,agora só uso um medicamento e a
presão está sempre baixa . Tinha acido urico alto , agora está baixo , tinha trigricerisdes alto agora esta baixo, a cada dia estou melhorando . e tenho certeza que serei
completamente curado da hipertensão . 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 27 de julho de 2009 - 08:58:49 

  
sou hipertenso,após a terceira aplicação caio para 15/9

  
jorge luiz n.da rocha

 55 anos - são paulo
  

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Histoplasmose
 
 
Inforum:

 Data: 14/04/2007 15:00
 De: AUGUSTO

 IP: 201.27.136.182
 Assunto: MEU RELATO!!!

 HISTOPLASMOSE PULMONAR
 ...Pois bem, a hipertemia, a hipotensão, as dores musculares e a

 cefaléia intensa, todo quadro clínico enfim foi tratado com AHT. Fui
 também medicado com itraconazol, porém logo surgiram alguns efeitos

 adversos, o que me levou diminuir a dose do mesmo e em seguida deixei
 de tomar. Na verdade o tratamento ficou quase totalmente limitado ao

 uso da AHT. Hoje me encontro completamente restabelecido, com raios X
 dos campos pulmonares normal e fisicamente bem para as minhas

 atividades habituais.Diante desta experência pessoal, quando fiz
 questão de ser tratado com AHT, num quadro patológico realmente grave,

 posso afimar o quanto foi importante para o meu restabelecimento. O Meu
 pulmão estava completamente tomado por processo inflamatório exsudativo

 invasivo, segundo a radiografia solicitada, que ao menor esforço me
 sentia dispnéico, e aos poucos percebia que a melhora estava vindo e
 não tem como negar que a terapia recebida e o esforço e a convicção do

 médico que me assitiu foi de grande valia para a recuperação de minha
 saúde.

  
 
 
 

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/

  

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:
 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

 

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


 
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 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

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

  
Enfermidades selecionadas 

 AIDS (SIDA)
 

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


 
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 
 

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


 
abraço e saude 

 miguel 
 ARACAJU

  
-
  

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
  

 
 
 
 
 
 

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
 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 

  

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


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 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.

  
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Infecções
 
 
Quinta-feira, 3 de março de 2016 - 19:03:44

  
Melhora imediata de uma infecção

  
Em dez 2013, sofri um infarto agudo do miocárdio, com a necessidade de revascularização com duas pontes de safena, com 10 dias de alta, já em casa, senti uma das
maiores dores da minha vida, maior que o próprio infarto, voltei ao hospital e após muita morfina a dor diminuiu e em seguida estourou os pontos da cirurgia e começou a
sair pus, era tanto que chegava a encher copos. 

 Para resumir, tive outras duas internações, outra cirurgia e de nada adiantou, tomei 18 tipos de antibióticos diferentes, inclusive fiquei internado durante 12 dias tomando
antibiótico através de bomba e nada adiantou. Gastei uma fortuna em gases, esparadrapos e etc... para os curativos, que eram feitos no mínimo 4 por dia. 

 Após 1 ano e 4 meses me falaram sobre a Hemoterapia e por estar muito descontente com toda essa situação, fiz imediatamente à indicação, tomei a primeira dose com 5
ml, de cinco em cinco dias e obtive a cura da infecção com a terceira dose. 

 Já estou tomado a um ano pois obtive melhoras significativas e todo o meu estado de saúde melhorou, diabetes e etc... 
 Trago o meu testemunho, pois sou prova viva das benesses deste tratamento, tenho em arquivo todo o meu prontuário comprovando a infecção. 

 Me coloco a disposição para maiores informações caso se faça necessário. 
 Rubens Washington Schwandner 

 54 anos - Florianópolis - SC
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/melhora-imediata-de-uma-infeccao.asp
  

 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 2 de maio de 2016 - 17:24:31

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne juvenil
 Bronquite

 Dor na coluna
 Gripe

 Inflamação
 Rinite

  
Auto-hemoterapia proporciona varios beneficios

  
Dickison Giacometti publicou no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço! 

 1 h 
 Pessoal Gostaria de compartilhar com vocês a minha historia 

 Eu sofria de imunidade baixa, pegava muitas renites, gripes, garganta inflamada, bronquites já não aguentava mais tantos medicamentos que eu tomava e nunca
melhorava, e quando melhorava era por pouco tempo 

 Atualmente comecei a auto hemoterapia a uns 5 ou 6 meses aproximadamente e nunca mais tive gripe, tinha também diversas espinhas nas minhas costas e também não
tenho mais.. 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/melhora-imediata-de-uma-infeccao.asp


Sou testemunha da eficacia da auto hemoterapia. 
 Minha mãe Elenir a anos atrás sofria de serias dores na coluna, 

 a ponto de não suportar mais, fazendo uso de vários medicamentos fortíssimos,e por isso ela adquiriu problemas cardíacos,tanto que se ela continuasse tomando não
estaria viva hoje, então ela começou também a fazer a AHT, e hoje não sente mais dores, e nao toma mais nenhum dos medicamentos que estavam levando ela a morte, 

 Tenho também um Amigo chamado Carlos quando ele viu a minha melhora começou a fazer também, e ele sofria de fortes tonturas, sinusite e outros males, ele esta
fazendo a AHT uns 2 meses aproximadamente e esta bem, nunca mais tomou os medicamentos que ele tomava e olha que não era poucos... 

 Minha tia chamada nilza sofria de disidroses em seu rosto, estava em tratamento químico a mais de um ano e não resolvia, ela apenas tinha aquelas melhoras passageiras,
entao começou a fazer AHT e nunca mais teve aquelas disidroses, ela começou a fazer a aproximadamente uns 5 meses e esta curada, nao foi mais ao medico e nao
recorreu aos medicamentos que estava a usar, quando a visitei fiquei muito feliz em ver ela super bem, o esposo dela tinha dores fortes na coluna devido a grande esforço
fisico no trabalho ao qual exercia, e muitas vezes ficava impossibilitado de andar, Hoje com a pratica da AHT nao sente mais dores. 

 Meu irmao Eduardo tambem sofria de dores e renite alérgica muito forte, a 6 meses ele se tornou praticante da AHT e esta muito bem... 
 também tem mais 7 pessoas que começaram a fazer a alguns dias, logo conto pra vcs a historia desses amigos 

 Glorificado seja Deus 
 Viva a auto hemoterapia 

 E lembrando Auto hemoterapia Sangue que Cura!! 
  

https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
  

 
 
 
 
 
 
 
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 curou-se por completo. 

 Curtir · Responder · 30 de outubro às 10:21 
  

FONTE AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Quarta-feira, 16 de dezembro de 2015 - 01:33:38

  
Auto-hemoterapia cura infecção no pé (mal perfurante plantar). 

  
https://www.youtube.com/watch?v=klu5K0aWnL8

  
Este registro fotográfico foi publicado no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço! 

  
Daia Zebini Diamantina contou que foi curada pela auto-hemoterapia, fazendo aplicações de 10 ml, de 7 em 7 dias. 

  
Tenho neuropatia, artrite, artrose, abaulamento, tireóide, e desde que comecei a fazer a auto-hemo, tudo mudou assim como podem ver pelas imagens. 

  
Ela também contou que corria o risco de perder o pé e até a perna, pois a infecção estava se alastrando muito. E também informou que toma cloreto de magnésio
diariamente. 

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

  
 
 
 
 
 
 
Domingo, 8 de fevereiro de 2015 - 15:56:54

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
 Gripe

 Infecção
 Prevenção de infecções cirúrgicas

  
Internauta diz que é Testemunha viva dos benefícios da auto-hemoterapia

  
Ruy Laranja *****Sou testemunha viva dos beneficios da HEMOTERAPIA:minha esposa submeteu-se a quimioterapia(8 aplicaçoes) devido a uma cirurgia invasiva de

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


auto grau por causa de um cancer,apos a tal cirurgia iniciei aplicando nela 10 Ml,o resultado?ela nunca contraiu uma infecçao,nunca contraiu um resfriado sequer,nunca
teve febre,e recuperou-se maravilhosamente bem,ainda fara as tais aplicaçoes,dizem eles,por um periodo com bastante espaçamento entre as tais,ate nao ser nescessario
mais.continuo aplicando 5 Ml de 10 em 10 dias.Dou muitas GRAÇAS A DEUS por ELE nos ter presenteado com o Dr.LUIZ MOURA que fez chegar ao nosso
conhecimento tal PRECIOSIDADE...QUE O TODO PODEROSO conceda a ele,e aos demais que divulgam essa pratica, muitos anos de vida,e um merecido descanso no
final.***** 

  
Postado por https://www.facebook.com/ruy.laranja?fref=ufi

  
em: https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/posts/851191578271693

  
 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 30 de janeiro de 2015 - 22:40:36

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne adulta
 Diabetes mellitus

 Esofagite
 Infecção

 Micose
 Refluxo gastroesofágico

 Rinite
  

Auto-hemoterapia cura varias enfermidades
  

Publicado agora por https://www.facebook.com/profile.php?id=100008214337063&fref=ufi
  

Chênia Lago Barros 
  

Bom gente, o que me levou a decidir fazer a autohemoterapia foi o fato de eu ter a imunidade baixa devido a diabetes.Eu estava procurando a cura para a candidíase, já
que nenhum remédio funcionava em mim mais, e acabei encontrando num site de produtos naturais a indicação de autohemoterapia e tal.Depois de um mês de pesquisas
decidi que queria fazer, e procurei alguém que fizesse por aqui e encontrei rápido.O primeiro efeito positivo foi o sumiço das espinhas horríveis que tinha no rosto após
três meses de aplicação. Depois os fungos que eu tinha nas unhas do pés que sumiram também.A candidíase desapareceu com 8 meses de aplicação.A tal rinite alérgica
que me fazia gastar com antialérgicos todo o mês se resume num intranasal muiiito de vez em quando.Pantoprazol e outros remédios para gastrite, esofagite, hérnia de
hiato e refluxo é muito difícil eu tomar hoje em dia, o que antes eram diários.Já tem quase cinco anos que estou fazendo, sem intervalos e tomo 10 ml.Estou muito
satisfeita e pretendo parar somente quando morrer.Acho que todos deveriam fazer a autohemoterapia, pois faz muito bem. 

  
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015 - 23:06:14

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Infecção
 Labirintose

 Rinite
  

Eu sarei da labirintite fazendo auto hemoterapia!e conheço pessoas que ficaram curadas de renite , alergias, infecçoes com esse tratamento
  

Postado por LINDENALVA MATHIAS em 22/12/2014 às 20:40 
  

Eu sarei da labirintite fazendo auto hemoterapia!e conheço pessoas que ficaram curadas de renite , alergias, infecçoes com esse tratamento. Acontece que a industria de
medicamentos quer uma população doente e usando um montão de medicamentos. Conheço idosos que usam até 15 tipos de remédios diariamente. Tenho 72 anos e uma
ótima saude e o tratamento que faço é apenas a hemoterapia de tempos em tempos! Na atual crise no sistema de saude no País a hemoterapia seria de grande ajuda, pois
não tem qualquer contra indicação! 

 177.1.133.223
  

http://tudorondonia.com.br/noticias/fantastico-destaca-o-perigo-da-auto-hemoterapia-e-mostra-farmacia-de-porto-velho-que-praticava-a-tecnica,879.shtml
  

 
 
 
 
Sábado, 10 de maio de 2014 - 22:43:50

  
Enfermidades selecionadas 

 Infecção
  

MAIS UM SUCESSO DOCUMENTADO DA AUTO-HEMOTERAPIA PUBLICADO NO GRUPO Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço! 
  

Publicado por 
  

Maisa Sousa: 
 



1 h. 
 Ola pessoal estou aqui para compartilhar mais uma conquista que a Hemoterapia proporcionou desta vez em mim. 

  
COMENTARIOS: 

  
Maisa Sousa: Lembrando que é considerada normal esta taxa de 0 a 200 

 1 h · Curtir 
  

CM Medeiros o que é a.s.l.d Maisa Sousa? 
 1 h · Curtir 

  
Maisa Sousa: Existe uma bactéria comum na natureza, presente em todos os lugares do planeta, chamada estreptococo. 

 Em seres humanos, essa bactéria causa principalmente infecções de pele e de garganta, entre outras. 
 Alguns estreptococos produzem uma enzima, a estreptolisina O, que é capaz de destruir hemáceas (células do sangue). 

 Quando é infectado por estreptococo produtor de estreptolisina O, o ser humano produz uma substância de defesa, um anticorpo, chamado antiestreptolisina O, que pode
ser detectado no sangue de praticamente todos nós, mostrando que todos nós, ao longo da vida, já tivemos contato com estreptococos. 

 A antiestreptolisina O do sangue combina-se com a estreptolisina O da bactéria e impede que cause a destruição de hemáceas. 
 O exame para a dosagem de ASLO (antiestreptolisina O) mede a quantidade no sangue dessa substância de defesa. 

  
1 h · Curtir 

 .. 
 Maisa Sousa: Ou seja A.S.L.O é o nível de defesa que só existe quando a ataque do estreptococo. Nível alto muitas bactérias. Nível baixo poucas bactérias. 

 1 h · Curtir 
  

Auto-hemoterapia Casos de Sucesso Parabéns pela cura e por compartilhar. 
 4 min · Curtir 

  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=658681784218021&set=gm.704287549629596&type=1

  
A POSTAGEM COM OS LAUDOS ANTES E DEPOIS (após 3 meses de Auto-hemoterapia) 

 A.S.L.O. : ANTES = 800 - DEPOIS = 200 
  

 
 
 
 
 
Sábado, 28 de junho de 2014 - 01:32:23

  
Enfermidades selecionadas 

 Infecção
 Inflamação

  
Auto-hemoterapia evita extração de próstata: 

  
Publicado por Marco Antonio Souza em: 

  
http://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos

  
https://www.facebook.com/marcoantonio.souza.3705?fref=ufi

  
Quero deixar meu testemunho de cura. Nos ultimos 4 anos venho apresentando sangue no esperma e na urina, passei por uma dezena de urologistas e fiz todos os exames
solicitados e tomei medicamentos diversos sem resultado positivo, Perante a recomendação medica de extrair minha prostata, decidi me submeter a auto hemo " que
felicidade " com a primeiro 5ml de sangue percebi a redução de volume de sangue e após 4 aplicações semanais limpou todos os meus residuos líquidos. Não tenho cancer
ou qualquer infecção. Conheço pessoalmente o Dr. Luiz Moura. " Felicidade " 

 Descurtir · Responder · 1 · há 12 horas 
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Quarta-feira, 25 de junho de 2014 - 19:40:04 

  
Médico Veterinário comprova benefícios da auto-hemoterapia 

  
Data: 20/07/2013 21:33 

 De: Marcos Aurélio Cardoso Moraes (marcosfaxina@gmail.com) 
 Assunto: Relato de caso pessoal 

  
Meu nome é Marcos Aurélio, sou Médico Veterinário, e tenho 46 anos de idade. 

 Sempre tive o sistema respiratório "não muito santo"...rsrsrs. Além de asma e bronquite (curadas com 
 acupuntura há cerca de 15 anos), sempre tive sinusite crônica, e vivia com o "nariz escorrendo" (desde 
 criança). Estava sempre "encatarrado", e já tive pneumonia por 3 vezes (com cerca de 12, 20 e 25 

 anos de idade). 
 Até recentemente (três anos atrás) não podia nem frequentar locais com ar-condicionado (até mesmo 

 ônibus), ou enfrentar uma frente fria, que a sinusite aumentava, e várias vezes acometeu-me também 
 uma faringite. Estava tomando antibióticos a uma média de 2 a 3 vezes por ano (sempre que a faringite 

 me acometia mais pesadamente). 
 Há cerca de 4 anos fui apresentado à técnica (auto-hemoterapia), mas confesso que tive um certo 

 



receio. 
 Porém, 1 ano após eu ter sido apresentado a técnica da auto-hemoterapia, apareceu um pequeno 

 abscesso na base do nariz, o qual me incomodava bastante (esteticamente e tembém pela dor que 
 começava a causar). Resolvi então experimentar a técnica. Fiquei surpreso com o resultado: em dois 

 dias, o abscesso havia desaparecido. 
 Me tornei então um praticante da auto-hemoterapia, sempre solicitando a amig@s da área médica que 

 me apliquem, mas enfim tornei-me quase independente. Quando @s amig@s me faltam (também eles 
 têm suas vidas e seus compromissos), eu mesmo me aplico, no glúteo. 

 Estou há três anos fazendo a auto-hemoterapia (com algumas falhas, pois às vezes fico semanas sem 
 fazer), e neste período de 3 anos somente fiquei doente (faringite) uma vez, com a chegada de uma 

 frente fria num período em que estava há umas 3 semanas sem realizar a técnica. 
 Resultado: quando percebi que estava ficando doente, procurei uma amiga que me aplicasse (realizou a 

 aplicação às 18:30), fui dar aula (de 19 às 22 h), saí da aula com febre, me sentindo bastante mal, e 
 com dor na garganta. Fui para casa, dormi, suei bastante (levantei 3 vezes pra trocar o lençol suado), 

 mas pela manhã já estava completamente são, sem febre, sem mal-estar, sem dor na garganta. 
 Desnecessário dizer que não deixo mais este espaçamento longo sem aplicação ocorrer. Tento aplicar 

 semanalmente, mas nunca deixo passar de 10 dias. 
 Outro relato interessante: há pouco mais de um ano (em março de 2012) sofri uma queda de uma laje, 

 tendo fraturado calcanhar (abriu uma cunha), bacia (fratura completa) e coluna (fragmento da T 12). 
 O ortopedista me deu um prognóstico de 3 meses para largar as muletas e a bota e tivesse uma 

 recuperação plena. Porém, para surpresa de tod@s (inclusive dele), com 3 semanas (TRÊS SEMANAS) 
 eu estava completamente recuperado, largando as muletas e a bota e voltando a dar aulas. 

 Divulgo esta técnica sempre que há oportunidade, e várias pessoas (da área médica, inclusive), já 
 optaram pela sua prática, em si mesmas e em parentes e amigos. 

 Espero que este relato sirva de estímulo a mais pessoas se interessarem pelo tema. 
 Abraços, 

 Marcos. 
  

FONTE INFORUM
  

 
 
 
 
 
Ana Enfermeira · Tecnica em enfermagem at Hospital Nossa Senhora da Saúde

  
site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil

 Minha irmã teve acidente de carro, quase perdeu o braço por motivo de complicações tomou varias aplicação de auto-hemoterapia os médicos ficaram surpresos com a
recuperação .

 Curtir · Responder · 3 de janeiro de 2015 12:26
  

site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil
  

 
 
 
 
Mariana S. Pereira

 Minha tia faz a Hemoterapia a 8 anos, e posso garantir que ela era uma senhora que vivia doente, por gripes, resfriados, infecção de urina direto. Hoje ela uma senhorinha
linda ( sempre foi linda ahahah ), e eh raaro , raro mesmo ela ficar doente com algo contagioso. 

 Meu fez por um bom tempo tambem. Nao faz direto pois nao da tempo mais de ir onde fazemos as aplicações. Mas durante o tempo que fez, ele se sentiu ótimo.
 Hoje foi minha 1º aplicação, assisti ao video de mais de 2 horas que o doutor explica, e de tanto minha mae falar eu criei coragem e comecei as aplicações contra a acne.

Daqui algumas semanas eu volto para relatar. 
 Só lembrando que estou fazendo por conta própria, é um teste pois nao aguento mais gastar horroooooores com cremes, gel, ácidos, sabonetes e antibióticos para tratar

meu problema com acne. Falou que é acne o preço dos produtos ultrapassam a estratosfera de tao caros. Absurdo.
 Curtir · Responder · 24 de setembro de 2015 22:58 · Editado

  
site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil

  
 
 
 
 
Terça-feira, 6 de agosto de 2013 - 22:12:08

  
Enfermidades selecionadas 

 Infecção
  

Auto-hemoterapia combateu bactéria hospitalar: 
  

Foi esse método que me combateu uma bactéria hospitalar que contraí após um internamento para combater uma infecção intestinal. Ou seja, dei entrada com uma
infecção intestinal, entrei nas urgências e segui para o piso de cirurgia de ontem julguei não sair com vida. Mas depois de melhorar um pouco comecei a queixar-me de
outros sintomas e de muitas picadas aos médicos e enfermeiros, que foram ignoradas e fui enviada para casa cheia de dores e suores. Arrastei-me para um laboratório de
analises e lá estava a bactéria hospitalar. Liguei para a minha médica de homeopatia e não tive coragem de voltar para o hospital pois receei o pior. Não tinha forças, suava
por todos os poros de meu corpo cheia de dores, julguei que ia morrer. E foi com este medo que combati a bendita bactéria. Resumindo a nossa medicina só me tem
desiludido e mete-me medo, aterroriza-me mesmo pois hoje é apenas um jogo e interesses. A máfia está introduzida de tal maneira, que são poucos os médicos que me
merecem confiança. Pois ainda que muitos deles tenham vontade de fazer bem e melhor o sistema só quer lucros. Combatem as medicinas alternativas com todas as forças
porquê? Medo de perder os clientes? porque não em conjunto? A nossa medicina, é uma medicina que provoca doenças, curando umas mas provocando outras, não
preventiva, cheia de interesses e onde só interessa a arrastar e criar mais doença. 

 Publicado 1st September 2012 por MCRamos 
 



 
http://bemestarebeleza.blogspot.com.br/2012/09/voce-sabe-o-que-e-auto-hemoterapia-eu.html

  
 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 9 de julho de 2012 - 11:06:56

  
Enfermidades selecionadas 

 Doenças virais
 Infecção

  
Estou com 2 anos e 9 meses (fazendo AUTO-HEMOTERAPIA) que não sei o que é virose, infecção em geral...

  
Claudio Cardoso Oliveira comentou em seu publicação no mural Auto-hemoterapia Brasil - Facebook 

  
http://www.facebook.com/autohemoterapia.brasil

  
Claudio Cardoso Oliveira comentou em seu publicação no mural. 

  
Claudio escreveu: "Estou com 2anos e 9 meses que não sei o que é virose, infecção em geral, etc. Na minha casa nunca mais entrou um tal de ANTIBIÓTICO. Graaças a
deus e a AUTOHEMOTERAPIA. Veja o meu site: http://www.sanguecura.xpg.com.br"

  
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 4 de junho de 2012 - 00:59:55

  
Enfermidades selecionadas 

 Infecção
  

Paciente do Dr. Luiz Moura curado de erisipela bulhosa, com a auto-hemoterapia (por Janilda Queiroz, secretaria do doutor Moura)
  

post de Janilda Queiroz 
  

O paciente do Dr Luiz Moura, Sr José Garcia, pediu-me para colocar sua melhora com a AHT. Esteve há 4 meses no consultório, andando com dificuldade e com auxílio
de muletas, pois tinha as pernas inchadas e com erisipela bulhosa. Sentia muitas dores. Semana passada, voltou ao consultório, andando normalmente e com as pernas
curadas. Estava muito feliz e disse que foi graças ao tratamento da AHT e do uso do cloreto de magnésio como lavagem, fazendo a cicatrização. Deixou o número do seu
telefone, caso alguém queira entar em contato com ele: 

 (21)2583 5590.. 
 24 de Maio às 10:55 

  
PUBLICADO NO FACEBOOK, grupo: 

 AUTO-HEMOTERAPIA DO MUNDO LUSOFONO PARA O PLANETA 
 http://www.facebook.com/groups/lusofons/

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 20 de junho de 2012 - 14:28:22

  
Enfermidades selecionadas 

 Infecção
  

se não fosse a AUTO-HEMOTERAPIA talvez hoje eu estaria sem uma de minhas pernas
  

Maria Aparecida De Freitas Eu posso falar com certeza que este tratamento é uma espécie de millagre: quem tem como conseguir uma pessoa que aplique injeção que
continue o tratamento! 

 Anos atrás eu estava para fazer uma biópsia, o meu médico ortopedista convocou uma junta médica p/ ver o meu caso após a tal biópsia que eles ia fazer... 
 É um procedimento que os doutores iam fazer em mim, "cortar uma lasca, "pedaço" de minha tíbia, "osso de minha perna esquerda! 

 Fiquei apavorada, mas não tinha outra alternativa, pois eu mal aguentava andar, minha perna estava muito inchada e eu chorava porquer a dor era insuportável... 
 E ja fazia 2 anos que eu estava neste sofrimento e pensava até que ia perder a minha perna, mesmo em ter passado por todos os tipos de exames e o último foi a

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.. Mas não foi encontrado nada e eu continuava com muita dor e mal conseguia andar! 
 O que o Dr.fazia era me medicar com antibióticos,anti-inflamátórios,analgésicos e sempre trocando os medicamentos porquê pareciam que a bactéria que estava,

"comendo o meu osso" não morria! 
 É, era essa a sensação que eu tinha, a dor era como se tivesse bichos devorando o meu osso! 

 Então eu decidir fazer o que o pai de meus filhos estava fazendo. (Ele fazia tratamento ja fazia 3 semanas e tinha melhorado bastante do mal que ele tinha por causa do
fígado dele, mas tinha parado pq a pessoa que aplicava nele com medo de perder o emprego no hospital não quis mais aplicar as injeções!) 

 Então a minha primogênita que nunca tinha nem mesmo pensado em pegar numa seringa , vendo a minha dor se prontificou em fazer, eu é claro, aceitei sem nenhum

http://bemestarebeleza.blogspot.com.br/2012/09/voce-sabe-o-que-e-auto-hemoterapia-eu.html


medo. Fiquei com muita pena de minha filha porquer minhas veias são muitos finas e como as enfermeiras falam, "são que nem bailarinas!" 
 E mesmo assim depois de muito suar" minha filha tirava 5 ml de sangue e aplicava nas minha nádega! E por incrível que pareça em dois (2) dias eu ja estava sem dor e na

semana seguinte eu ja estava andando normalmente. E graças a DEUS, a AUTO-HEMOTERAPIA, a boa vontade de minha amada filha e a uma enfermeira que passou a
fazer o trabalho, eu voltei a usar meus saltos! 

 Depois que eu sarei,desfilei duas vezes na "SAPUCAÌ" com minha linda e querida "ESCOLA DE SAMBA BEIJA-FLOE DE NILÓPOLIS:" Pretendo desfilar no ano que
vem se DEUS quiser. 

 Se eu voltei ao dr José mauro? Sim , voltei um (1) ano depois acompanhando a minha filha que tinha torcido o pé! rsrssrsrsr 
 domingo às 00:16 · 

 Diva 
 [ocultar participação] [voltar] 

 Comentários
  

Quero comentarTotal de 1 comentários - 1 nesta página
 [primeira] < anterior Página de 1 próxima > [última]

  
Quarta-feira, 20 de junho de 2012 - 14:31:30 

  
http://amigosdacura.ning.com/group/autohemoterapia/forum/topics/relatos-relavantes-sobre?
commentId=4269704%3AComment%3A179869&xg_source=activity&groupId=4269704%3AGroup%3A8975

  
Este relato copiei do amigos da cura

 Diva
  

 
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 3 de maio de 2012 - 19:37:44 

  
Fui vitima de atropelamento e faturei as duas perna inclusivel o femur passei um ano ospitalizada adquiri uma infecção ossea osteomelite preste a ampuntação do
femur,graças a Deus primeiramente e a um amigo que ao ver meu sofrimento passou um DVD do Dr. Luis Para asistir sem medo de errar comecei a fazer as aplicações
comercei a sentir mais firmeza na perna a qual os médicos falavam em amputação pois aparelhos ja tinha usado varios e não consolidava devido a infecção, cirugias foram
16 em uma só perna e 4 na outra quando fui submetida a fazer novos Rx o medico ficou supreso com o calo osseo que ali formava nada lhe respondir pois tenho certeza
que eles iam achar que eu estava louca pois a medicina condena AHT voltei para casa e continuei fazendo hemoterapia com mais um mes voltei para fazer novos RX o
calo ossea cada vez se desenvolvia e não foi mais preciso fazer cirugia e nem tomar mais remedio para infecção pois VHS, PCR se normalizou e ficaram sem esplicação
pois mim calei diante da medicina .Depois de muito tempo acamada sofria de muitas dore no corpo e nasi mãos foi costatado pelo reumatolugista que estava sofrendo de
Artrite rematoide continuei com minhas aplicaçõe mais um ano e meio hoje corro danço pulo e não sei o que é dores estou curada graças a Deus a hemoterapia de Dr. Luis
a credite e faça mal nenhum seu sangue vai lhe fazer Sucesso. 

  
Roselia dos Santos Ferreira   

 Jiquiriçá Bá
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/fui-vitima-de-atropelamento-e-faturei-as-duas-perna.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 1 de junho de 2011 - 18:41:38

  
Enfermidades selecionadas 

 Artrite
 Pós-operatório

 Pré-operatório
  

Benefícios - Testemunho do médico Dr. Tarcisio Gurgel sobre a Auto-hemoterapia 
  

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
 De: Walter Medeiros (Hotmail) 

 Data: 1 de junho de 2011 07:39 
  

Olá pessoal, 
 Como médico e formado pela UFRN em 1972, sei e reconheço as razões de tantas dificuldades para o uso da AHT... 

 Estudei o tema e enfrentei adversidades para fazer uso desta prática. A ATH será no final desta década a maior 
 e melhor técnica na prática médica pelos depoimentos dos que a praticam e com certeza pela pesquisa científica 

 que a sociedade espera por iniciativa governamental. 
 Antes da minha cirurgia cardíaca de aneurisma de aorta em 30 de março do ano passado, eu a pratiquei, quase 

 como clandestinamente em um total de o8 sessões. e os benefícios foram diversos. Dos que tenho condições de 
 provar eu destaco: 

 1 nenhuma infecção hospitalar trans e pós operatório nem de efeito tardio até então. 
 2- cura de uma artrite no ombro esquerdo . 

 3- minha extensa cicatriz toráxica praticamente desapareceu, para idendifica-la hoje, eu preciso de uma lupa. 
 4- taxas sanguineas bioquimicas todas normais, até então. 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/fui-vitima-de-atropelamento-e-faturei-as-duas-perna.asp


Outros benefícios desconhecidas devem existir, mas não mais me aprofundei. 
 A medicina precisa ouvir e se interessar pelo clamor dos depoimentos dos diversos indivíduos que buscam atraves 

 desta prática, benefícios preventivos (como no meu caso) e terapeuticos , como na bibliografia mundial e tambem 
 nos ricos depoimentos de brasileiros, cujos relatos tenho acompanhado pela internet. 

 Um bom dia para todos. 
 Tarcisio Gurgel médico, com o direito de dar seu pessoal depoimento no uso da prática da AHT.

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/beneficios-testemunho-do-dr-tarcisio-gurgel-medico-sobre-a.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 22 de maio de 2011 - 23:28:47

  
Enfermidades selecionadas 

 Amigdalite
 Enxaqueca
 Infecção

 Inflamação
 Sinusite

  
Auto-hemoterapia cura de sinusite, enxaqueca e dores de garganta

  
Data: 22/05/2011 19:46 

 De: ana paula 
 IP: 201.26.126.105 

 Assunto: Re: Divulgação e testemunhos 
  

faço auto hemoterapia desde 10/2010 e estou me sentindo maravilhosamente bem, tinha um problema sério de sinusite, enxaqueca e garganta até cirurgia fiz para tentar
melhorar as inflamações constantes na garganta, conheci o tratamento atraves de um amigo que faz há 2 anos, comecei e os resultados foram praticamente imediatos,
desde o inicio do tratamento não tomo mais nenhum tipo de rémédio nem pra dor de cabeça o que consumia como agua, hoje tenho uma vida muito diferente sem dores,
posso tomar gelados ( o que era impossível, pois era beber gelado e comprar uma caixa de antibiótico), abençoado mesmo seja Dr. Luiz Moura pela divulgação percebo
que não é de interesse a liberação pois financeiramente é completamente inviável o que é uma pena sermos vistos tão somente como um $ ao invés de seres humanos
contem comigo para divulgação desde outubro vivo e não sobrevivo ! 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/11765308.html

  
 
Sábado, 28 de maio de 2011 - 07:18:09 

  
Faço auto-hemoterapia desde 2009 e me sinto muito bem: não tenho mais doenças respiratórias tipo gripe, irritações de garganta e coriza, fisicamente estou muito bem
eliminei tambem as dores da coluna lombar e articulações. 

 Nivaldo Viana 
 57 anos - FEIRA DE SANTANA

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-de-sinusite-enxaqueca-e-dores-de.asp

  
 
 
 
 
 
 
Sábado, 29 de janeiro de 2011 - 19:02:48

  
Enfermidades selecionadas   

  Doença hemorroidária
  Infecção

  
4 anos de Auto-hemoterapia - somente saúde

  
Data: 27/01/2011 21:52 

 De: ilidio 
 IP: 187.25.177.151 

 Assunto: Aniversário AHT 
 Aos amigos AHT: 

 Estamos completando agora em janeiro, 4 anos consecutivos e ininterruptos de aplicações de AHT. Recebí o DVD do Dr. Luiz Moura nessa data, por insistência de uma
irmã, fomos (eu e espôsa), assistir. Resolvemos fazer as aplicações no mesmo instante e nunca mais paramos. Eu, estava preparando-me para uma cirugia de hemorróidas,
 que não foi concluída. Estou curado. Minha espôsa era "proprietária" de uma infecção urinária, por uns 15 anos. 

 Tomava de 3 a 4 cargas de antibióticos por ano, sem qualquer alívio ou esperanças de melhoras. Na primeira  aplicação, já sentiu melhoras e nunca mais tomou um
comprimido sequer. Está curada. Isto, sem contar os demais benefícios que requerem páginas elucidativas. Tenho repassado para centenas de pessoas, que por sua vez,
 repassaram a outros tantos, divulgando esta técnica simples e de custo quase zero. Este o motivo da proibição e perseguição de que todos já sabemos. 

 Comemoremos pois. 
 Sejam felizes 

 ilidio  
  

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/beneficios-testemunho-do-dr-tarcisio-gurgel-medico-sobre-a.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-de-sinusite-enxaqueca-e-dores-de.asp


http://inforum.insite.com.br/39550/11501992.html
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/4-anos-de-auto-hemoterapia-somente-saude.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 19 de janeiro de 2011 - 01:17:23

  
Enfermidades selecionadas   

  Infecção
 Auto-hemoterapia melhora serratia e distensão

  
..... O que posso dizer é que realmente minha pele melhorou em 4 semanas, estava com um problema com Serratia, uma batcéria difícil de se encontrar e mais difícil de se
tratar, e que melhorou quando comecei o tratamento, e que meu problema de distensão muscular no braço direito melhorou sensivelmente depois dessas 4 semanas. .... 

  
 texto completo em:

 http://metropolionline.com.br/vidasaudavel/auto-hemoterapia-funciona-ou-nao-funciona/
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-serratia-e-distensao.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

 Domingo, 24 de agosto de 2008 - 19:16:59
 Porque faço a um bom tempo e tenho certeza da eficiência deste método eficaz. Passei por

 diversar cirurgia .tratamento pra tirar verrugas do pescoço no corpo. Fiz cirurgias a Laser. Nada
 adiantou acabou retornando.

 Depois que comecei a fazer este tratamento por incrível que pareça as minhas verrugas começaram
 a cair e secarem. Vão esfarelando. Muito incrível. Tenho algumas ainda. Mas estão todas

 desaparecendo.
 Minha esposa tem uma infecção na vista que nada descobri, ela tem que manter medicamentos

 caros e pra sempre a base de cortizona. Mas nenhum medico tem solução para os problemas dela. e
 também co referencia a uma alergia. Depois que começou a fazer este tratamento melhorou muito as

 infecções na vista, melhoraram também suas alergias isto é publico e notório.
 Espero que algum dia t.....

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver na íntegra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Fernando Luiz Ferreira

 Juiz de Fora-MG
  

 
 
 
 
Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015 - 23:57:03

  
Enfermidades selecionadas 

 Diabetes mellitus
 Infecção

  
Auto-hemoterapia cura infecção

  
Post de Olivares Rocha? (Facebook) 

 7 h · 
  

Por Nelize Ribeiro: 
  

Boa tarde! 
 Sou diabética há 21 anos. Há 10 anos venho lutando contra uma infecção de urina de repetição (o que é muito comum em diabéticos, pois com a imunidade baixa, não

conseguimos eliminar a bactéria). Eu tomei durante esses 10 anos muitos antibióticos.. Cheguei a ficar internada quando essa infecção se agravou, correndo o risco de
infecção generalizada. Enfim, comecei a fazer a AHT em junho do ano passado e queria compartilhar com vcs que, desde dezembro, não tenho mais infecção! Depois de
tanto tempo, ver meu exame sem nada foi bom demais! 

  
 
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/4-anos-de-auto-hemoterapia-somente-saude.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-serratia-e-distensao.asp


 
 
Segunda-feira, 16 de maio de 2011 - 16:51:46

  
Fotos da evolução do tratamento com a auto-hemoterapia de um canino: 

  
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/fotos-da-evolucao-do?xg_source=activity

  
No Orkut, num dos álbuns da Silvania (a mãe dela foi curada de úlcera na perna), tem também fotos da evolução 

 do tratamento com a auto-hemoterapia de um canino. A melhora é bem visível. 
  

PERFIL Silvania: 
 http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=17191074733633039269

  
ALBUM: Auto Hemoterapia. Meu sangue me cura: 

 http://www.orkut.com.br/Main#AlbumZoom?uid=17191074733633039269&pid=1269516204581&aid=126948 ...
  

FOTO 1: Como estava sua pata. Aplicação de 20ml a cada 5 dias. 
  

FOTO 2: Terceira aplicação. 
 FOTO 3: Terceira aplicação. 
  

FOTO 4: Quarta aplicação 
 FOTO 5: Quarta aplicação. Eficaz também em animais. 

  
FOTO 6: Quarta aplicação. Logo postarei a evolução da cura nas próximas aplicações!!! 

  
- 

  
Registro fotografico da cura da mae da Silvania 

  
Auto-hemoterapia cura úlcera na perna: 

  
http://pdfcast.org/pdf/auto-hemoterapia-cura-lcera-na-perna

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/fotos-da-evolucao-do-tratamento-com-a-auto-hemoterapia-de.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 15 de outubro de 2010 - 23:40:02

  
Data: 15/10/2010 11:53:44 

 De: REJANE  
 IP: 201.80.20.71 

 Assunto: Re: Re: Contra-indicações da AH. 
  

 EU FAÇO USO DA HT E ANTES TINHA CISTOS DE GORDURA NA MAMA DORES FORTES DE ESTOMAGO INFECÇAO URINARIA IOIÔ AQUELA Q VAI
E VOLTA DORES DE CABEÇA CONSTANTES PELE SEM VIÇO ESPINHAS NO QUEIXO Q SAO PR CAUSA DE CISTOS NOS OVARIOS E COM O USO
FREQUNTE DA HT SIMPLISMENTE DESAPARECERAM. E MAIS SE TODO MUNDO CONHECER E GOSTAR DA HT O Q SERA DA ECONOMIA
FARMACEUTICA IRAO A FALENCIA. FALAM Q PODE FAZER MAL A SAUDE, MAS ACHO Q SO DE SAIR DE CASA E RESPIRAR O AR POLUIDO DE
CIGARROS E OUTROS, ISTO SIM FAZ MUITO MAL A SAUDE QUER PIOR DO Q TOMAR REMEDIOS DE FARMACIA PARA UMA INFECÇAO URINARIA
ELA PODE ATE MELHORAR MAS EM COMPENSSAÇAO VC FICA CM DORES NO ESTOMAGO PRISAO DE VENTRE NAO PODE CURTIR UM FINAL DE
SEMANA LEGAL GASTA MTO PQ SAO CAROS E SE VC NAO FIZER O TRATAMENTO DIREITINHO CORRE O RISCO DE VOLTAR A TER A INFECÇAO
CM BACTERIAS SUPER RESISTENTE EU FAÇO E ACONSELHO AS PESSOAS SAUDAVEIS E AS DOENTES A FAZEREM TMBEM É BARATO E EFICAZ
PROCUREM MAIORES INFORMAÇOES ABRAÇOS.

  
AHT HEMOTERAPIA

Sexta-feira, 23 de abril de 2010 - 20:58:54
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dor na coluna, Dores articulares, Gripe, Infecção, Inflamação, LER - Lesão por esforço repetitivo.
  

Vantagens 
 Sucesso tive meu sistema imunologico fortificado frente aos problemas de dores nas articulaões colunas e LER. 

  
  

Experiência 
 Só tive melhora ao fazer a hemoterapia acho q deveria ser implementado com urgencia no sistema unico de saúde. penso q deveria havar mais esclarecimentos a

população dos benefícios e tb boa vontade politica e médica para fazer valer esse procedimento a nivel nacional. 
  

  
 Luis Oliveira 

 43 anos - São Leopoldo - RS - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-dor-na-coluna-dores-4.asp
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/fotos-da-evolucao-do-tratamento-com-a-auto-hemoterapia-de.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-dor-na-coluna-dores-4.asp


 
 
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!!!! 

  
 
 
 
 
 
http://inforum.insite.com.br/39550/8042780.html

 Data: 30/12/2008 22:05:33
 IP: 189.63.211.157

 Assunto: Mais um apoio ao recurso do Ubervalter
 Acabo de enviar um email para Sra. Gilda Pereira Carvalho da subprocuradoria geral da republica declarando o meu apoio ao recurso apresentado pelo Sr. Ubervaldo

Coimbra. 
 A minha primeira experiencia com AH foi em julho deste ano quando eu e minha esposa tomamos duas aplicacoes de AH durante ferias no Brasil. Ficamos

impressionados com a eficacia do tratamento pois ja no dia seguinte à primera aplicaçao as minhas aftas que nao se curavam nem com remedios prescritos pela minha
medica alopata, foram sanadas por completo. A insonia da minha esposa foi eliminada e uma infeccao no lobo auricular foi eliminado, ambos os casos no dia seguinte à
primeira sessao. Desde entao venho comentando sobre AH aos meus amigos e familiares e varios deles já aderiram à pratica e estao muito satisfeitos. 

 O problema é que moro nos EUA e por aqui só encontro clinicas de AH ozonizada e todas estao no estado do Arizona. Eu acho que ozonio nao é a resposta ja que o
sangue reinjetado é que causa efeitos beneficos. Creio que ozonio só serve para que os clinicos ganhem algum dinheiro por isso nao quero ir a essas clinicas. Voce ou
outros deste forum poderiam de dar ideia de como encontrar alguem no meu estado de New Jersey que possa fazer aplicaçoes de AH tradicional em nós? Fiz mil e uma
pesquisas no google e só encontro as tais clinicas. Obrigado.

 Arsenio 57 anos - Newark - NJ USA 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 21 de dezembro de 2009 - 10:53:26 189.99.171.134

  
SOU A FAVOR E JÁ ESTOU USANDO A AUTO HEMOTERAPIA. ESTOU SATISFEITO COM OS SEUS EFEITOS NO MEU ORGANISMIO, PRINCIPALMENTE
CONTRA AS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS QUE EU TINHA CONSTANTIMENTE.

  
JOSE CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA

 58 anos - FORTALEZA/CEARÁ
  

 
 
 
Inforum

  
Data: 22/12/2009 11:25

 De: JOSE CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA
 IP: 187.90.172.200

 Assunto: Re: Operaçao de joelho
 Meu caro Alexandre Costa, a melhor maneira de saber se a AHT resolverá seus problemas de dores no joelho será tentando pelos menos umas quatro aplicações semanais.

já sabemos que a AHT não apresenta efeito colateral e que até o momento não foi relatado nehum óbito. Coloque na cabeça que se não melhorara suas dores no joelho,
garanto que ficara mais protegido contras as infecções virais e bacterianas. Sega o meu exemplo, sou Cardiopata Grave, tenho duas pontes de safena e uma mamária e
prótese mitral metálica. Sou também diabético insulínico dependente e estou praticando a AHT e continuo vivo e mais disposto. 

  
* EM OUTRO RELATO (abaixo) ele corrigiu o erro de digitação, de 4 aplciações semanais por 1 aplicação:

  
Data: 23/12/2009 07:33

 De: JOSE CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA
 IP: 189.99.189.192

 Assunto: Re: Auto hemoterapia
 Infelizmente a minha colocação foi um erro de expressão na digitação. Peço desculpas se eu induzí as pessoas fazerem 4 vezes por semana. Flizmente você corrigiu a

tempo. Obrigado! 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 30 de novembro de 2009 - 17:58:21 189.12.37.123

  
Prezados: 

 



 
Antes de utilizar regularmente a auto-hemoterapia, o que efetivamente ocorreu em abril de 2007, eu padecia de infecções urinárias recorrentes. Um amigo deu-me um dvd
e eu após assisti-lo, prontamente, quis experimentar o método, em virtude de considerar que não tinha nada a perder. Ademais, a figura do Dr. Luiz Moura, apesar do que
se diz sobre julgar pelas aparências, passou-me uma segurança que nenhum outro médico, mesmo em consultório, conseguira passar antes. os resultados foram tais que,
até hoje, procuro manter-me em dia com o procedimento. Houve sensível melhora em minha qualidade de vida, com certeza absoluta.Percvebo alguma má-fé por parte de
algumas pessoas, espcialmente jurídicas do ramoo de medicamentos, que difamam a pessoa do Dr. Luiz Moura. É necessário conhecer antes de fazer críticas destrutivas,
como certos âncoras e repórteres do rádio e da televisão, influenciáveis por serem humanos, mas que que têm microfones e câmeras sob a égide do poder econômico. 

  
Abraços.

  
Edson Luiz

 48 anos - Betim
  

 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 18 de outubro de 2009 - 22:08:33 

  
Sou totalmente, completamente a favor da AHT, faço esta terapia,e tenho a oportunidade de acompanhar de perto mais ou menos 30 pessoas que executam esta terapia,
onde todos encontraram resultados formidáveis e surpreendentes, pessoas sem esperança de cura, em relação a problemas circulatórios, colesterol altíssimo a mais de 10
anos, diabetes, acnes, infecções, enxaqueca, sinosites, entre várias outras patologias comprovadas, e com acompanhamentos terapêuticos, obtiveram respostas, e seus
respectivos médicos acompanhantes surpreenderam-se com resultados positivos!!!!!!!! 

  
Como não apoiar, praticar e divulgar a AHT, depois de tantos resultados? 

  
Agradeço a DEUS, por existirem pessoas maravilhosas que propagam o bem! 

  
Obrigado a todos que apoiam a AHT! 

  
Obrigado Dr. Luiz Moura! 

  
Elisandra M.

 36 anos - São José dos Pinhais. Ctba. Paraná
  

 
 
 
ORIENTAÇÔES MEDICAS

  
Domingo, 27 de dezembro de 2009 - 23:51:18 201.33.235.197

  
boa noite! 

  
eu estou fazendo auto-hemotrapia. E estou cada vez melhor de uma infeçao muito forte no intestimo, nos rins, e bexiga. E tenho exames pra provar! 

  
E apos terminar as aplicaçao vou fazer todos os exames pra fazer a prova.

  
Eloá Isoppo

 47 anos - Clevelandia PR
  

 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Insônia
 
 
Quinta-feira, 3 de setembro de 2015 - 06:01:27

  
Enfermidades selecionadas 

 Ciatalgia (dor no nervo ciático)
 Auto-hemoterapia: inúmeros benefícios

  
Tania Maria Amorim 

 Ontem às 22:55 
 Faço a AHT a 10 meses, e nunca mais vou parar de usar essa terapia maravilhosa. Meu nervo ciático nunca mais me incomodou, sem contar o bem estar, a disposição de

acordar bem todos os dias após ter uma boa noite de sono. Antes da AHT eu tomava medicamento para dormir, hj estou limpa os benefícios inúmeros. Sou grata. 
  

Publicado em: https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos
 por: https://www.facebook.com/taniamariaadams

  
 
 
 
 
 
 



Domingo, 21 de dezembro de 2008 - 20:01:20 
 Eu tinha um problema de insônia há 20 anos e desde que comecei a fazer a auto - hemoterapia não sofro mais deste problema, e conheço muitas pessoas que estão fazendo

este tratamento e estão tendo excelentes resultados.
 Sandra 48 anos - Campinas/SP: fórum Orientações Médicas

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 9 de dezembro de 2008 - 15:28:53 
 faço hemoterapia e so senti medo o primeiro dia depois vi o resultado e é muito bom principalmente para dormir feito um bebê e continuo fazendo hoje foi a quarta

aplicaçao nossa voltei a ter uma disposiçao muito boa que nem um tratamento conseguiu ate hoje gosto mesmo 
 eroni toledo 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Sábado, 4 de outubro de 2008 - 02:35:50
 Agora mais que nunca posso participar desse fórum, com a opinião firme não só pelos

 textos que tinha e tenho lido a respeito da auto-hemoterapia, pois após 3 sessões posso
 declarar firmemente que sou a favor e a indico, sem titubear.

 Sinto uma maior disposição, a insônia de mais de uma década, já está contornada,
 durmo o "sono dos anjos", pois sempre invejei quem deita na cama e dorme sem

 acordar no meio da noite. Minha tensão pré_mestrual, que mais parece um "ritual para
 o parto" amenisou, juntamente com todo aquele inchaço (chego a aumentar de 3 a 4

 quilos, nesse período - sinto-me "leve".
 Meu pai já está expelindo catarro (por causa de uma tosse que não passava). E sua

 respiração está menos sofrida. Depois de umas duas A.V.Cs, sua perna era toda
 dolorida, cuja a dor não passava com .....

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver na íntegra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Sílvia David

 42 anos - Piracicaba
  

 
 
 
Relato de Isolde: 

 ..."EU ESTOU FAZENDO AH. E ESTOU NA 12 APLICAÇÃO, AKI EM CASA FAÇO EU MEU MARIDO E MEU FILHO. MAIS PARA PREVENÇÃO. EU
SEMPRE TINHA DORES, PARECIA A MARIA DAS DORES. DOR NAS PERNAS, DOR DE CABEÇA, DOR NAS COSTA. ETC... AGORA ESTOU BEM
MELHOR AS DORES QUASE NÃO EXISTEM MAIS E O HUMOR E O SONO MUITO MELHOR. QUASE SEM ANSIEDADE. MEU MARIDO MELHOROU
DAS DORES NAS COSTA E MEU FILHO COM AS ESPINHAS. FICO TÃO ENTUSIASMADA EM FALAR DA AH"... 

  
Perfil de Isolde: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2476950460326071068

  
este relato foi postado no orkut por: 

 Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
 profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

  
 
 
 
 
 
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!!!! 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 4 de dezembro de 2009 - 16:17:26 201.11.154.114

  
Sou com a mais absoluta certeza a favor dessa pratica, comecei as aplicações a 3 semanas e estou me sentindo com uma disposição incrivel, e dormindo bem a noite, coisa
que eu não fazia a meses. Tenho doença de crhon, uma infecção generelizada em estagio avançado, tive melhoras significantes sem tomar os corticoides e sulfasalazina,
pelo que venho notando minhas dores musculares e nos ossos que eu tinha em decorrencia dos medicamentos passaram. me sinto ótimo e vou continuar com o
tratamento... abraço

  
Anderson Andrei

 



Juara
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 18:46:08 

 Data: 24/09/2009 00:56 
 De: Renato Moniak (moniak7@itelefonica.com.br) 

 IP: 200.100.87.247 
 Assunto: Auto Hemoterapia 

  
Obtive excelentes resultados através da auto-hemoterapia para tratamento de artrose, dores na 

 coluna, devido a problema congenito (listese), arritmia cardiaca (problema congenito, segundo o 
 médico pode-se levar uma vida normal), dores no joelho esquerdo por causa da artrose.Com a auto 

 hemo não tenho mais nenhum problema de dores. As dores desapareceram já nas primeiras aplicações. 
 Já fiz sete aplicações 5mls em mim mesmo, e tenho divulgado com entusiasmo o tratamento. Em meu 

 corpo, além destes resultados, notei uma melhora extraordinária na disposição, melhor oxigenação, 
 melhra na pele, e, até, acreditem, na libido, insonia e stress. Sou vegetariano há 25 anos, e, 

 com certeza, a alimentação, é claro, é de extrema importância. Recomendo e, aos que desejarem, 
 faço as aplicações. 

  
Em breve farei um vídeo dando meu testemunho e colocarei no youtube, para que muitos possam ser 

 beneficiados. É meu desejo que, assim como no México, esta terapia possa ser liberada no Brasil, 
 também. Perdi minha mãesinha, a semana passada, por infecção hospitalar no Hospital Edmundo 
 Vasconcelos, depois de 4 meses de sofrimento. Ela foi operada. Deu tudo certo, mas pegou infecção 

 hospitalar. Tudo que os médicos sabiam dizer é que o sistema imunológico dela estava muito 
 debilitado, porisso pegou a infecção. Estou pensando seriamente em processar o hospital. Por que 

 não fortaleceram o seu sistema imonológico de alguma forma? A AUTO HEMOTERAPIA, juntamente com 
 outros procedimentos médicos, poderiam ter, com certeza, se aplicados corretamente, mudar o 

 triste final desta história. 
  

 
 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Labirintite
 
 
Sexta-feira, 29 de abril de 2016 - 15:30:21

  
LABIRINTITE O COCO VERDE COMBATE 

 https://www.youtube.com/watch?v=QxZ8_2J9QS0
  

Comentário de izaias Alves Pereira em 30 janeiro 2016 às 22:58 
 Venho por meio depoimento que apos assistir o video referente o cha de Casca de Coco eu fui direto para cozinha e tirei toda a casca de um coco verde e pela urgencia

coloquei na panela de pressão com 4,0 litros de agua e taquei lhe fogo por meia hora e fui tomando um litro por dia uma semana depois minha Crise de Labirinto foi se
embora Graças a Deus por criar este alimento tom precioso; Tomei por duas semana e para manutenção continuo tomando o segundo coco. obrigado pela Dica. Izaias/
Curitiba /Parana. 

  
http://amigosdacura.ning.com/video/labirintite-o-coco-verde-combate-rem-dio-caseiro

  
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015 - 23:04:08

  
Enfermidades selecionadas 

 Artrose
 Diabetes mellitus

 Labirintose
 Tendinite

  
Auto-hemoterapia cura labirintite

  
05/05/07 

 Vou fazer enquanto viver, a auto-hemoterapia, pois a minha artrose já não dói, meu cunhado e minha irmã estão se curando, a glicose dele baixou de 380 para 160 com
duas aplicações, e ele ficou bom da labirintite. Minha irmã, esposa dele, se curou da tendinite. 

 Lamento essa perversidade de proibirem um tratamento simples e tão eficaz, pois as pessoas pobres não podem comprar medicamentos. Meu enfermeiro me disse que
"isso desentope tudo quanto é artéria". 

 Fiquei horrorizada com os comentários no Fantástico, duvidando de um homem sério como o Dr. Luiz Moura. 
 Em 1948 eu era adolescente e fiz quatro aplicações para acne, e minha pele ficou ótima. Havia me esquecido da auto-hemoterapia, mas uma amiga me deu o DVD do Dr.

Moura, e graças a ela não vou ter AVC como minhas duas irmãs mais velhas do que eu. Tenho 78 anos e quero viver saudável. Adorei seu artigo. Abraços, 
 Anna Nunes de Morais 

https://www.youtube.com/watch?v=QxZ8_2J9QS0


anna.nunes.moraes@terra.com.br 
 Belo Horizonte MG. 

  
http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm

  
 
 
 
 
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015 - 23:06:14

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Infecção
 Labirintose

 Rinite
  

Eu sarei da labirintite fazendo auto hemoterapia!e conheço pessoas que ficaram curadas de renite , alergias, infecçoes com esse tratamento
  

Postado por LINDENALVA MATHIAS em 22/12/2014 às 20:40 
  

Eu sarei da labirintite fazendo auto hemoterapia!e conheço pessoas que ficaram curadas de renite , alergias, infecçoes com esse tratamento. Acontece que a industria de
medicamentos quer uma população doente e usando um montão de medicamentos. Conheço idosos que usam até 15 tipos de remédios diariamente. Tenho 72 anos e uma
ótima saude e o tratamento que faço é apenas a hemoterapia de tempos em tempos! Na atual crise no sistema de saude no País a hemoterapia seria de grande ajuda, pois
não tem qualquer contra indicação! 

 177.1.133.223
  

http://tudorondonia.com.br/noticias/fantastico-destaca-o-perigo-da-auto-hemoterapia-e-mostra-farmacia-de-porto-velho-que-praticava-a-tecnica,879.shtml
  

 
 
 
 
Terça-feira, 2 de setembro de 2014 - 16:57:38 

 191.176.239.112
 meu nome e jurema , tive a minha primeira crise de labirintite ao 22 anos ....convivi com crises por mais de 20 anos , busquei a cura em todas as especialidade,

diagnostico, nem isso achava, era apenas labirintite, e sinazirina, guando fui informada sobre a auto hemo , terapia , na primeira aplicação,ja vi resultado , conclusão a 10
anos que nem sei mais o que e sinazirina , tontura , nunca mais, caso fosse relatar todos os beneficios levaria um dia inteiro clicando. agradeço , dr luiz moura .como sou
da area da saude , , ja tive o previlegio de ver , milagres,e fico muito feliz a cada um deles,sempre agradecendo mentalmente dr luiz moura, sem ele eu nem sei como
estaria minha vida hoje, ,,,,,,,,,,,,,,hoje eu ajudo pessoas e isso me faz feliz OBRIGADA DR LUIZ MOURA ,VIDA LONGA , PARA CONTINUAR A FAZER O
BEM,ate onde eu sei, sem visar lucros apenas por gratidão a deus 

  
milagres 

 jurema seara 
 brasilia

  
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/comentarios/ver_opiniao/meu-nome-e-jurema-tive-a-minha-primeira-crise-de.asp

  
 
 
 
 
Terça-feira, 26 de julho de 2011 - 22:01:23

  
Auto-hemoterapia cura colite

  
Data: 26/07/2011 16:46:47 

 De: Jose Freire de Alencar (zezefreire@hotmail.com) 
 IP: 201.9.76.113 

 Assunto: Cura de Colite 
  

Um policial civil, meu conhecido e amigo é casado com uma medica, tambem minha amiga que por motivos não esclarecidos ela, medica, é contra a auto-hemoterapia,
porem depois que fiz para ele vários relatos sobre a AH - DEI DE PRESENTE O DVD do Dr. Luiz Moura e a transcrição do mesmo em forma apostila alem de outros
relatos sobre doenças diversas. Disse este PC que ja ficou curado da colite e ira continuar o tramento até dezembro a fim de livrar-se de sua labirintite cruel... (isso sem q
ma esposa saiba do praticado por ele a AH... 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/11873608.html

  
http://hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-colite.asp

  
 
 
 
 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Renan : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011

 

http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/comentarios/ver_opiniao/meu-nome-e-jurema-tive-a-minha-primeira-crise-de.asp
http://hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-colite.asp


minha prima ja não toma mais remédios pra pressão coisa q era impossivel pos ela tinha pressão 
 intracraniana . eu me sinto bem mais forte mais leve bem mais ranquilo .. minha visão melhorou 
 muito e com 20 ml melhoraa mais ainda todos os sintomas de tudo . o ruim e q as vezes falta 

 coragem mas 10 ja ta ótimo . só q com 20 me sinto até o clark kent . meu avo tinha perna inchada 
 e com ma sirculação e veia intupida . pow verruga caiu demoro mas caiu . tonteira de labinritite 

 tbm sumiu e com 20 é melhor ainda.
  

 
 
 
 
 
Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 17:49:00

 189.115.4.119
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: AIDS (SIDA), HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana)
  

Vantagens 
 A MINHA IMUNIDADE AUMENTOU E A MINHA CARGA VIRAL ESTÁ INDETECTÁVEL E TAMBÉM CUREI MINHA LABIRINTITE.ESTOU MUITO BEM. 

  
Experiência 

 DESDE QUE COMECEI A FAZER A AUTO-HEMOTERAPIA HÁ UM ANO ESTOU ME SENTINDO UMA OUTRA PESSOA. nÃO VOU DEIXAR DE FAZER
NUNCA. GOSTARIA DE FALAR MAIS SOBRE A MINHA SAÚDE. ESTOU ME SENTINDO UMA OUTRA PESSOA DESDE QUE COMECEI A FAZER A AU-
HEMOTERAPIA. 

  
Anônimo 

 46 anos - Aracaju - SE - Brasil
  

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

 
 
 
 
 
Terça-feira, 20 de abril de 2010 - 19:34:58

 189.115.4.119
 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

  
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 2 de agosto de 2010 - 13:45:54

 187.117.30.111
 Enfermidades selecionadas 

 Auto-Hemoterapia, eu faço
  

Com 50 anos de idade, os problemas de dores constantes de cabeça, asma, bornquite asmatica, alergia a tudo, frio, acaros, cheiro de perfume, labirintite, calculos renais de
oxalato de calcio, utilizando juntamente com o Cloreto de Magnésio. Tudo isso e mais algumas doenças que já nem me recordo. Tudo é passado! Agora, faço a Auto-
Hemoterapia toda a semana, Retiro 10 ml de sangue e aplico nas nádegas. Tenho um enfermeiro amigo que aplica em mim. A proibição que tanto se fala da AHT não se
aplica as pessoas que querem dela se beneficiar. A proibição se dá para os profissionais da saúde. Eu faço e continuarei a faze-la até o fim dos meus dias. O maior
problema para as pessoas é justamente encontrar um profissional que queira aplica-la. Por estarem sujeitos a penalidades da Anvisa, do CFM e do Cofen, a cada dia se
torna mais dificil encontrar alguem que se arrisque. Com essa decisão "infeliz" esses órgãos jogaram a AHT a clandestinidade, colocando em risco maior todas as pessoas
que dela querem se utilizar. Na falta de um enfermeiro capacitado, procura-se por pessoas que apenas sabem retirar sangue e aplicar no musculo. Isso sim que é um
verdadeiro atentado a saúde publica. Recomendo a todas as pessoas que quiserem isentar o profissional de alguma represaria por parte desses órgãos de proteção a saude,
que faça um documento em cartorio se responsabilizando por qualquer tipo de problemas que venham ocorrer pelo uso dessa técnica terapeutica. 

 Haroldo Jose Ventura 
 57 anos - Caçapava, SP
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-eu-faco.asp
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-aids-sida-hiv-virus.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-colesterol-dor-na-2.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-eu-faco.asp


 
 
 
 
 
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2007 - 16:07:27

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Varizes

  
Vantagens 

 Varizes sumindo, pele maravilhoso, sem insônia, sem labirintite, tenho umas manchas nas palpebras (gorduras) elas estão sumindo. Minha disposiçao é enorme, minhas
taxas todas são normais. Sou so saúde! 

  
Rejane Arraes 

 45 anos - Serrita - PE - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-varizes.asp
  

 
 
 
 
 
Domingo, 5 de abril de 2009 - 21:55:01

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Labirintose

  
Vantagens 

 cura total, de um diagnostico de labirintite a ,as de 20 anos 
  

Experiência 
 não , somente aumentou a minha disposição e alto estima 

  
jurema seara seara 

 54 anos - Brasília - DF - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-labirintose.asp
  

 
 
 
 
 
Quarta-feira, 19 de maio de 2010 - 14:46:59

 201.67.40.226
 Data: 19/05/2010 14:16 

 De: jurema seara seara 
 IP: 189.85.86.10 

 Assunto: Re: Terapia do rejuvenescimento 
 bom dia sou psicoterapeuta, tecnica em ciencias mentais, sofri por 20 anos com crises de labirintite, na primeira aplicação , nunca mais fui acometida pela doença infernal,

agora eu faço alto hemo gratuitamente em muitas pessoas, e uma forma de agradeçer ao criador do universo , pelo beneficio que eu tive , ja vi curas de piorreia , cancer,
etc etc agradeço ao dr luiz moura graças ao dvd hoje ajudo pessoas em estado de sofriment, sem fins lucrativo.............Deus deve esta muito orgulhoso de mim boa sorte
atodos , que a luz esteja sempre iluminando a mente do dr luiz moura, 

 Diva Gomes 
  

http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/data-19-05-2010-1416-de-jurema-seara-seara-ip-189858610.asp
  

 
 
 
 
Domingo, 7 de novembro de 2010 - 22:01:58

  
Enfermidades selecionadas   

  Labirintose
  Rinite

  Sinusite
  

To fazendo autohemoterapia
  

 Data: 06/11/2010 18:46 
 De: Marcia Rocha  

 IP: 201.25.244.5 
 Assunto: To fazendo autohemoterapia 

 Já fazem 2 meses que estou fazendo , tinha renite, sinusite e laberintite , desde que comecei a fazer nunca mais tive crises , agora posso até usar perfume que não sinto
alergia , estou muito feliz .

  
Diva

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/to-fazendo-autohemoterapia.asp

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-varizes.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-labirintose.asp
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/data-19-05-2010-1416-de-jurema-seara-seara-ip-189858610.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/to-fazendo-autohemoterapia.asp


 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 20 de março de 2008 - 21:30:16

 Por que com apenas 7 aplicações fui curado de uma rinite alérgica e de uma úlcera que me atormentava já alguns meses. Tambem fui curado da labirintite e continuo
fazendo para tratamento da próstata e de alguns cistos nos rins. 

 durval fernandes 
 57 anos - Vitória da Conquista-BA

  
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/por-que-com-apenas-7-aplicacoes-fui-curado-de-uma-rinite.asp

  
 
 
 
 
 
Terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 - 18:12:28 

 189.11.65.66
 faço AHT a 2 anos, por causa de um problema de coluna eu tenho os diascos da L4 L5 S1S2 rompídos e a uma pressão no nervo ciatico que eu não aguentava mais andar,

ou melhor fazer nada, com cirurgia marcada meu marido e meus filhos não me deixarão operar dai conheci um medico que me indicaram que fazia a AHT comecei a fazer
e a minha qualidade de vida melhorou 90% só não melhorou mais porque eu sou muito indisciplinada e faço esforços que não deveria,. indico para todos os que tem
problemas pois se bem não fizer mal não vai fazer, muito pelo contrario só houve melhora Hoje o meu marido faz tambem para presão alta(deixou de tomar remedio para
presao e melhorou muito um problema de hemorroidas e labirintite que ele tinha. Agradeço muito pelo Dr. Luiz Moura existir e ter persistido neste tratamento. 

 BEATRIZ 
 CURITIBA/PARANA

  
http://www.hemoterapia.org/publicacoes/comentarios/faco-aht-a-2-anos-por-causa-de-um-problema-de-coluna-eu.asp

  
 
 
 
 
 
05/05/07

 Vou fazer enquanto viver, a auto-hemoterapia, pois a minha artrose já não dói, meu cunhado e minha irmã estão se curando, a glicose dele baixou de 380 para 160 com
duas aplicações, e ele ficou bom da labirintite. Minha irmã, esposa dele, se curou da tendinite.

 Lamento essa perversidade de proibirem um tratamento simples e tão eficaz, pois as pessoas pobres não podem comprar medicamentos. Meu enfermeiro me disse que
"isso desentope tudo quanto é artéria". 

 Fiquei horrorizada com os comentários no Fantástico, duvidando de um homem sério como o Dr. Luiz Moura.
 Em 1948 eu era adolescente e fiz quatro aplicações para acne, e minha pele ficou ótima. Havia me esquecido da auto-hemoterapia, mas uma amiga me deu o DVD do Dr.

Moura, e graças a ela não vou ter AVC como minhas duas irmãs mais velhas do que eu. Tenho 78 anos e quero viver saudável. Adorei seu artigo. Abraços,
 Anna Nunes de Morais

 anna.nunes.moraes@terra.com.br 
 Belo Horizonte MG.

  
http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm

  
 
 
 
 
 
Postado por LINDENALVA MATHIAS em 22/12/2014 às 20:40

  
Eu sarei da labirintite fazendo auto hemoterapia!e conheço pessoas que ficaram curadas de renite , alergias, infecçoes com esse tratamento. Acontece que a industria de
medicamentos quer uma população doente e usando um montão de medicamentos. Conheço idosos que usam até 15 tipos de remédios diariamente. Tenho 72 anos e uma
ótima saude e o tratamento que faço é apenas a hemoterapia de tempos em tempos! Na atual crise no sistema de saude no País a hemoterapia seria de grande ajuda, pois
não tem qualquer contra indicação!

 177.1.133.223
  

http://tudorondonia.com.br/noticias/fantastico-destaca-o-perigo-da-auto-hemoterapia-e-mostra-farmacia-de-porto-velho-que-praticava-a-tecnica,879.shtml
  

 
 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Leucemia
 veja também cancer

 
 
Postado por Lina

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

  

http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/por-que-com-apenas-7-aplicacoes-fui-curado-de-uma-rinite.asp
http://www.hemoterapia.org/publicacoes/comentarios/faco-aht-a-2-anos-por-causa-de-um-problema-de-coluna-eu.asp
http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm


"Tenho Leucemia, estou na décima sexta aplicação, minhas taxas cairam muito, estou feliz da vida, 
 vou continuar fazendo. Gostaria de gritar aos quatro cantos que estou MARAVILHOSAMENTE BEM!!!" 

 Postado por: Zélia Zelina 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=16769890885069914694

  
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
  

Data: 27/10/2008 07:55
 De: AHT

 IP: 201.78.37.139
 Assunto: Re: Re: Re: Pedido de esclarecimento

 Mônica,
 há relatos de pessoas que curaram leucemia com auto-hemoterapia.

  
Veja algumas dezenas de relatos sobre auto-hemoterapia e câncer no endereço

 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
  

Não esqueça de mostrar publicamente os resultados do caso a que você se refere, na
 hipótese de tratar a pessoa com auto-hemoterapia. E não nos esqueçamos que o que
 sabemos sobre auto-hemoterapia no Brasil devemos ao dr. Luiz Moura, cuja entrevista lhe

 custou o diploma, até onde sabemos.
  

 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

 RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

 Sexta-feira, 24 de outubro de 2008 - 10:11:27
 Caro sr.,

 os depoimentos abaixo foram transcritos de fóruns de discussão, como este. Alguns podem
 estar repetidos.

 Proveito,
 Valter.

  
 
 
Data: 16/10/2007 22:48

 De: Marçal
 IP: 201.29.190.15

 Assunto: Re: Leucemia
 São relatos, qualquer informação entrar em contato com a pessoa.

 http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=7739092&q=leucemia
 Zélia Zelina

 Sou portadora de leucemia, fiz 13 aplicações, hoje recebi o resultado dos meus exames,
 minha taxas "todas" cairam.Meus leucócitos estavam em 23000 cairam para 19000.Estou

 encantada com AH e muito feliz.
  

 
Assunto: SOS - LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA

 Cara Regina, talvez estes esclarecimentos e relato possa te ajudar !!!!
 DIAGNÓSTICO - R.C.D., hoje com 41 anos, descobriu aos 29 que tinha Leucemia Mielóide

 Crônica. Tinha uma vida normal e conta que adorava passear no Parque o Ibirapuera, na
 capital paulista, pelo menos três vezes por semana. Numa das caminhadas sentiu muito

 cansaço, depois tontura. O mesmo ocorreu no fim de semana seguinte, após uma semana
 inteira de muita vontade de dormir. Pensou que fosse a rotina de trabalho associada aos

 estudos e às "saídas noturnas com o pessoal da faculdade".
 Ele cortou as noitadas, mas não adiantou. A insistência da sonolência inexplicada, as

 vertigens e uma dor do lado esquerdo fizeram com que procurasse um médico e tivesse o
 diagnóstico. Um dos irmãos era compatível e ele fez o Transplante de Medula Óssea (TMO).

 Já se sentia curado. Seis anos depois os sintomas voltaram. Uma recidiva da doença. Por
 indicação de amigos passou a fazer AH semanal pois o transplante convencional é muito
 sofrida. Apesar de ter confiança que desta vez não precisar fazer a TMO, ficou feliz pelo
 resultado até o momento, pois se passaram 6 meses e os sintomas melhoraram e consegue
 levar a vida particular e profissional dentro da normalidade.

  
 
 

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
  

 
 
 
 
 
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 
  

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 
 

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


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

  
 
 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Lúpus
 
 
Curación Definitiva por Autohemoterapia

  



Publicado em 20 de dez de 2015
  

Curación Definitiva de Lupus mediante Autohemoterapia
  

https://www.youtube.com/watch?v=NA9FuQ94i3g
  

Gracias al Dr. Luis Moura por devolverme la vida. (Serrano Vicky Vicky): 
 https://www.facebook.com/vickyvicky.serrano/posts/908544149264424?fref=nf 

  
Publicado em 28 de jun de 2014

 Lupus, Autohemoterapia
 https://www.youtube.com/watch?v=pyo5dKp3iZY

  
Avance en salud por Autohemoterapia

 Publicado em 4 de abr de 2015
 Testimonio sobre mejoria luego de 1 anio de tratamiento con autohemoterapia 

 https://www.youtube.com/watch?v=vBrO0ufAtJk
  

 
 
 
 
 
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

  
 
 
 
 
 
Sábado, 24 de dezembro de 2011 - 03:27:46

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
 Fibromialgia

 Lupus
  

Auto-hemoterapia - sem dúvida alguma, proporciona saúde de verdade!!! 
  

Às 0:18 em 3 novembro 2011, isabel donizete madoglioisabel donizete madoglio disse... 
  

Olá M.Fetha...!!!...tudo bem? que bom poder compartilhar com voce o tratamento com a AH,comigo e com meu marido SAVERIO,nós fazemos AH à tres anos,e nossa
qualidade de vid foi revigorada.Meu marido em 2008,foi diagnosticado com um adenocarcinoma do coto gastrico,hemorrágico,com metastase para figado e pulmão.foi
feito procedimento cirurgico,porém sem exito.disseram que ele tinha uns tres meses de vida.Foi ai que ele começou a fazer AH,junto com radioterapia e quimeoterapia,já
iniciamos com 10ml de cinco em cinco dias.Hoje,ele se alimenta com sonda pelo intestino,pois seu esofago fechou,precisa fazer duas ou tres tranfusão de sangue a cada
quinze dias.pois sua hemoglobina cai muito,devido a hemorragia lenta do adenocarcinoma.a taxa de hemoglobina para um homem é de 14 para 19.e a taxa dele,quando
transfundido vai para 8,3,caso contrario,ela chega até 5,correndo risco de vida.Com a AH,ele não sente dor alguma,a taxa de leucocitos fica acima do normal,e tem forças
para enfrentar sua doença com qualidade de vida,não sente sede,não tem fome e não sente dor,e esta lúcido,anda,faz palavras cruzadas,assiste tv,joga buraco etc.está
surpreendendo os médicos,e eles sabem do tratamento da AH,e não toma mais nada,nenhum comprimido.Eu também faço AH,10ml a cada 5 dias,tenho
Fibromialgia,Fenomeno de Renhaul,e convivo com Lupús Eritematoso Sistemico.antes de fazer AH,eu não dirigia mais,sentia muita dor,eu tomava morfina,e estava
perdendo os movimentos das pernas,foi uma luta muito grande.Agora,dia 03 de Novembro,depois de 2 anos e meio de AH,dirijo,ando sem bengala,subo escada,não tenho
dor alguma,minha vida é mais normal,do que de uma pessoa saúdavel.Graças a AH,EU E MEU MARIDO ESTAMOS ENFRENTANDO NOSSOS PROBLEMAS DE
SAÚDE ,sem sentir desconforto.para nós,é uma vitória,um milagre,recomendei para muitas pessoas,algumas já estão fazendo AH,e tendo resultados
positivos.Infezlimente,temos que ir passando de boca a boca.Não acho que a Anvisa vá liberar algum dia a AH,não gera lucro algum,nem para
eles,governo,médicos,farmacias etc.Nós é que temos de fazer a diferença e divulga-la;fique com Deus. SEMPRE. 

  
 
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-sem-duvida-alguma-proporciona-saude-de.asp 

  
 
 
 
 
 
 
Sábado, 17 de setembro de 2011 - 03:04:17

  
Enfermidades selecionadas 

 Lupus
  

testemunhos auto-hemoterapia e lupus
 

https://www.youtube.com/watch?v=NA9FuQ94i3g
https://www.facebook.com/vickyvicky.serrano/posts/908544149264424?fref=nf
https://www.youtube.com/watch?v=pyo5dKp3iZY
https://www.youtube.com/watch?v=vBrO0ufAtJk
https://hssuffer.wordpress.com/2012/02/13/caso-de-cura-dieta-aliada-a-auto-hemoterapia/
http://www.curassecretas.blogspot.com/
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-sem-duvida-alguma-proporciona-saude-de.asp


 
# Romilda 07-06-2010 19:48 

 Ola descobri que tenho lupus a oito anos., mas graças a Deus e a autohemoterapia a quatro anos estou otima., a 
 hemoterapia aumenta o sistema acabando com dores e dando um vigor excelente para todas as atividades., apesar 

 de muitos medicos serem contra a hemoteria para mim esta funcionando muito bem., 
  

 
# auto-hemoterapia 17-12-2010 14:40 

 Boa tarde pessoal, tenho 25 anos, e tenho lúpus há 10 anos. Esses 10 anos de tratamento à base de corticóide. 
 Hoje descobri a AUTO-HEMOTERAPIA, e estou me sentindo outra pessoa...esse tratamento eu recomendo a 
 todos...CHEGA DE DORES !.. 

 NÃO TENHAM RECEIO.,..VALE MUITO A PENA 
  

 
# Sandra Regina Mota Mello 08-01-2011 17:18 

 Olá . Sou portadora de lupus desde 2008. Fiz o tratamento a base de cloroquina e paralelo a isso fiz e ainda 
 faço a auto hemoterapia, estou ótima, na ultima consulta de novembro passado o meu médico tirou os remédios 

 dizendo que ficou surpreso com os resultados dos meus exames. A auto-hemoterapia é um tratamento barato e não 
 tem nenhuma contra indicação. Deus seja com todos. 

  
FONTE: http://www.portalnatural.com.br/doencas-e-tratamentos/doencas-de-a-a-z/lupus-tratamentos-naturais

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/testemunhos-auto-hemoterapia-e-lupus.asp

  
 
Sábado, 17 de setembro de 2011 - 03:53:32 

  
Página de Sandra Regina Mota Mello: 

 http://amigosdacura.ning.com/profile/SandraReginaMotaMello
  

Olá, Sou portadora de lupus, durante três anos tratei como se fosse artrite e artrose, não tinha conhecimeto 
 algum sobre lupus, somente três anos depois descobri através de uma consulta com um reumatologista que fiquei 

 sabendo que era portadora do lupus eritrematoso sistêmico, iniciei um tratamento a base de cloriquina e 
 paralelo iniciei a auto-hemoterapia em 2008. Hoje estou ótima, a doença esta inativa as dores desapareceram. 

 Fui sempre muito rigorosa com os tratamentos e inclusive com a alimentação, pois hoje faço uma dieta onde 
 retirei os produtos industrializados, carne vermelha, leite e seus derivados. A auto-hemoterapia é um 

 tratamento eficaz, não tem contra indicação, é barato e também foi a cura para a doença de crow que o meu 
 marido tinha a quase 20 anos. Acima de tudo confie em Deus, Ele lhe mostrará o melhor caminho. Deus seja com 

 todos.
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/pagina-de-sandra-regina-mota-mello-http-amigosdacuraningcom.asp
  

 
Domingo, 28 de julho de 2013 - 02:56:13 

 201.24.226.132
 Olá, mais uma felizarda fazendo o tratamento, eu e minha família, todos estão felizes com o tratamento 

 abençoado não querem parar até resolver todas as dores e doenças mais sérias. Apenas 8 aplicações nos convenceu 
 que estamos certos que seremos também curados, com ajuda de Deus . 

 E digo mais não tem efeitos colaterais como a maioria dos remédios fazem no organismo da gente, a Auto-
 Hemoterapia, está ajudando muito para as pessoas que não podem gastar com convênio, e tratamento caros e 

 remédios caros. graças a Deus agora vamos acabar com as dores e sofrimento de muitos, vamos ajudar todos que 
 estão sofrendo é isso que Deus quer que façamos, vamos divulgar mais e mais, vamos o bem vai vencer. 

 Raquel Nair Nazaris Vieira 
 Campo Magro, de Curitiba Paraná

  
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 29 de julho de 2011 - 20:43:36

  
feliz com os resultados da auto hemoterapia

  
Tenho Lupus discóide, que descobrir no meado do ano passado. e através do video de Dr. Luiz Moura, após ter 

 passado por vários dermatologistas, reumatologistas, angiologistas, fiz milhões de exames e sem resultados 
 eficazes resolvi fazer a auto hemo o que dentro de duas semanas obtive um resultado espantoso. todas as feridas 

 que apareceram em meus braços fecharam completamente e nunca mais surgiu nenhuma/ Estou muito feliz com o 
 tratamento e não tenho nenhuma pretensão de parar, Estou muito feliz com os resultados da auto hemo. Obrigado a 
 Dr. Luiz Moura e a todos os estudiosos dessa prática fantástica. 

 tereza christina de sa duarte 
 salvador/bahia

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/feliz-com-os-resultados-da-auto-hemoterapia.asp

  
 
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/testemunhos-auto-hemoterapia-e-lupus.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/pagina-de-sandra-regina-mota-mello-http-amigosdacuraningcom.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/feliz-com-os-resultados-da-auto-hemoterapia.asp


Sexta-feira, 22 de abril de 2011 - 12:25:25
  

Enfermidades selecionadas 
 Doenças virais

 Estresse
 Lupus

  
Eficaz

  
Sofro de lupús, não tinha disposição e me irritava facil.estou fazendo ha 8 meses sou outra pessoa a, a pele melhorou, tenho disposição e animo , durmo melhor , nesse
periodo não gripei mais.quando faço o intervalo , sinto a diferença e sinto falta do tratamento,indico e oriento que as pessoas façam pesquiza na internet sobre o assunto
para tirar duvidas e que façam o teste só assim verão o resultado. 

 soraia 
 campina grande

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 15 de novembro de 2010 - 03:13:58

  
Auto-hemoterapia diminui sintomas de Lupus

  
Data: 14/11/2010 14:27 

 De: Luciana (lulopes01@gmail.com) 
 IP: 187.1.109.56 

 Assunto: Doença Lúpus 
  

 Tenho sintomas de lúpus há 5 anos, e além de me tratar com homeopatia faço auto-hemoterapia (AH) há 8 meses. Sinto-me melhor hoje, e meus exames saguíneos
também melhoraram. Às vezes até sinto sintomas de inchaço e dor em algumas articulações, mas a intensidade dos sintomas diminuíram com o tratamento da AH. 

  
 Fico à disposição para quem quiser torcar algumas idéias sobre este problema de saúde. 

  
 Abs. 

  
 FONTE INFORUM: 

 http://inforum.insite.com.br/39550/11335469.html
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-diminui-sintomas-de-lupus.asp
  

 
 
 
 
 
Quinta-feira, 4 de novembro de 2010 - 00:08:38

  
TENHO LUPUS E FAÇO AUTOHEMO

  
 Data: 03/11/2010 20:29 

 De: Graça Nogueira  
 IP: 189.104.151.62 

 Assunto: AutoHemoterapia 
 Tenho Lupus, e estava bem doente a quase um ano, quando soube da AutoHemoterapia, passei a ter uma esperança de cura e comecei a fazer o tratamento a quase dois

meses. Já tive uma melhora significativa e a um mês que não tive nenhuma crise, minha energia esta voltando e tenho a certeza que vou ficar curada.
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/tenho-lupus-e-faao-autohemo.asp
  

 
 
 
 
 
Quarta-feira, 27 de outubro de 2010 - 16:34:39

  
DEVO AO DR LUIZ MOURA A CURA DE MEU FILHO COM LIQUEN PLANO

  
25/10/2010 17:36 - CLAUDIA PEREIRA DE LIMA 

 AUTOHEMOTERAPIA DEVERIA SER SINÔNIMO DE MILAGRE, A CURA DE MEU FILHO COM LIQUEN PLANO, AOS 12 ANOS, DEVO AO DR LUIZ
MOURA, POIS TODOS, DIGO TODOS OS MÉDICOS QUE PROCUREI, ME DISSERAM SE CONFORME, NÃO TEM CURA É RARA, INFELIZMENTE. SOU
PARAIBANA E VIM DE JOÃO PESSOA, PARA O RIO DE JANEIRO, FIZ CONSULTA COM ESSE ABENÇOADO, QUE PRESCREVEU O TRATAMENTO E ELE
SIMPLESMENTE POR UM MLAGRE ESTÁ CURADO, SOU ETERNAMENTE E ALEM ADA ETERNIDADE GRATA, MEU FILHO É LINDO E VAI
CONTINUAR LINDO GRAÇAS A AUTOHEMOTERAPIA, GOSTARIA DE FAZER QUALQUER COISA PARA AJUDAR NA DIVULGAÇÃO, ACEITAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO, ME DIGAM COMO, POIS NÃO E JUSTO TANTOS PRECISAREM D CURA, NÓS SABERMOS QUAL É A CURA E NÃO
DIVULGARMOS, É MUITO EGOÍSMO, SOU ENTUSIASTA, VOU EM QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO E FALO COM MUITA ALEGRIA DO
MILAGRE QUE VI ACONTECER, SÓ SABE O QUE É UMA DOENÇA INCURÁVEL É QUEM PASSA POR ELA, ME AJUDEM A AJUDAR. SAÚDE A TODOS,
FIQUEM COM DEUS. CLÁUDIA LIMA 21-34372083/8212083 

  
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-diminui-sintomas-de-lupus.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/tenho-lupus-e-faao-autohemo.asp


FONTE: http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723
  

Segunda-feira, 18 de julho de 2011 - 11:09:20 PM 
  

Querida Claudia, nós estamos fazendo a nossa parte e dando o nosso depoimento, mais desculpem a minha expressão, tem cada ignorante que só posso sentir pena, tem
gente que gosta de sofrer mesmo, paciência... alguém tem que encher o bolso dos espertinhos. 

  
 visitem o meu Blog http://www.autohemoterapia.blog.com

 Eraldo Nazário 
 41 anos - Capivari de Baixo / SC

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/devo-ao-dr-luiz-moura-a-cura-de-meu-filho-com-liquen-plano.asp

  
 
 
 
 
 
Incrivel relato de cura de Lúpus, por Albio

  
Publicado por Diva Gomes de Sá em 29 março 2010 às 16:49 em INFORMAÇÕES

  
LÚPUS TEM CURA SIM E EU SOU A PROVA!! Eu tive lúpus eritematoso, é uma doença auto-imune que segundo a medicina para ela não existe cura. Mas eu me curei
e faz 40 anos que não tenho mais sintoma da doença. A 40 anos atrás me foi receitado a AutoHemoterapia e depois de aproximadamente 18 anos sofrendo com o lúpus
consegui me curar. Estou contando isso porque sei que tem muita gente com lúpus sem esperança de cura, mas se deu certo em mim, porque não dará com você?

  
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/incrivel-relato-de-cura-de

  
 
 
 
 
 
 
inforum

 Data: 23/01/2009 03:15
 De: Suely 

 IP: 189.69.65.237
 Assunto: TENHO LUPUS E FAÇO AH

 Tenho LUPUS e ano passado fiz AH de Fev. a Set, sendo que o resultado foi 10, melhorei muito das minhas dores e devido a uma internação por cálculo renal acabei
deixando de fazer. Me arrependi e a 15 dias recomecei e estou me sentindo ótima. Recomendo a prática,pois o resultado é rápido e impressionantecomoa melhora é
rápida.Não quero interromper mais o tratamento.

  
 
Inforum:

 Data: 20/04/2007 20:27
 De: Adriana Pereira (adri_dade@yahoo.com.br)

 IP: 201.86.241.111
 Assunto: Re: PARA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (NOVA)

 Tenho um problema auto imune - LUPUS melhorei 80% posso dizer que
 obtive essa melhora após começar a fazer AHT, já fiz 11 aplicações,

 faço com uma profissional qualificada.
  

 
Inforum:

 Data: 14/04/2007 21:38
 De: Adriana Pereira (adri_dade@yahoo.com.br)

 IP: 201.86.197.249
 Assunto: Sou de Porto Algre otimo resultado para Lupus

 ... passei a aplicar a técnica por uma enfermeira, tenho Lupus e obtive
 ótimo resultado, acabou o cansaso as dores no corpo e a cicatrização da

 minha pele foi consideravelmente. Estu muito bem, já fiz dez aplicações
 parei 3 meses e estou retornando agora com um médico homeopata que foi

 indicado pela minha dermato...
  

 
Inforum:

 Data: 14/04/2007 21:16
 De: Adriana Pereira (adri_dade@yahoo.com.br)

 IP: 201.86.197.249
 Assunto: AUTO HEMOTERAPIA

 ... pra mim a Auto hemo terapia tive um ótimo resultado. Tenho lupus
 heritromatoso sistemico de discoide, na pele. Com a auto hemo não tive

 mais dores no corpo, cansaso e a cicatrização da minha pele melhorou
 muito, a anemina estacionou. Fiz dez aplicações e parei 3 meses. Estou
 retornando minhas aplicações...

  
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 9 de setembro de 2008 - 10:11:54
 Indiscutível para quem já experimentou e observou muitos resultados. Eu mesmo fiquei sabendo

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/devo-ao-dr-luiz-moura-a-cura-de-meu-filho-com-liquen-plano.asp


pessoalmete de muitíssimos casos de melhoras em muitas doenças diferentes. Principalmente
 reumatismos, todas as pessoas que usaram melhoraram inclusive gente com Lúpus, uma doença

 grave, que tinha que usar Morfina e corticóides em altas doses na quarta aplicação semanal não
 precisou mais seguir tomando estes medicamentos fortes. Resultado espetacular

 Jorge
 62 anos - Novo Hamburgo, RS

  
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 23 de setembro de 2008 - 18:40:17
 Em outra parte deste saite eu conto como me curei do lupus com hemoterapia. Não sei se a

 mensagem foi transmitida.Isso foi aproximadamente a 30 anos atrás.Se voce sofre com o
 lupus,experimente. Se para mim deu certo, porque não dará com outras pessôas?

 albio souza da silva porto alegre rgs
  

 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 05/11/2008 16:26

 De: DAIZE MAGALI (daize_01@yahoo.com.br)
 IP: 189.70.145.134

 Assunto: RE. LUPUS HERITEMATOSO SISTEMICO.
 TENHO LUPUS A 12 ANOS, FIZ ESSE TRATAMENTO,E ACREDITE HOUVE UMA

 MELHORA BASTANTE NA DEFESA DO MEU ORGÂNISMO,TANTO EU COMO MINHA
 FILHA DE 20 ANOS , QUE TB TEM LUPUS DE PELE PROFUNDA, ATÉ AS COLICAS

 MESTRUAIS DELAS MELHORARAM, MO MONENTO NÃO ESTOU FAZENDO MAS,POIS
 MIN MUDEI DE PERTO DO ENFERMEIRO. MAS ACREDITE TENHO FALANDO PARA

 MUITA PESSOA PORTADORA DE LUPUS , ELAS DIZEM QUE MELHORARAM
 BASTANTE, EN TODO OS ASPECTO, COMO NA DOENÇA COMO NA DEPRESSÃO QU É

 CAUSADA PELA DOENÇA. GOSTARIA DE CONTINUA MAS NÃO SEI COMO.AQUI EM
 RECIFE OS PROFISSIONAIS TEM MEDO DE PRATICA ESSE TIPO DE TRATAMENTO.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 11 de outubro de 2009 - 18:09:55 

  
faço AH a quase 3 anos ,toda semana sertinho . 

 meu quadro melhorou e stou sem remédios a mais de um ano 
 meu problema é lupus .quer dizer era pois estou muito bem. 

 eu aconselho todos que tenha alguma enfermidade deste tipo fazer a AH tranquilo porque funciona mesmo
  

marcia
 monte aprazivel

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 17 de agosto de 2009 - 17:42:41 

  
nos meus 62 anos de vida ja vi muita coisa, mas como a AH não vi nada parecido, faço a 2 anos e posso dizer com todas as letras TINHA LUPULUS at´descobrir a AH
dei um rim para as doses cavalares de corticoides que era obrigado a tomar, apesar de ser uma das doenças mais antigas do mundo o único tramento é ainda na base de
corticoide que tem muitos efeitos colaterais e quase nenhum sobre a doença em si.portanto a AH me trouxe de volta ao mundo dos vivos, porque ja estava sem nenhuma
esperança ou pior estava era enloquecendo de vez. bendito DVD que parou em minhas mãos por puro acaso. hoje gravo em torno de 30 DVD por para doar e vou
continuar a fazer isso pra sempre.

  
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO

 62 anos - CACHOEIRINHA - RS
  

 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Mal de Parkinson
 
 
O jornalista, ex-vereador e deputado estadual Eugênio Neto (80), recuperou o vigor depois de anos sofrendo de um Mal de Parkinson e tantos outros males que o impedia,
por exemplo, de levantar-se ou deitar-se numa rede sem ajuda das pessoas. Ele não precisou de duas séries da Autohemoterapia para sentir sensíveis melhoras. “A
Autohemoterapia é muito válida. Recomendo pra todo mundo. Minha capacidade de locomoção após o tratamento eu comparo quando eu tinha 50 anos”, conta.

  
A “cura” através do próprio sangue

 reportagem de Micheline Borges
 Revista FOCO 159

  

http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/materia-completa-sobre-a-aht-online-revista-foco-a-revista.asp
  

 
 
 
 
 
 
postado por PAULA VIANA em 3 abril 2010 às 1:35

  
TENHO PARKINSON DESDE 2004, HÁ 5 MESES ESTOU FAZENDO AUTOHEMOTERAPIA.....NUNCA ME SENTI TÃO BEM, MAIS MOBILIDADE, MUITO
MENOS TREMORES.

 APLICO 15 ML POR SEMANA.
 PAULA

  
http://amigosdacura.ning.com/profile/PAULAVIANA

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Quinta-feira, 28 de agosto de 2008 - 19:59:10
 O pai de um amigo meu que tem um mal de parkinson, e está tendo bons resultados

 ROGERIO BASILIO DA SILVA
 29 anos - JAPOMIRIM - BAHIA
  

 
 
 
Data: 05/02/2009 19:25

 De: Flávia Rodrigues (flavinhaxyz@yahoo.com.br)
 IP: 200.101.119.219

 Assunto: PARA MARIA ZELI SUTILI SOBRE PARKINSON E AUTO-HEMOTERAPIAi (zelisutili@via-rs.net)
 Olá Maria Zeli - Minha mãe(84anos) tem mal de Parkinson há uns 10 anos já e um tio(73anos) também. 

 Eles tomam os medicamentos para o Parkinson, mas depois da AUTO-HEMOTERAPIA(tem um ano +-)eles tem se sentido muito melhor, menos endurecidos e os
tremores são quase imperceptíveis. A disposição - que não tinham - é uma constante. Existem os altos e baixos como em qualquer outra doença, claro, mas eu afirmo que
existiram duas mães: a de antes e a de depois da AUTO-HEMOTERAPIA. Eles fazem 20ml de 7 em 7 dias, mas se a pessoa não estiver bem, seria bom fazer de 5 em 5
dias. 

 Maria Zeli, vc é que depois de pesquisar, deve seguir ou não o que decidir. Eu fico aqui dando opinião porque vejo o bem estar da minha mãe e do meu tio, mas
desconsidere qualquer conselho meu. Repito, é vc quem deve decidir. Mais informações, estamos aqui ou no e-mail acima ou qualquer outra pessoa abalizada a lhe dar
orientações. 

 Fique com Deus - um abraço
 Flávia 

  
 
 
 
Tem mais alguns relatos nesse link. 

 http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=8697443&tid=2530025984805050526
  

 
 
 
Parkinson 

  
Data: 27/01/2008 00:06 

 De: Marçal 
 IP: 201.29.177.191 

 Assunto: Re: Re: Re: Re: Mal de Parkinson e a AH. Solicito Relatos 
  

[Mensagem removida da comunidade no orkut, AH x doenças rara e 
 degenerativas:

 http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=8697443&tid=2530532309909641374&start=1
  

 
 
Parkinson . e AH 

 De: "parklelo" Adicionar endereço 
 Data: Sat, 05 May 2007 13:02:10 -0000 

 Assunto: [auto-hemoterapia] Mal de Parkinson 
  

Olá amigos: 
  

Tenho 64 anos e a 4 tenho mal de Parkinson . 
 Tomei conhecimentoda AH a um mês e meio e a partir daí 

 resolvi iniciar a terapia. 
 Como essa doença é progressiva , eu já estava com começo 

 de paralisia na perna e braço direito, mandíbula inferior e outras consequências da doença. 
 Atualmente tomo 10ml de sangue na região glútea e já constatei a regresão de toda a paralisia. Os 

 tremores característicos da doença regrediram consideravelmente, a resistência nas pernas tb. e a 
 propria pessoa que me faz as aplicações me disse que nem parece que tenho parkinson. 

 

http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/materia-completa-sobre-a-aht-online-revista-foco-a-revista.asp


Gostaria que alguém do grupo me informasse de conhecem algum médico adepto dessa terapia na 
 cidade de São Paulo ou Santos ,pois , preciso saber mais detalhes sobre êsse assunto. 

 muito grato 
  

Leonardo 
  

 
http://br.groups.yahoo.com/group/auto-hemoterapia/message/2289

  
 
(Sem assunto) --- 

  
DEUS TE ABENÇOI AMIGO ! 

 JA CONSEGUI TOMAR 2 APLICAÇOES DE 10 ML E JA MELHOREI DO 
 PARKINSONISMO UNS 60% GRAÇS A DEUS JA ESTOU ESCREVEND Q A MAIS 

 DE 20 ANOS Q NAO ESCREVIA MEU NOME E JA ESTOU COMENDO COM 
 MINHAS MAOS ESTOU MUITO FELIZ COM O RESULTADO FNTASTICO DE DUAS 

 A PLICAÇOES ....FIQUE COM DEUS 
  

Em auto-hemoterapia@..., Jose Alves 
 <revejosemedeiros@...> escreveu 

 > 
  

 
Parkinson

 Data: 15/08/2008 08:44 
 De: socorro araujo 

 IP: 189.71.59.58 
 Assunto: Auto-hemoterapia 

  
Na minha casa eu e minha mãe fazemos a 8 meses e vimos midanças radicais pois minha mãe estava 

 com inicio de parkson (Parkinson) e a taxa da tireóide lá em cima e estáo todas controladas 
 achavamos que ela não entraria o ano viva daí ela superou, eu tenho um nódulo no seio e confiando 

 em Deus primeiramente estarei curada com esse tratamento irei repetir em dezembro novos exames e 
 sinto-me muito bem nunca aconteceu de efeitos negativos 

  
 
Data: 24/01/2008 14:02 

 De: karlak 
 IP: 201.3.196.59 

 Assunto: Células tronco 
 Só lembrando, 

 que o Dr. Moura mexeu no bolso de alguns que vem desenvolvendo os tratamentos com células tronco 
 e os pesquisadores sabem que o sangue está repleto de células tronco a um custo zero (só que na 

 fase embrionária) 
 e que a AH não só cura como "refaz as células" doentes, 

 provenientes das células tronco naturais do sistema imunológico. 
 Isso é "bárbaro", não? 

  
 
 
 
Distrofia muscular 

  
14/11/2007 11:50:33

  
a favor (oObs: da auto-hemoterapia) 

 Eryck Teixeira Dos Santos (18) de Canaã Dos Carajás 
  

Tenho Distrofia Muscular Progressiva Ireversivel, com as aplicações da AH tenho tido um resultado 
 maravilhoso. Não so em mim como nos meus irmãos que também tem Distrofia Muscular Progressiva 

 Ireversivel. 
  

No endereço http://www.orientacoesmedicas.com.br/ver_opiniao.asp 
  

Data: 14/01/2008 13:05 
 De: JOSE DANTE DE SP CAP (jose.dante@terra.com.br) 

 IP: 201.42.221.252 
 Assunto: A MARAVILHA DA A.H.T 

  
Hoje fiz minha 34ª aplicação de A.H.T. e cada vez mais maravilhado. tinha a Distrofia muscular 

 como principal doença dentre outras, todas sanadas e a distrofia melhorei uns 30 %, agradeço 1º a 
 DEUS, segundo ao dr LUIZ MOURA, que diga-se de passagem, um médico que visa a cura e não 
 enriquecer às custas do doente e 3º ao MARÇAL, que mesmo morando no Rio, me encaminhou quem me 

 fizesse a auto-hemo aquí em São Paulo. aos que duvidam da A.H.T. queria q me explicassem uma 
 coisa simples: pq quem faz auto-hemo não pega gripe, dor de garganta, ouvido ou outras doenças 

 que os otorrinolaringologistas tratam? isso sem efeitos colaterais algum. Quero ver se uma pessoa 
 imunizada pela auto-hemoterapia pega dengue ou febre amarela ou outras doenças transmitidas por 

 picadas de insetos? Duvideodó. Com o organismo alerta, não tem doença que se instale. Um primo 
 que se mudou para o Mato Grosso me disse que essa simpatia era comum por lá para não pegar 

 doenças transmitidas por picadas de inseto. (eles chamam a a.h.t. de simpatia). 
 



 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Menopausa
 
 
Sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016 - 20:16:46

  
Auto-hemoterapia cura cólicas mentruais

  
Sirlei Ferreira para Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura 

 Ontem às 08:26 · 
 Amigos hoje quero deixar meu relato aqui, 

 Comecei a fazer a auto hemoterapia, porque quando me apresentaram a técnica achei maravilhoso e como sou Aux de Enfermagem comecei a fazer em mim. 
 Eu tinha muita cólica menstrual e cada ciclo aumentava mais com dores de cabeça terríveis, minhas pernas inchavam e pesavam muito.Não gosto de ir no médico,

primeiro porque a saúde neste país é uma piada ne. 
 Então decidi a fazer a auto-hemoterapia porque achava que devia ter alguma coisa. E ia testar. 

 Bem está semana fez 10sessões. As pernas não doem mais, as dores de cabeça melhoram muito. Pele ficou mais bonita, enfim só vi melhoras. 
 Agora a cólica estava reduzindo mais hoje foi o melhor. Menstruei sem dor alguma, cólica, nadinha, parecendo uma adolescente que nem lembra de quando a

menstruação virá. 
 Estou muito feliz e muitíssimo grata a está técnica maravilhosa!

  
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 28 de maio de 2012 - 21:02:56

  
Enfermidades selecionadas 

 Menstruação, cólicas e controle da TPM
  

Postado agora no Facebook no Grupo: Pesquisando a Auto-Hemoterapia
  

http://www.facebook.com/groups/tudosobreautohemoterapia/
  

MENOPAUSA PRECOCE. 
  

Estou super feliz meu exame de Hormônio Foliculo Estimulante estava em 56.79 mIU/mL, o que deu o diagnóstico de menopausa precoce há oito anos. Estou sendo
acompanhada pela Fundação ABC (Ideia Fértil). 

  
A médica pediu para eu tomar Cicloprimogyna só por desencargo de consciência, pois ela só viu regrir com valores até 15mIU/mL, nunca teve resultado acima de
30mIU/mL. 

 E acreditem após 5 meses de AHT e 2 meses de remédio, fiz o exame sabado 26.05.2012 e deu 12,06mIU/mL. 
  

há 37 minutos 
  

Você e Diva de Sa curtiram isso. 
  

Menopausa Precoce Estou aguardando sair os resultados dos exames do meu marido e vou enviar via e-mail para médica, quando ela me retornar comunico a todos seu
parecer. 

  
há 32 minutos ·

  
 
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 29 de novembro de 2011 - 16:05:33

  
Enfermidades selecionadas 

 Depressão
 Enxaqueca
 Pressão arterial

  
Auto-Hemoterapia contra enxaqueca, depressão, pressão alta e até sintomas graves da menopausa: 

 ---------------- 
 “Faço auto-hemoterapia. Foi o melhor tratamento que fiz até hoje para enxaqueca, depressão, pressão alta e até sintomas graves da menopausa. Comecei por indicação de

uma amiga e depois pesquisei na Internet. Não abro mão desse tratamento. Acredito que um dia as autoridades vão deixar de defender tanto o grande capital e dar ouvidos
para a saúde, e aí, legalizar, pois comprovação da eficácia é o que não falta”. 

 Gleci Teresinha de Barros - Taquaritinga 
 Email: gleci.tbarros@terra.com.br 

  
http://www.intercanalum.com.br/tribuna/index.php?id=10704

  



http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-contra-enxaqueca-depressao-pressao-alta-e.asp
  

 
 
 
 
 
 
mary ruth - Sofri uma trombose profunda ha 4 anos com sequelas e usando a AH por 5 meses fiz o mapeamento nao encontrando nenhum resíduo de trombo, isso sem
contar a substancial melhora nos efeitos da menopausa, uma vez que nao posso usr hormonios. Viva a Auto-Hemoterapia.

 Postado no site da Revista Veja: http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml
  

 
Orientações Médicas:

 Sábado, 1 de novembro de 2008 - 20:47:36
 Estou na quinta aplicação, todos sintomas da menopausa desapareceram, ansiedade,,

 humor, enfim estou ótima!!!!!!!!!!!!!!
 raquel nacles 50 anos - Curitiba/Natal

  
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
RAQUEL : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=7026225831451311374

 Sintomas da menopausa.
  

 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 11/10/2008 20:14

 De: rosalda thuller (rosaldat@hotmail.com)
 IP: 189.24.164.248

 Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA
 Tenho 53 anos e sofria dos sintomas da menopausa ha mais de 7 anos, fazendo neste

 periodo o uso constante de reposicao hormonal ( postoval e activelle, mais recentemente).
 Por indicacao de minha cunhada, que faz uso da AH, suspendi o uso do hormonio e iniciei o

 tratamento .Ja no segundo dia me senti livre dos sintomas que ha tanto tempo sentia .
 Tambem percebi que uma dormencia que estava sentindo frequentemente no braco e mao

 direitas, cessaram... agora - quatro semanas apos o inicio da AH me dei conta que uma
 verruga que tinha no dedo indicador e varias verrugas menores (cornos)que tinha na regias

 do pescoco e costas tambem desapareceram acredito no tratamento e sinto que ainda haja
 tanto preconceito em relacao a este tratamento que certamente viria a beneficiar tanto a

 nossa sociedade, especialmente a camada menos favorecida que tanto sofre com falta de
 recursos...

 obrigada Dr. Luiz Moura !!!
  

Relatos - Auto-Hemoterapia e Menstruação
 
 
Sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016 - 20:16:46

  
Auto-hemoterapia cura cólicas mentruais

  
Sirlei Ferreira para Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura 

 Ontem às 08:26 · 
 Amigos hoje quero deixar meu relato aqui, 

 Comecei a fazer a auto hemoterapia, porque quando me apresentaram a técnica achei maravilhoso e como sou Aux de Enfermagem comecei a fazer em mim. 
 Eu tinha muita cólica menstrual e cada ciclo aumentava mais com dores de cabeça terríveis, minhas pernas inchavam e pesavam muito.Não gosto de ir no médico,

primeiro porque a saúde neste país é uma piada ne. 
 Então decidi a fazer a auto-hemoterapia porque achava que devia ter alguma coisa. E ia testar. 

 Bem está semana fez 10sessões. As pernas não doem mais, as dores de cabeça melhoram muito. Pele ficou mais bonita, enfim só vi melhoras. 
 Agora a cólica estava reduzindo mais hoje foi o melhor. Menstruei sem dor alguma, cólica, nadinha, parecendo uma adolescente que nem lembra de quando a

menstruação virá. 
 Estou muito feliz e muitíssimo grata a está técnica maravilhosa!

  
 
 
 
 
Auto-hemoterapia: FIM DAS CÓLICAS MENSTRUAIS! 

 https://www.youtube.com/watch?v=sJ04oYxzmIw
  

 
 
 
 
Terça-feira, 17 de junho de 2014 - 12:45:40

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-contra-enxaqueca-depressao-pressao-alta-e.asp
https://www.youtube.com/watch?v=sJ04oYxzmIw


 
Enfermidades selecionadas 

 Menstruação, cólicas e controle da TPM
 Ovário policistico

 Sinusite
  

Eu faço e apoio!
  

Eu tinha ovário policistico e sinusite e faço há 3 meses a autohemoterapia com 10ml. Sarei totalmente. E confesso: não é fé! Eu não acreditava, mas resolvi experimentar.
Fato: RESOLVEU! :) 

  
Elaine Colim 

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
Terça-feira, 18 de março de 2014 - 15:24:55

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Depressão

 Dor de cabeça crônica
 Dor na coluna

 Dor na(s) perna(s)
 Enxaqueca

 Menstruação, cólicas e controle da TPM
 Pressão arterial

 Sinusite
  

AHT uma benção em minha vida
  

Estou completando 20 aplicações, e descobri que não posso parar, na semana que faltei a enxaqueca voltou, o cansaço voltou, as dores no corpo voltaram, a indisposição o
sono instável, enfim, resto da vida farei a auto-hemoterapia feliz da vida. Tenho um rapaz que me atende em casa aqui em itaipuaçu/Maricá/Niterói tudo de bom o
Cláudio, conforto total. 

  
CLAUDIA TOKUI 

 43 anos - ITAIPUAÇU/MARICÁ
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Segunda-feira, 28 de maio de 2012 - 21:02:56

  
Enfermidades selecionadas 

 Menstruação, cólicas e controle da TPM
  

Postado agora no Facebook no Grupo: Pesquisando a Auto-Hemoterapia
  

http://www.facebook.com/groups/tudosobreautohemoterapia/
  

MENOPAUSA PRECOCE. 
  

Estou super feliz meu exame de Hormônio Foliculo Estimulante estava em 56.79 mIU/mL, o que deu o diagnóstico de menopausa precoce há oito anos. Estou sendo
acompanhada pela Fundação ABC (Ideia Fértil). 

  
A médica pediu para eu tomar Cicloprimogyna só por desencargo de consciência, pois ela só viu regrir com valores até 15mIU/mL, nunca teve resultado acima de
30mIU/mL. 

 E acreditem após 5 meses de AHT e 2 meses de remédio, fiz o exame sabado 26.05.2012 e deu 12,06mIU/mL. 
  

há 37 minutos 
  

Você e Diva de Sa curtiram isso. 
  

Menopausa Precoce Estou aguardando sair os resultados dos exames do meu marido e vou enviar via e-mail para médica, quando ela me retornar comunico a todos seu
parecer. 

  
há 32 minutos ·

  
 
 
 
 
 
Terça-feira, 22 de março de 2011 - 21:28:09

  



Enfermidades selecionadas 
 Menstruação, cólicas e controle da TPM

  
Auto-hemoterapia ameniza sintomas de Menopausa e Histerectomia

  
Data: 22/03/2011 17:56 

 De: silma lemes delos rios 
 IP: 200.175.239.138 

 Assunto: Re: Re: Re: Auto-hemotermapia em campo-grande.ms 
 Lucenir, estou com 46 anos, com sintomas da menopausa e histerectomia em 2008. 

 Vivia indignada com todos sintomas e após iniciar a hemo, o1 vez por semana, melhorei muito, digo uns 
 80%...Ainda sinto, mas o sono voltou ao normal e os sintomas estão bem ameno. 

 Faço aqui em Campo Grande mesmo. 
 Qualquer dúvida, pode me escrever. 

 Abraços. 
 http://inforum.insite.com.br/39550/11632358.html

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-ameniza-sintomas-de-menopausa-e.asp

  
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 15 de julho de 2010 - 15:01:17

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Artrose, Colite, Enxaqueca, Miomas, Sinusite

  
Vantagens 

 Eliminei dores nas articulações dos braços, diminui meu ciclo mestrual tanto em dias e quantidade, diminuiu muito minhas colícas menstruais, (tenho adenomiose e as
colicas são fortes), não tenho mais sinusite,aftas,reduziu meu cansaço quando na prática de exercícios físicos, melhorou a digestão, e ainda tem beneficios que estou
descobrindo agora , poís são coisas que eu não prestava muita atenção. 

  
 Experiência 

 Não tive nenhum desconforto com a AH, a não, ser a dor da picada e o local um pouco dolorido depois,por isso a necessidade de intercalar o lado da aplicação. 
 Comecei a fazer AH para adenomiose uterina, meu utero estava com um volume bem grande e eu não queria fazer a cirurgia, tinha um sangramento continuo e abundante,

fortes dores abdominais,e já estava sem opções,  
 quando um Iridologo me apresentou a terápia, eu aceitei! e hoje, 6 meses depois estou satisfeita, não sei ainda se meu útero reduziu de volume, retorno ma ninha médica

no mês que vem, porém os sintomas desapareceram. Eu estou a 1 mês sem fazer a AH só pra descanças e retorno essa semana, não fico mais sem essa terapia, poís além
desses benefícios que citei tem outros que ainda estou descobrindo,  

  
 Silvia 

 45 anos - São José dos Campos - SP - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 1 de julho de 2010 - 14:06:28

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: LER - Lesão por esforço repetitivo., Menstruação, cólicas e controle da TPM

  
Vantagens 

 Acabou o inchaço nos meus tornozelos, minhas cólicas fortíssimas a cada menstruação não tenho mais, dores nos braços ao ficar com eles erguidos para cima por tempo
demais (estendendo roupa, lavando os cabelos ou me segurando no trem, etc...), me sinto mais disposta. Nunca tomei nenhum remédio para nada do que eu relatei acima,
enfim a causa eu não sei, só sei que nunca mais tive nenhum dos mesmos citados acima. 

  
 Experiência 

 Comecei com 5ml e passei para 10ml após o primeiro mês de aplicação. 
  

 joelma 
 33 anos - Porto Alegre - RS - Brasil

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-ler-lesao-por-3.asp

  
 
 
 
 
 
Terça-feira, 27 de abril de 2010 - 10:15:04

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Endometriose

  
Vantagens 

 Infelizmente não tive como concluir meu tratamento, mas durante o mês que fiz o tratamento não tive nada de cólica. As melhoras foram visíveis de pele, cabelo, unhas. E
agora a menstruação não tem sido contínua e com isso não tenho colicas. 

  
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-ameniza-sintomas-de-menopausa-e.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-ler-lesao-por-3.asp


Experiência 
 Minha experiência foi ótima. 

  
 cida diniz 

 49 anos - Mauá - SP - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-endometriose-2.asp
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009 - 17:26:28 
 estou fazendo e tb muitas outras pessoas que falei sobre a minha melhora estão fazendo,eu estava com alergia,minha menstruação estava vindo duas vezes ao mes,dores

nos ombros.....etc,conheço tb quem melhorou de problema que já tinha tomado varios remédios e não tinha resolvido e agora está bem,então..entre tomar remédios que já
sei que tem mil contra indicação prefiro fazer a auto hemoterapia 

 Neusa Pereira - 40 anos - são paulo
  

 
 
 
Orientações Médicas - Sexta-feira, 21 de novembro de 2008 - 00:37:35 

 Estou na 6ª aplicação da Hemo e muito satisfeita , pois eu era vítma de uma infernal dor de cabeça que me consumia praticamente todos os dias do mês, sem contar com o
descontrole menstrua em que eu me encontrava,hoje não sei o que é dor de cabeça e estou muito feliz, não sei se é a minha fé, só sei que stou muito feliz. Espero
futuramente contar mais novidades desta maravilha em minha vida a Hemoterapia. 

 Maria do Socorro de lima Santiago 46 anos - Catende -PE
  

 
 
 
Inforum:

 Data: 17/04/2007 12:31
 De: Ivanilde de carvalho

 IP: 201.8.14.60
 Assunto: Sucesso com o uso de auto hemoterapia.

 Estou na 5 aplicação para prevenção, mas fiquei maravilhada com o
 resultado que tive na tpm sem intenção de resolver este problema que me

 incomodava de dores nas costas pernas mal humor etc.
 E meu esposo faz para alergias que era terrivel espirrava muito

 lacrimejava, enfim muito sofrimento ate surgir esta fantastica auto
 hemoterapia. Nos fazemos aplicações tambem em 11 clientes amigos e so e

 susesso total ate o momento, são varios problemas,dores musculares
 menbros rigidos devido a idade presão alta, cansaso, enfim e muitas as

 soluções que a auto h,tem nos proporcionado.
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Sábado, 4 de outubro de 2008 - 02:35:50
 Agora mais que nunca posso participar desse fórum, com a opinião firme não só pelos

 textos que tinha e tenho lido a respeito da auto-hemoterapia, pois após 3 sessões posso
 declarar firmemente que sou a favor e a indico, sem titubear.

 Sinto uma maior disposição, a insônia de mais de uma década, já está contornada,
 durmo o "sono dos anjos", pois sempre invejei quem deita na cama e dorme sem

 acordar no meio da noite. Minha tensão pré_mestrual, que mais parece um "ritual para
 o parto" amenisou, juntamente com todo aquele inchaço (chego a aumentar de 3 a 4

 quilos, nesse período - sinto-me "leve".
 Meu pai já está expelindo catarro (por causa de uma tosse que não passava). E sua

 respiração está menos sofrida. Depois de umas duas A.V.Cs, sua perna era toda
 dolorida, cuja a dor não passava com .....

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver na íntegra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Sílvia David

 42 anos - Piracicaba
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 11:11:54
 depois que descobri a hemoterapia , não pretendo mai para de tomar , tinha uma forte dor de

 cabeça sempre que menstruava , depois da hemoterapia passou e sempre estava gripada
 que me deixava de cama , e fiquei boa também e agora descobrir que tenho mais energia e

 eu estou adorando agradeço a deus por descobri esse método e estou super satisfeita e
 indico para minhas amigas também.

 maria das graças rodrigues 38 anos - recife - pe
  

 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-endometriose-2.asp


CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
MARY: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9875772838125670419

 Miopia, Astigmatismo e outros 
 Faço Auto Hemoterapia sozinha, depois de ter visto no youtube o rapaz fazendo nele sozinho, tomo 

 os cuidados de praxe. 
 Estou na oitava aplicação e já na quarta fiz um exame de vista, tive miopia e astigmatismo a mais 

 de 20 anos, e a uns dez que estava estacionado em 2.8 e 3.8 graus, contestei a oftalmologista que 
 me apresentou a receita com 1.25 e 1.50, ela disse que está certo, baixou mais de 50%, tenho o 

 resultados que comprovam. 
 Penso que se continuar fazendo ainda poderei baixar mais. Brincos, usava 4 dias e ficava cerca de 

 dez sem, até sarar as inflamações das orelhas, fazem dois meses que não tiro os brincos e não 
 inflama mais. A 38 anos desde criança levantava de 3 até 6 vezes ao banheiro, para médicos era 

 normal, por que não tinha dores, hoje só levanto 1 as vezes nenhuma. 
 Desde fevereiro deste ano estava com perda de urina e me deitava cansada e levantava mais cansada 

 ainda, hoje levanto-me disposta e meu ânimo aumentou muito. Emagreci três quilos, coisa que não 
 estava conseguindo antes. 

 A três anos tinha excesso e irregularidades de menstruação, hoje não tenho mais, meus cabelos 
 estão menos rebeldes, e minha pele está melhor. Torçamos para que a "anvisa" e o "cfm" deixem de 

 dar ouvidos aos ganâncio$o$ do poder e liberem essa técnica pelo menos a quem deseja fazer. 
 Deus abençõe Dr. Luiz Moura e a todos os seus divulgadores.

  
 
 
 
Postado por Lina

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

  
"Estou melhorando das alergias,sentia também muitas dores no ovário, (por ser policístico) e não tenho sentido mais dores, fora que o meu ciclo menstrual foi regulado." 

 Postado por: Eliane 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=8630129147410907122

  
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Micoses
 
 
 
 
Sexta-feira, 30 de janeiro de 2015 - 22:40:36

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne adulta
 Diabetes mellitus

 Esofagite
 Infecção

 Micose
 Refluxo gastroesofágico

 Rinite
  

Auto-hemoterapia cura varias enfermidades
  

Publicado agora por https://www.facebook.com/profile.php?id=100008214337063&fref=ufi
  

Chênia Lago Barros 
  

Bom gente, o que me levou a decidir fazer a autohemoterapia foi o fato de eu ter a imunidade baixa devido a diabetes.Eu estava procurando a cura para a candidíase, já
que nenhum remédio funcionava em mim mais, e acabei encontrando num site de produtos naturais a indicação de autohemoterapia e tal.Depois de um mês de pesquisas
decidi que queria fazer, e procurei alguém que fizesse por aqui e encontrei rápido.O primeiro efeito positivo foi o sumiço das espinhas horríveis que tinha no rosto após
três meses de aplicação. Depois os fungos que eu tinha nas unhas do pés que sumiram também.A candidíase desapareceu com 8 meses de aplicação.A tal rinite alérgica
que me fazia gastar com antialérgicos todo o mês se resume num intranasal muiiito de vez em quando.Pantoprazol e outros remédios para gastrite, esofagite, hérnia de
hiato e refluxo é muito difícil eu tomar hoje em dia, o que antes eram diários.Já tem quase cinco anos que estou fazendo, sem intervalos e tomo 10 ml.Estou muito
satisfeita e pretendo parar somente quando morrer.Acho que todos deveriam fazer a autohemoterapia, pois faz muito bem. 

  
 
 
 
 
 
Domingo, 27 de fevereiro de 2011 - 16:47:56

  
minha experiencia com a AHT

  
ola; meu nome é jeferson melo tenho 40 anos e moro no recife.bom eu começei a fazer a AHT desde 2006 , com um amigo que é enfermeiro.eu assisti o dvd do Dr. Luiz
moura e vi que realmente tinha lógica.comecei tomando 10ml na região glútea por que eu era cheio de problemas!!!com menos de um mês eu ja estava curado da: gastrite,
hemorroida,duodenite,e micoses.além de ter mais disposição pra tudo! eu também contrai o hpv ,e com menos de 3 meses fiquei curado até hoje.realmente a AHT é



impressionante!!! continuei tomando a AHT até os 5 meses com esse meu amigo.só que ele foi embora pro sul; passou num concurso . e eu pra não ficar sem tomar a
AHT resolvi me auto-aplicar . e aplicar nos meus familiares e amigos da redondeza. graças a Deus e ao Dr luiz moura eu gozo de uma excelente saúde...e ajudei mais de
oitenta pessoas a melhorarem de seus enfermos, com a AHT é claro ! OBRIGADO Dr. LUIZ MOURA E QUE DEUS LHE ABENÇOE RICAMENTE... 

  
jeferson melo 

 40 anos - recife-pe
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
 Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de : acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto

de ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua
luta para o reconhecimento desta técnica.

 Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT
  

 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 03/10/2008 16:56

 De: Jorge Andrade Marques
 IP: 201.56.107.142

 Assunto: Re: Re: AUTO-HEMOTERAPIA EM CURITIBA
 OLá Dalva.Tinha a mesma dificuldade que vc tem com a aplicação alem de me machucarem

 muito ,pois a enfermeira que fazia sempre cobrava e dizia que minha veia era ruim.
 Comprei agulha e seringa ,garrote e comecei a fazer em mim mesmo.Já tem um ano que

 faço em mim ,na esposa ,amigos e filhos e garanto a vc que doe menos,émais rápido e não
 dependo de enfermeiros ou medicos ,apenas minha esposa me ajuda na hora de retilrar o

 sangue (5 ml).
 Abraço e coragem,é super simples e nem doe nada............eu aplico no lado externo da coxa.

  
Data: 03/10/2008 16:43

 De: Jorge Andrade Marques
 IP: 201.56.107.142

 Assunto: Re: Estou interessado no assunto a respeito da auto-hemoterapia
 Faço auto hemo ha mais de um ano.Minha esposa faz a um ano e meio

 ininterruptamente;assim posso afirmar que é totalmente seguro e eficaz.
 Ela se curou de asma que a acometia desde a infancia e eu ,com 4 pontes de safena,faço de

 foma preventiva mas isso me ajudou na cura de uma infeccão de pele nos pés (micose
 cronica )

 Um forte abraço e aconselho a que faça a auto hemo ,mesmo que comece com 1ml apenas
 pois ,apena vc mesmo poderá dizer e relatar,ajudando tantos como vc a se beneficiarem com

 o tratamento............Moro em são josé dos campos e faço em mim memo ,na minha
 esposa,meus filhos,amigos e quem mais pedir..............Os médicos não fazem por serem os

 donos da verdade médica.Eles se sentem deuses e se recusam a provar as coisas que não
 estão nos livros....é isso.

  
 
 
 
25/05/2007 17:24:46 a favor Paulo Luiz Bezerra (47)

 Porque pude comprovar a eficácia em mim, meus parentes e amigos.
 - Médico hematologista com câncer linfático está fazendo quimioterapia e auto-hemoterapia

 para melhorar a defesa do organismo... fantástico resultado comprovado por exames
 clínicos...

 - Minha cunhada tem plaquetas em excesso (cerca de 800 mil) e tomava remédios
 fortíssimos para manter em 480/490, ainda acima do limite, após a auto-hemoterapia, parou

 com o remédio e está com 425 mil.. desempenho melhor que o remédio e dentro do limite.
 - Com outra cunhada observamos melhora em dores musculares que a molestavam a 40

 anos.
 - eu mesmo tinha um pigarro horroroso... praticamente sumiu... meu irmão idem....

 - Verrugas, pintas, micose de unha estão sumindo devagar... ainda estou na décima
 aplicação.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 18 de novembro de 2009 - 01:43:27 189.75.255.117

  
Dr. LuizMoura eu co um simples técnico de fármacia, fiz haemoterapia com quinze anos, pois meu metre em farmácia, Sr. Feliciano de Barros Pereira fez algumas
aplicações em mim pois eu tinha muita acne e epinhas, agora com 58 anos fiz mais algumas aplicações e a uninimicoses em minha unha quase já desapareu. Eu creio
nesta tua experiencia pois quase me formei em biologia, mas qundo soube que seria somente professor desisti, pois queria partir para o campo da pesquisa

  
Edso Luiz de Alcantara

 

http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


58 anos - Toledo / Paraná 
  

 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Miomas
 
 
Maria Elena Isola compartilhou a foto de Walter Medeiros.

 4 de maio de 2016
 Brigada Dr Moura por me curar de um mioma!

  
https://www.facebook.com/maria.e.isola.5

  
 
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015 - 18:58:31

  
Enfermidades selecionadas 

 Anemia
 Artrite reumatóide

 Miomas
 Trombose

  
Auto-hemoterapia na remissão de artrite reumatóide, mioma, psoriase, anemia, trombose...

  
Publicado por Cristhof Ruediger no Grupo 

 https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
  

Olá amigos!Estou feliz por ter descoberto este maravilhoso grupo,sou usúário da AHT,minha esposa também, ela teve uma melhora fantástica com esta espetacular terapia
de cura.Tinha artrite reumatóide durante 9 anos,tomava até 8 tipos de medicamentos,foi acumulando cada vez mais problemas:psoríase, anemia grave,mioma uterino(1,6
L)e há 10 meses a temida trombose em 5 veias da perna esquerda,inclusive da safena.Começamos então a AHT ,eu tbém por problemas de coluna e joelho,hoje ela está
muito bem,sem cirurgia e eu tbém estou melhorando.Eu mesmo faço em mim a aht.Não queremos parar nunca mais!!Faço parte desde julho de 2014 do site "AMIGOS
DA CURA" de Maurecir Mafra,muito luminoso este grupo,com mais de 15000 membros.Estou à disposição para compartilhar experiências e descobertas para sempre
estar com saúde!!Um abraço a todos! 

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-na-remissao-de-artrite-reumatoide-mioma.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 28 de maio de 2012 - 23:01:10

  
Enfermidades selecionadas 

 Ciatalgia (dor no nervo ciático)
 Dor na coluna

 Miomas
  

auto hemoterapia é 100 garantida com eficácia! sem medo!
  

Era atendente de enfermagem e ficava meio desconfiada desse procedimento ,derrepente tomei coragem e apliquei em mim mesma com toda técnica , tenho dor no nervo
ciático,coluna ,mioma e um cisto sinovial no punho direito há mais ou menos oito mêses que ia embora e depois aparecia novamente,depois da auto hemoterapia em duas
aplicações ele desapareceu completamente inclusive as dores na coluna e ciático, que fiquei surpresa!sou a favor e quem residir na zona sul entre em contato comigo para
realizar esse procedimento, faço em algumas pessoas que conheço e o resultado é ótimo,trabalhei 15 anos como atendente e agora estou parada ,se houve interesse,deixem
o telefone no depoimento que entrarei em contato(exemplo: para Bia Pimentel)somente zona sul e central. 

  
Bia Pimentel 

 São Paulo
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 1 de julho de 2011 - 08:01:14

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-na-remissao-de-artrite-reumatoide-mioma.asp


Enfermidades selecionadas 
 Endometriose

  
Auto-hemoterapia cura endometriose

  
COMENTARIO NO VIDEO DA CIDINHATRIX 

 http://www.youtube.com/watch?v=4cwjdL2-5ys
  

Sofro de endometriose e uma das vezes eu estava de cama, achava que ia morrer de tanta dor. No desespero fiz o tratamento, após ficar de cama por dias, com apenas a
primeira aplicação já me levantei. 

  
Sou? a prova viva de que a auto hemoterapia funciona. Quem fala o contrário é um mentiroso para mim. Que tal quem duvidar experimentar? Na hora da dor e da falta de
esperança, com o medo da morte qualquer um que duvidou vai experimentar e comprovar que algo de milagroso acontece. 

  
babau30 5 dias atrás 

 http://www.youtube.com/user/babau30
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-endometriose.asp
  

 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 17 de janeiro de 2011 - 19:47:45

  
Enfermidades selecionadas   

  Afta
  Miomas

  
Comprovada a eficácia da auto-hemoterapia para aftas, verruga e mioma.

  
Depois dos comentários dos meus amigos em meu trabalho sobre auto-hemoterapia, no ano de 2007, me interessei em assistir ao vídeo com Dr. Luiz Moura, e não tive
dúvidas, consegui alguém para realizar as aplicações e fiz várias. Enquanto fiz aplicações com cinco ml apenas, nada mudou. Mas quando resolvi fazer com 10 ml minhas
aftas sumiram (tinha aftas horríveis nunca menos de dois ao mesmo tempo) e uma grande verruga que tinha no dedo polegar direito (parecia uma couve flor) endureceu,
pretejou e caiu em quatro dias, com a primeira aplicação de 10mls. No ano passado (2010) em meus exames de rotina minha médica me informou o aparecimento de um
mioma que, se aumentasse de tamanho teria que realizar uma cirurgia, novamente eu recorri à auto-hemoterapia e em outubro refiz os exames, não fiquei nem surpresa,
pois já esperava o resultado obtido, não consta mais nenhum mioma e se quiserem comprovar entrem em contato.  

 Hoje aposentada, sem condições para pagar um bom convênio o jeito será me garantir com o que houver de mais eficaz e barato para minha realidade. 
 Muito Obrigada ao Dr. Luiz Moura pela divulgação desta prática que me fez mais saudável e feliz também.  

 Maria – Carapicuíba – S. Paulo. 
  

 Maria Aparecida de Oliveira 
 53 anos - Carapicuiba - São Paulo

  
-
  

COMENTARIOS
  

Terça-feira, 9 de outubro de 2012 - 23:57:33 
  

Já fiz aplicações para vários sintomas, e quando aparece alguma coisa não tenho duvidas, faço sempre. 
 Quanto às aftas, sempre tive muitas e o que uso é justamente a auto-hemo, que no dia seguinte já pára de doer. Abraços 

  
 Maria Aparecida de Oliveira 

 55 anos - Carapicuiba/ SP
  

 
Segunda-feira, 17 de janeiro de 2011 - 22:11:46 

  
Pois atesto que também me livrei das minhas terríveis e mensais crises de aftas. Tratamentos mil, alternativos e protocolares, e nada. Como paliativo, anestesiava as
danadas com pomada de xilocaína oral. Após 15 minutos, mais ou menos, queimava-as com Albocresil oral. Dor insuportável, mas era isso ou fome e ficar sem poder
falar... 

 Agora, nem quando mordo sem querer a bochecha , ou língua, as ditas se manifestam... Fecha rápido, rápido, qualquer feridinha ocasional acidental... Fiz uns anos
atrás,cirurgia na gengiva. Recomendação: remédio de assepsia bucal, anestésico e etc. Mas mesmo sem qualquer destas intervenções, cicatrizou em tempo Record, não
sangrou (conforme informação da cirurgiã) e tirei os pontos bem mais cedo... 

 Gastrite leve, que me incomodava, passado. Gripes, passado. 
  

 Olivares Rocha 
 46 anos  

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comprovada-a-eficacia-da-auto-hemoterapia-para-aftas.asp

  
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 8 de dezembro de 2010 - 00:16:06

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-endometriose.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comprovada-a-eficacia-da-auto-hemoterapia-para-aftas.asp


 
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite, Dor na coluna, Miomas

  
Vantagens 

 dores nas costas acabaram, queda de cabelo parou,, disposição aumentou tremendamente, devido ao mioma, mestrução era absurda, quinze dias em média , abrandou
significativamente a quantidade do fluxo, pele saudavel e sem manchas 

  
 Experiência 

 se a Anvisa veda a prática da hemoterapia pois não há comprovação da eficacia, porque não realiza pesquisas , para desvendar o mito do beneficio. Se é proibida a
realização da hemoterapia, podedo inclusive, ser punido o profissional que aplicar a hemoterapia, porque há uma ressalva que somente os médicos com especialização
poderão prescrever o tratamento; sé é proibido ao enfermeiro ou médico sem especialização no assunto aplicar a hemoterapia, deveria ser proibido no geral já que não
comprovação poditiva do resultado ! No entanto tenho obtido resultados excelentes com o procedimento da hemterapia e ,pessoas do meu circulo de amizades também
,aliás meu marido que estava com a carótida entupida em 50 por cento, teve o quadro estacionado, Ao realizar exame para verificar a evolução do problema, teve a noticia
de que o entupimento estacionara. Agora irá fazer novos exames para conferir se houve uma redução do problema; mas o que nos alegrou foi de que o entupiimento não
progrediu. estou tão satisfeita com a pratica da hemoterapia que quando converso com pessoas que sofrem de alguma doença sem perspectiva de melhora com tratamentos
convencionais, comento sobre o assunto; outra coisa, em nove meses de tratamento com a hemo, não mais contrai gripes ou resfriados, que me derrubavam a cada dois
mees ou menos. 

  
 Marisa Santos Arcuri 

 52 anos - São Paulo - SP - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
 
Inforum:

 Data: 19/04/2007 09:59
 De: isabel paula valença dos saantos

 IP: 201.4.111.163
 Assunto: Auto Hemoterapia

 Estou na terceira aplicação, estou me sentindo muito bem não tive
 qualquer tipo de reação; comecei o tratamento por causa que a dois anos

 foi detectado um mioma e de 6 em 6 meses faço controle com ultrasom;mas
 depois que comecei a fazer a AH minha pele que tinha acne está limpa

 pois as acnes que tinha desaparecerão;e as dores que eu sentia nos
 ovarios também não estou sentindo mais. Vou continuar fazendo uso da

 AH. Meu marido portador de ca também esta fazendo uso e ele diz para
 mim que se sente melhor não tem mais enjoos da quimio.e não sente mas o

 corpo cansado ele esta na 20 aplicação.
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 15 de dezembro de 2009 - 09:04:19 189.19.83.24

  
Sou a favor, minha mãe iniciou as aplicações e logo na primeira, sua perna desinchou e as dores se foram.... 

  
ontem ela fez a terceira aplicação, está fazendo porque tem miomas no útero. 

  
 
Vou iniciar em breve também...pois tenho alergia (urticária) alimentar, tenho desde que nasci, controlo um 

  
pouco a alimentação, mas as vzs não tem como escapar de uma pizza, um lanche....e eu arrisco...porque as vezes não me da reação alérgica, talvez porque meu sistema
imunológico esteja mais fortalecido na ocasião.. 

  
mas quando ataca é cruel...o coça muito, meu corpo empelota todo, obstrui minhas vias aéreas e fico com 

  
dificuldade de respirar, cai a pressão e já tive até desmaios. As vezes até o pão no café da manhã me da alergia... 

  
O tratamento existente são dois, ou vc toma remédio que resolve mas da muito sono durante o dia, ou deixa de comer uma série de alimentos oque passa a ser
praticamente impossível... 

  
Por isso vou iniciar as aplicacações e postarei futuramente os resultados... 

  
Cassius

 28 anos - Nova Odessa
  

 
 
 

 
 
Orientações Médicas:

  



Terça-feira, 27 de outubro de 2009 - 01:00:20 
  

RELATOS DO SITE DA DRa. GENAURA: 
 http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723 

  
22/10/2009 12h49 - Angela Maria Villela Sant 

  
Olá Pessoal...Faço AH há dois anos, tinha um cisto no utero que vinha sendo acompanhado por minha ginecologista a alguns anos, depois deste tratamento desapareceu
por completo, sentia também algo estranho perto do coração, procurei um cardiologista que constatou que estar tudo bem. Obrigada Dr. Luiz Moura por divulgar esse
tratamento tão abençoado e obrigada a Dra. Genaura, seu depoimento também me ajudou muito. Só para esclarecer...Faço AH durante dois meses e depois paro, dou um
tempo de um ou dois meses e volto a fazer. Estou ótima. Abraços aos corajosos que acresitam em homens como Dr. Luiz Moura, que Deus o abençõe e o proteja dos
ganaciosos. 

  
 
18/10/2009 11h20 - JOSE LIBERIO PIMENTEL 

  
Olá, amigos, faço a AHT há cerca de um ano e meio e consegui me ver livre de uma ferida na perna que já durava quase 5 meses e, como sou diabético, já estava com
receio de perder a perna. Iniciei o tratamento e em apenas duas aplicações o ferimento cicatrizou. Agradeço muito a Deus, por ter permitido que eu conhecesse o Dr. Luiz
Moura, figura simpaticíssima, ser humano exemplar e um homem de coragem rara , e agora, a Dra. Genaura, outro exemplo que nos faz acreditar que a vida vale a pena,
mesmo quando enfrentamos problemas do tamanho dos enfentados por essa heroína. Saibam todos que a Auto-hemoterapia já tem mais de cem anos e só não é legal,
como no México, porque ela não rende dinheiro para a classe médica e laboratórios, representados pela ANVISA, que só visa dinheiro e nunca o bem-estar da população,
principalmente, daqueles que mais precisam. Que Deus dê muitos anos de vida ao Dr. Luiz Moura, à Dra. Genaura e a todos aqueles que pensam grande e que sabem que
quando deixarmos essa carcaça de carne aqui na terra, nada levaremos para o outro mundo, que não sejam nossas boas ações para com nossos próximos. Divulguemos a
AHT até a hora que as "autoridades" sanitárias se vejam na obrigação de fazer estudos sérios sobre sua eficácia, pois a grande desculpas dos conselhos regionais e federal
de medicina é que não há estudos aprofundados sobre essa prática para que se congitem de sua legalização. Mas como haver estudos profundos se não há interesse
econômico sobre o assunto? 

  
 
13/10/2009 15h50 - Malú 

  
Olá Kelly.... Tudo bem? Faço a Hemoterapia há bastante tempo... há 9 meses.... uso 5 ml de cinco em cinco dias e não tenho nenhum hematoma no braço. O que posso
afimar para vc é que eu tenho artrite reumatoide já com muita dificuldade de deambular e incapacidade gritante de locomoção e nas mãos que já estavam atrofiadas. Não
possoa firmar que cura...no entanto,... obtive excelentes resulatados no quadro locomotor bem como nas mãos que já não possuem atrofias. O Dr. Luiz Moura foi uma
benção na minha vida e na vida de minha família. Gostaria de saber o que aconteceu com a Dra. Genaura.... pois não há postagem recente da mesma aqui. Abraços e
sucessos a todos!!! 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 2 de setembro de 2009 - 00:14:20 

  
Data: 01/09/2009 17:38 

 De: Walter Batista Falcone (walterfalcone@yahoo.com.br) 
 IP: 201.11.75.90 

  
Assunto: Re: Professor Jesse Teixeira foi quem idealizou a Auto-Hemoterapia, 

  
Assisti o dvd do Dr. Luiz Moura que muito me entusiamou, visto ser eu contrário ao mercantilismo da medicina, tanto pelo colegas médicos como e principalmente pelos
laboratorios e produtores de materiais médicos. 

  
Estou investigando e já encontrei dois cosos: um deles doença de Cronh em uso há três anos da Auto Hemoterapia (AH) com resultados excelentes, me disse a funcionaria
de um dos hospitais de minha cidade " doutor antes eu só vivia internada e agora nunca mais e me sinto muito bem". Perguntei-a qto tempo levou para fazer efeito; seis
meses disse, sempre com 5ml de sangue e tem mais disse ela o cisto de ovário que eu tinha e o mioma sumiram e eu falei para a minha ginegologista que disse, ora então
continue. Já para o proctologista que a tratava, após uma colonoscopia ele disse: tenho uma boa notícia se eu não soubesse que V. tem a doença de Crohn eu não
acreditaria, pois desapareceu. Me disse ela que para este doutor ela não contou da AH. 

  
O outro caso de uma senhora que me alegou que o marido usou durante alguns meses e melhorou bastante, mas que depois parou, mas que tem vontade de recomeçar a
AH. 

  
Senhores como vocês podem vê a coisa parece boa e se tem o trabalho de Jesse Texeira e do Ricardo Veronessi endoçando, como podemos sustar uma terapia que nos
parece excelente e com custo baixissimo, o valor da seringa. 

  
Vamos tratar a medicina como um sacerdócio, como deve ser, para recebermos os dividendos de graças nesta e na vida eterna. Que Deus ilumine a todos. Falcone médico
há 33 anos. 

  
 
 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e uso na Odontologia
 
 
Estudo chines odontologia: Eficácia da auto-hemoterapia 

  
TRADUÇÃO original VIA GOOGLE: 

  



Auto-hemoterapia depois de dente Eficácia tomada extração seca 
  

http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_wszyjy200406076.aspx
  

Eficácia da tomada seco após a extracção de dentes terapia sangue 
  

Resumo: 
 Objetivo comparar a eficácia clínica para o tratamento de alveolite após extração de dente. Auto-hemoterapia e iodofórmio método gaze selecionou 20 a 50 anos, em 32

pacientes, randomizados, linha de terapia de auto-sangue (22 casos) e iodofórmio tratamento de gaze (10 casos ), foram acompanhados por 1 a 2 semanas, eficácia clínica
para avaliação de resultados de taxa de sucesso auto-hemoterapia 90,9 por cento, o tratamento gaze iodofórmio foi de 80,0%, ambas diferença estatisticamente
significativa, mas dois tipos de sucesso do tratamento auto-hemoterapia casos mais propício para aliviar a dor e acelerar a cicatrização de feridas. auto-hemoterapia
Conclusão é tratada com gaze iodofórmio têm eficácia clínica foi boa, mas a primeira é mais propício para aliviar a dor e acelerar a cicatrização de feridas 

  
Autor: Chang Ching 

 De: Oral doença centro de prevenção e controle de Yiyang City, Hunan, Yiyang, 413000 
 Jornal: Educação Profissional de Saúde 

 Jornal: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SAÚDE 
 Ano, volume (período): 2004, 22 (6) 

 CLC: R716 
 Palavras-chave: Auto-sangue terapia gaze iodofórmio tomada de seca 

 DOI: R47 R78 
  

Referências(2Artigo) 
 Highmore W negligenciado soure hemorragia pós-parto de bloodsupply para transfusão em periódicos estrangeiros 1874 doi: 10.1016/S0140-6736 (02) 44651-X 

 Zhongda Wen tratamento de alveolite 1982 (03) 
 Citações(1Artigo) 

 Tsang Yue, Wang Wei Ji Zhu Huai Xiuwen Luo médio. aplicação clínica de auto-terapia de sangue [Documentos] - a medicina popular chinesa 2005 (7) 
  

Electronic Press plataforma Conhecimento - Nacional de Ciência e Tecnologia Programa de Apoio projeto financiado (No.: 2006BAH03B01). © Pequim Inc 
  

 
 
 
 
 
Walter Medeiros: Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura

 6 h · 
  

Estudo de odontologia afirma
 eficácia da Auto-hemoterapia
  

A auto-hemoterapia pode reabilitar a gengiva em curto prazo nos tratamentos odontológicos. É o que afirma trabalho científico apresentado na 14ª Jornada de Odontologia
da Bahiana – JOBA, pelos odontólogos Pio Moerbecj, Roberto Vieira, Alexandre Pedreira, Morbeck Leal, Ana Carolina Robeiro e Maurício Barreto. Os três primeiros
são alunos de Especialização em Implantodontia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública; e os demais são professores da mesma escola.

  
O trabalho teve como objetivo promover uma revisão de literatura de parâmetros para a utilização do enxergo autógeno no implante imediato com provionalização na área
estética, apresentando um relato de caso clínico. Considera que com o avanço técnico, científico e industrial os intervalos das reabilitações com implantas tem diminuído. 

  
Os pesquisadores explicam que “Esta técnica, conhecida como implante com provisionalização imediata (IIPP) é um dos assuntos mais discutidos atualmente, visto que a
busca pela excelência em estética é cada vez maior”. Consideram que “O fato da atrofia óssea na região anterior ser progressiva, a dimensão óssea e a nutrição nessa área
serem bastante limitadas põem em risco essa estética”.

  
Analisam que existem diversos fatores que podem influenciar na utilização do IIPP, como: tipo de implante, qualidade e quantidade óssea, estabilidade primária, oclusão,
biótipo gengival, paredes ósseas do “gap”, material de preenchimento do “gap”, plataforma protética utilizada, tipo da prótese utilizada, entre outros.

  
O paciente avaliado apresentava lesão andodôntica persistente, perda óssea em paredes adjacentes e pino com desvio. Depois do tratamento foi concluído que em curto
prazo apresentou resultados satisfatórios. O tratamento “parece influenciar de maneira próspera a arquitetura gengival, a fim de alcançar uma reabilitação estecitamente
favorável”, diz o trabalho, observando que “porém, é necessário um maior tempo de estudo e acompanhamento na busca de maneiras para minimizar a recessão
vestibular”. Segundo a literatura, a recessão é algo iminente a técnica.

  
--- 

 #autohemoterapia #pesquisa #odontologia #medicina #bahiana #JOBA #oms #opas #enfermagem #terapia #tratamento #sangue
  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=955518111168978&set=gm.891911420927777&type=3&theater
  

 
 
 
 
 
Sexta-feira, 26 de agosto de 2011 - 15:53:42

  
Enfermidades selecionadas 

 Epilepsia
 Fibromialgia

 Gastrite
 Hérnia de disco

 Varizes
  

IMPLANTE DENTARIO
  

http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_wszyjy200406076.aspx
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=955518111168978&set=gm.891911420927777&type=3&theater


Realizei, em uma so cirirgia (11) implantes dentário, o maximo feito pelo meu dentista, o mesmo afirmou ser uma loucura dele e minha, nós conseguimos, agradeço 1º a
Deus, depois ao meu marido que me faz auto-hemoterapia toda semana, minha recuperação foi maravilhosa, sem nada de edema, nada roxo, fiquei lógico, de repouso
absoluto, só sorvete e vida boa, sucos e vitaminas na mão. 

 Hoje estou sorrindo com 28 dentes em minha boca, muito feliz e realizada, agradeço a DEUS por ter me dado coragem, ao meu maravilhoso marido, que AMO DE
PAIXÃO, e ao meu corajoso dentista (louco) como eu. 

 A melhor parte disso tudo a minha irmã, que AMO MUITO, chegou em casa com o DVD do Dr. LUIZ eu assisti e me apaixonei, e começei fazer no meu marido e ele em
mim, sim sou da área de saúde e meu marido tb, foi sempre realizado o procedimento com muita segurança. Agradeço a minha irmã e muito ao Dr. Luiz que nos passou
seus conhecimentos, continui passando eu tb farei a mesmo. 

 MUITO OBRIGADA DR. LUIZ QUE DEUS NA SUA INFINITA BONDADE LHE CONSERVE POR MUITO TEMPO e com muita saude e que o Sr. deixe um bom
sucessor, como o Sr. foi do seu Glorioso PAI, que DEUS o tenha, abraços. 

 ATT: Maria do Carmo 
 Maria do Carmo Matos 
 50 anos - Fortaleza - Ceará

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/implante-dentario.asp

  
 
 
 
 
 
 
Autor(a): gaulyao - publicada: 25-04-08 12:40 

  
Esta correta de que a auto-hemoterapia necessita de pesquisas mais profundas e fundamentos científicos, mas a meu ver é completamente lógica. 

  
Nós na Odontologia utilizamos uma técnica chamada P.R.P. - PLASMA RICO EM PLAQUETAS - NA QUAL RETIRAMOS O SANGUE DO PACIENTE,
CENTRIFUGAMOS, MISTURAMOS COM MATERIAL DE ENXERTIA ÓSSEA, SEJA AUTOGÊNO OU BIOMATERIAL, PROMOVEMOS A COAGULAÇÃO
FORMANDO UM GEL DE PLAQUETAS E FAZEMOS ENXERTOS ÓSSEOS POR TODA A FACE DO PACIENTE, INCLUSIVE DENTRO DO SEIO MAXILAR,
UMA ÁREA EXTREMAMENTE INERVADA E VASCULARIZADA, SEM QUALQUER PERIGO, TÉCNICA ESSA COM CENTENAS DE PESQUISAS PELO
MUNDO AFORA. 

  
NÃO VEJO MUITA DIFERENÇA COM A TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA, POIS O QUE É RETIRADO VOLTA PARA O CORPO. 

  
Portanto vejo grande futuro nas pesquisas nessa técnica, o que faltou no passado, um abraço a todos... 

  
De: Dr. Jeferson (drjeferson@msn.com) 

  
FONTE: http://www.realtrader.com.br/forum/view.php?bn=realtrader_forumbrsm&key=1208689274&v=f

  
 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Neurofibrose
 
 
Orientações Médicas - Segunda-feira, 17 de novembro de 2008 - 21:57:07 

 Eu suo a favor; pois estou fazendo esse tratamento e estou gostando .tenho norofibose e estou gostando do resultado que estou temdo. 
 EIDIR M BASTOS - 40 anos - VARZEA GRANDE MT

  
 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Osteomielite
 
 
 
RELATO NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA 

 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52 
 Sempre - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2809893625766984045 

 Eu faço hemoterapia a um ano e nove meses ...e digo a vcs ... nunca mais senti dor de garganta ... tenho moto ... vivo caindo rsrsrs .. meus esfoloes cicatrizam de imediato
... em 8 dias some totalmente... nao tive mais alergia de sol ou problemas parecidos... e curei Osteomilite adiquirida de um acidente de moto tambem...

 Asssim pessoal quem nao faz nao sabe oq esta perdendo ... Tudo cicatriza muito rápido ... minha imunidade esta sempre em alta... me sinto muito bem ..faço exames a
cada 6 meses e medicos se impressionam com os resultados.

 Aconselho ... recomendo e nao me arrependo ... a todos medicos q consulto nunca escondi q faço .. mas apenas um cirurgiao plastico ... concordou e apoiou minha
iniciativa..

 Por tanto , nao esperem q medicos venham apoiar .. pq realmente eles duvidam dos exelentes resultados q alcançamos fazendo...
  

 
 
 
 
Complicações Pulmonares Pós-Operatórias Dr. Jésse Teixeira

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/implante-dentario.asp
http://www.realtrader.com.br/forum/view.php?bn=realtrader_forumbrsm&key=1208689274&v=f


3) -Diagnósticos: Osteomielite aguda 1
  

http://www.hemoterapia.org/publicacoes/complicacoes-pulmonares-pos-operatorias-dr-jesse-teixeira-.asp
  

 
 
 
AUTO-HEMOTERAPIA - A CURA QUE NÃO INTERESSA AO MUNDO CAPITALISTA DOS LABORATÓRIOS

  
Eficácia da Auto-Hemoterapia pode ser comprovada em quinze dias

  
...

 “Considero, por exemplo, uma omissão médica deixar de fazer a auto-hemoterapia no pré-opeartório de cirurgia de médio ou grande porte, sobretudo em pessoas com
mais de 50 anos ou debilitadas com qualquer idade”, continua, explicando que “O emprego da AHT no pré-operatório evita infecções e disseminação de células
neoplásicas”. Para ele “Não há tratamento mais eficiente, seguro e barato que a AHT para as doenças assim denominadas “colagenoses””. Adianta que conhece “vários
casos de artrite reumatóide, lúpus eritematoso disseminado e esclerodermia em que se obteve controle absoluto com a AHT”. Diz mais: “O uso da AHT em infecções
crônicas também deveria ser obrigatório”. Cita comoexemplo mais marcante: osteomielite crônica."

 ....
 Texto de Walter Medeiros

  
leia o artigo na íntegra em:

 http://redacaocajarana.blogspot.com.br/2011/04/auto-hemoterapia-cura-que-nao-interessa.html
  

 
 
 
 
 
OS TESTEMUNHOS ABAIXO FORAM COLHIDOS NO SITE AHT HEMOTERAPIA, em 07 de fevereiro de 2015, em pesquisa por osteomielite:

  
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 20 de julho de 2009 - 10:50:58

  
eu sou a favor pq eu vi mudanças muito perceptíveis (para melhor) em dois tios meus . 

 um deles tinha sequelas em uma das pernas decorrente da osteomielite que a fazia andar de bengalas ate em locais planos. pouco depois que ela começou jah andava sem
o apoio em ladeiras e subindo escadas. 

 o outro teve problemas vasculares que quase o levou a morte e pouco antes de começar a fazer o tratamento tinha dores fortes no peito por causa de movimentos leves
como varrer o quintal. jah ateh tinham sugerido para ele fazer um transplante de coração pois jah tinha feito algumas pontes de safena e angioplastia. hoje ñ o vejo mais
reclamando de dores no peito, jah o vi pegando objetos pesados(de mais de 20kg) e hoje ele estah pescando no são francisco. 

 talvez por falta de estudos mais profundos ou de vontade sobre a auto-hemoterapia ainda não se pode provar q ajude na qualidade de vida ou no tratamento de doenças
diretamente, mas eu vi isso acontecendo e nenhuma decisão do cfm, crm , cofen irá mudar isso. 

  
#Na época da descoberta de Pasteur (os seres não aparecem em um lugar do nada)vários cientistas se levantaram contra pois as descobertas do inventor da pasteurização
explicavam de uma maneira bem diferente vários trabalhos publicados e o senso comum, mas as ideias dele resistiram. 

  
guilherme maia 

 montres claros
  

 
 
 
 
Segunda-feira, 19 de novembro de 2012 - 23:25:38

 186.253.110.179
 José Roberto S. Vitor publicou no grupo Pesquisando a Auto-Hemoterapia (facebook) 

  
José Roberto S. Vitor 19 de novembro de 2012 11:20 

  
Boa tarde a todos. Já estou na minha 13ª aplicação, no dia 18 completou 2 meses com a auto-hemoterapia, e graças a Deus, todas as ulceras se cicatrizaram, não tem mais
secreção, e não tenho nenhum tipo de dor. Farei exames em breve, porque ainda posso ter a osteomielite, ou ainda algum tipo de infecção. Só sei que estou me sentindo
bem melhor, já disposto a trabalhar. Aqueles que começaram agora ou já faz um tempinho que faz a auto-hemoterapia, e ainda não obteve resultado, por favor, não desista,
que a cura ou pelo menos uma grande melhora chegará. Persistem e lutem pelo o que é nosso de direito, a nossa saúde. 

 E se nos exames confirmar que não tem mais a osteomielite, serei o primeiro caso de cura desta doença pela auto-hemoterapia. 
 Abraço a todos, Deus os abençoem.

  
 
 
 
Terça-feira, 3 de fevereiro de 2009 - 00:17:08

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Bursite, Câncer, Colesterol, Gripe, Hipertensão arterial, Infecção, Tendinite

  
Vantagens 

 melhora significativa da crise de osteomielite, bursite, tendinite. 
  

Experiência 
 sofri acidente motociclistico em 1989, fiquei com muitas sequelas. tive fraturas expostas em ambos os tornozelos e com o passar dos anos um deles estava muito escuro



devido ao sangue coagulado na região da canela, após um mês de aplicações fiquei impressionado com a mudança de coloração, minha perna começou a clarear. 
  

alberto magno de frança 
 42 anos - Ribeirão Pires - SP - Brasil

  
 
 
 
Domingo, 21 de agosto de 2011 - 13:50:00

 189.63.210.65
 Como diz a Dra. Genaura: A Auto-hemoterapia um bem para a humanidade. 

  
12/08/2011 17:07 - Lúcia Oliver 

 Dr.Moura, Dra. Genaura e Marcelo Fetha.... Há mais de 2 anos, eu recorri a você pedindo ajuda pois eu tenho Artrose, já em nível elevado e minha filha Malú portadora
de Artrite Reumatóide já afetada em todas as suas articulações do corpo. Hoje, já não uso mais bengala, melhorei bastante o quadro locomotor e as dores são menos
frequentes. Ainda tenho algumas dificuldades pois tenho uma sequela de Osteomielite no fêmur direito e a idade encarregou de me trazer umas gordurinhas a mais.
Entretanto, dentro dos meus limites, estou bem. A minha filha Malú, esta sim, melhorou bastante. Da Artrite ela está assintomática, sarou um eczema, melhorou as cólicas
menstruais e foram tantas outras melhoras, inclusive ansiedade. Como técnica de enfermagem e agradecida pelas melhoras, faço a AH, em 30 pessoas de graça e todos
artriticos, tanto reumatoide, como gotosas, todas elas melhoraram. Dentre eles, um jovem de 16 anos, com esclerose focal e a sua perca de proteína era mais de 1000. Este,
está excelente, sem nenhum uso de corticóides. Que Deus abençõe o Dr. Moura, Dra Genaura e você Marcelo, pois vocês me abençoaram com a coragem e a garra de
divulgar na mídia. Minha eterna gratidão. Lúcia Oliver. 

  
21/08/2011 13:47 - M.Fetha 

 Prezada Lúcia Oliver. Muito obrigado pelas palavras. Seu testemunho realmente emociona a todos. Parabéns pela sua atitude em ajudar outras 30 pessoas com esta
abençoada terapia. Encaminharei seu testemunho ao ilustre Dr. Luiz Moura, fato que o deixará muito feliz. E como todos sabemos a auto-hemoterapia cura de verdade, e
também alivia e ainda vai aliviar o sofrimento de muita gente. A Dra. Genaura com toda certeza já leu esse seu relato. Grande abraço. Marcelo

  
 
 
 
Sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011 - 16:11:32

 189.123.89.248
 Data: 04/02/2011 13:53 

 De: Marilda de SP.. Bernardino 
 IP: 189.78.37.27 

 Assunto: Auto-hemoterapia 
  

Apesar da relutância da Medicina em aceitar a Auto-Hemoterapia como medida preventiva e terapêutica de tantos problemas de saúde, e até condená-la por mero
preconceito, já que não se dá ao trabalho de pesquisar seriamente a respeito, o número de pessoas que se tratam assim, tem aumentado meio " 

 embaixo do pano", naturalmente. 
 Meu marido e eu somos adeptos há quase 2 anos, semanalmente fazemos a aplicação. 

 Meu marido é portador, devido a um estúpido erro médico e posterior infecção hospitalar pós-operatória, de uma osteomielite que lhe provocava crises de febres altas e
drenagem de secreção virulenta em orifícios na perna esquerda. Há 2 anos ele está bem, não teve mais NENHUMA CRISE. Eu faço o tratamento como prevenção. 

  
Estamos bem, temos 59 e 63 anos respectivamente, temos uma aparência de 10 anos menos, de acordo com quem não sabe nossa verdadeira idade. Somos cheios de
energia, trabalhamos 12 horas diariamente. 

 Não vamos deixar de nos tratar assim nunca. E salve o Dr. Luís Moura! 
  

http://inforum.insite.com.br/66763/11519739.html
  

 
 
 
Terça-feira, 24 de setembro de 2013 - 20:46:05 

 186.241.106.86
 Olha Pricila continue pois,foi uma bença na minha vida,obtive resultados nos sintomas de reumatismo. renite alérgica,artrite reumatoide,na infecção óssea osteomielite

por causa de fratura que houve comigo não sei o que é resfriado minha pele com 49 anos parece pele de bebé não pare não vai dá tudo certo .Há como se trata de um
tratamento o melhor é que vc. tome de 5 em 5 dias em 5 dias 10ml antes que caia a taxa imunidade quando é para prevenção é viável de 7 em 7 dias eu continuo fazendo
hoje já alguns médicos em segredo jã estão indicando não faz mal alguns pior são as drogas das medicação que ingerimos não nos mata o nosso próprio sangue e quem vai
matar .A medicina condena porque não traz fins lucrativos, não desista não tenha fé e prossiga abraços e sucesso. 

 ROSELIA DOS SANTOS FERREIRA RO 
 Jequirica

  
 
 
 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Osteoporose
 
Maria Alvares comentou em Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!:

  
Eu faço a mais de 8 anos e não paro pois é meu elixir para a minha saúde já tive câncer de colo de útero á 16 anos e com os tratamentos muito fortes , hoje tenho
osteoporose , artrose , artrite e não tomo remédios nenhum a não ser a auto- hemoterapia , confesso que sinto dores mas não a ponto de tomar remédios que só acaba com
a saúde da gente , não tive mais dores no estômago , pois os remédios faziam mal era muito forte , depois que comecei o tratamento com a auto hemoterapia não tomo
mais remédios agradeço meu querido irmão que me deu um cd do doutor Luiz Moura e ai comecei não parei mais , eu recomendo .

 Descurtir · Responder · 3 · 20 min
 (28-maio-2016)



 
https://www.facebook.com/maria.alvares.5099

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 25 de abril de 2011 - 13:51:44

  
Benefícios

  
começei a fazer auto-hemoterapia em fevereiro de 2010, sinto-me muito bem, sem as dores e a febre, inclusive com o controle da ansiedade e defesa orgânica. 

  
Sempre que possível recomendo às pessoas, mais ainda existe muita resistência e desconhecimento. 

  
Preciso saber quais as vitaminas para complementar o tratamento e onde encontrar. 

  
Elza Lopes Ferreira 

 Salvador Bahia
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Sexta-feira, 29 de outubro de 2010 - 16:12:14

  
Enfermidades selecionadas   

  Artrose
  Bursite
  Colesterol

  Dores articulares
  Gastrite

  Hipertensão arterial
  Osteoporose

  
AUTOHEMOTERAPIA PARA VARIAS ENFERMIDADES

  
Autohemoterapia para gastrite h, pylori , colesterole artrose hipertenção, osteoporose, diabetes, 

  
 Tudo isso a minha amiga Efigenia cunhada de minha irmã sofria até 4 meses atras Ele disse numa ocasiao que a osteoporase ja afetava ate os ossos da face . Começou a

autohemoterapia a 4 meses atras e com pouco tempo ja podia comer de tudo .Nao sente mais dores no corpo e juntas da artrose , baixou o colesterol , a hipertensão , e o
diabetes estão em niveis normais 

  
 diva

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/autohemoterapia-para-varias-enfermidades.asp

  
 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
 Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :

 acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
 ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de

 pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
 para o reconhecimento desta técnica.

 Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT
  

 
 
 
 
 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Penfigo
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/autohemoterapia-para-varias-enfermidades.asp


Quarta-feira, 7 de outubro de 2015 - 11:26:36
  

AUTO-HEMOTERAPIA CURA PENFIGO FOLIACEO (FOGO SELVAGEM): 
  

Lívia Santanna Publicou no Grupo Auto-hemoterapia. Meu sangue me Cura. 
  

Quero deixar hj meu testemunho para ajudar alguém que esteja hj com o mesmo problema q tive. Em março de 2013 apareceu na minha maçã do rosto do lado direito
como se fosse uma espinha. Ela estourou e foi aumentando de circunferência e ficou em carne viva. Passei por momentos difíceis pois era visível e todos perguntavam o q
era. Me sentia mal e até humilhada. Procurei os melhores dermatologistas do R.J. e após duas biopsias descobri penfigo foliaceo ou vulgarmente chamado como fogo
selvagem. Nenhum remédio ou pomada resolveu. Até q comecei por conta pp a estudar aht. Comecei fazendo 4 meses 10 ml e não fez muito efeito até q por uma outra
orientação me mandaram fazer 20 ml em um mês e 10 em outro e assim sucessivamente. Em 3 meses td sumiu. Estava começando tb a se espalhar pelo meu corpo porém
menores q no rosto. Não podia pegar sol. Hj estou mega feliz. Agora faço 10 ml toda semana para manter. Pego sol e quase não tem mancha. Colocarei fotos. Espero
ajudar alguém que tenha um problema parecido com o meu apesar de raro. Obs: duas fotos antes e depois. 

  
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/permalink/838020176316902/?pnref=story

  
https://www.facebook.com/livia.cerqueira.52

  
- 

  
* Comentário do produtor do DVD da Auto-hemoterapia: 

  
Luiz Fernando Sarmento 

 10 min · Editado · 
  

Recebi de Marcelo, compartilho com grande prazer. 
 Anima a gente, traz alegria. 

 No primeiro comentário abaixo, 
 compartilho também, pra quem deseje saber mais, 

 o vídeo Auto-Hemoterapia - Conversa com Dr. Luiz Moura. 
  

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Inforum:

 Data: 18/04/2007 23:39
 De: Walkyria (rato.lilas@gmail.com)

 IP: 200.100.176.134
 Assunto: Pênfigo

 Meu amigo tem uma doença chamada Pênfigo e estava com o rosto e as
 costas cheias de feridas... nem podia mais levantar os braços para

 vestir camisa.... começou a fazer AH e na quarta aplicação já não tinha
 mais feridas nas costas.... hoje no segundo mês de aplicação ele está

 super feliz...

 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Prisão de ventre
 
 
Lucris Gonçalves publicou em auto-hemoterapia testemunhos: 

 31 de maio às 18:36 
  

 Eu conheci a hemoterapia através da Internet estou na segunda aplicação ...ja estou sentindo os efeitos na prisão de ventre , melhora de garganta inflamada e mais disposta
fisicamente! ! 

  
 https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/

  
 Lucris Gonçalves: Trabalha na empresa Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz): 

 https://www.facebook.com/lucianacristina.goncalves.75
  

 
 
 
 
 
Carlos Leles 14, outubro, 2007 em 15:24 - http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all

 Apesar do Fantástico, do CFM, e de muitas opiniões acima, que certamente não me ajudariam a curar nada, fiz até agora 11 seções de apenas 5ml de AH e percebi
claramente o seguinte: 

 1) A qualidade de minha pele melhorou sensivelmente, clariando e se livrando de manchas. 

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


2) Um grave ressecamento da pele do pés, crônico há mais de 10 anos, desapareceu. 
 3) Sintomas frequentes de gastrite desapareceram. 

 4) Meu intestino, sempre preso, passou a funcionar. 
 Podem até chamar isso coincidência, mas á verdade é que é fato.

  
 
 
 
Terça-feira, 17 de fevereiro de 2009 - 22:16:37 

 Eu faço auto-hemoterapia. Os benefícios são surpreendentes!!!!! Meus cabelos estavam caindo em demasia e agora só caem alguns fios, dentro da normalidade. Eu não
dormia, e quando conseguia era um sono parcelado e eu ficava ouvindo tudo que se passava ao redor (era um sono, posso dizer, artificial). Vivia irritada, mal humorada e
impaciente, uma situação normal para quem não dorme. Agora durmo profundamente em torno de cinco/seis horas ininterruptas. Meu intestino às vezes passava
quatro/cinco dias sem funcionar e às vezes mais. Agora está funcionando diariamente. Sentia dores em todo o corpo, principalmente na coluna, pernas e braços. Não sinto
mais nenhuma dor. Nunca mais gripei. E por aí vai..... A auto-hemoterapia é uma benção de Deus. Aconselho as pessoas a fazerem pois não tem nenhuma
contraindicação. A auto-hemoterapia só faz mal ao caixa das indústrias farmacêuticas e ao bolso de quem proíbe. 

 Miriam Carvalho de Souza - 67 anos - Brasília - Distrito Federal
  

 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Problemas com Anestesia
 
 
Orientações Médicas - http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1644&u=1583

 Quinta-feira, 15 de janeiro de 2009 - 11:59:50 
 Minha esposa a alguns anos teve um efeito colateral da anestesia em uma cirurgia feita para corrigir varises ( anestesia Raki). Começou a ter dores de cabeça

continuamente. Ao retornar ao hospital, o médico anestesista retirou sangue e reinjetou na região aonde tinha sido administrada a anestesia ( na coluna). Quando ela
chegou em casa as dores de cabeça desapareceram completamente, e embora o local da aplicação do sangue tenha ficado dolorido, houve remissão total em poucos dias, e
até hoje não teve mais os problemas de dores de cabeça relacionado a anestesia. Conheço pessoas que tiveram problema com a anestesia e até hoje sofrem de dores de
cabeça crônicas. Fico muito grato, em primeiro lugar a Deus, e em segundo lugar a médicos que tem responsabilidade com a saúde de seus pacientes, com a ética médica,
e com a compaixão para com o semelhante. Fico bastante irritado e indignado ao saber que instituições, tanto governamentais como de entidade de classe, que sob
máscara de defensores da saúde pública, ditam normas baseadas em critérios puramente econômicos, aonde os interesses das industrial famacêuticas e de equipamentos
médicos estão acima de qualquer senso de responsabilidade social, ameaçando com punição aqueles que querem oferecer a população e principalmente aos mais carentes
meios viaveis ( e principamente eficazes) de tratamento e alívio de suas dores e doenças. Estes orgãos tem somente o papel passivo de proibição ( em particular a
ANVISA ), sem nenhum compromisso real com a saúde e bem estar da população, principalmente os mais carentes. Sinto-me a cada dia mais num regime estilo
Stalinista, em que o que valem são os interesses de uma cúpula que só esta interessada em seu próprio bem estar e conforto. Simplesmente enojante. 

 Helio Raymundo de Freitas Junior 50 anos - São Paulo SP
  

 
 
 
Data: 16/02/2010 19:12

 De: Silvana (silvanavighini@hotmail.com)
 IP: 189.48.142.109

 Assunto: Pos raqui - PUNÇÃO PERIDURAL - BLOOD PATCH, CURATIVO DE SANGUE, PLACA DE SANGUE OU TAMPÃO SANGUÍNEO PERIDURAL
 Passei por esse procedimento neste Sábado, dia 13 de Fevereiro-2010. Nunca tinha ouvido falar sobre isso antes. Fiz uma cirurgia de varizes no dia 11 de Fevereiro, pela

manhã e a tarde, comecei a sentir dores nas costas e no pescoço, subindo pela nuca. Saí do Hospital à noite, sentindo dores fortes, mas ninguém sabia do que se tratava.
Pensavam que podia ser tensão ou nervosismo, decorrentes da cirurgia ou mal posicionamento da cama, já que tive que ficar com as pernas elevadas. No dia seguinte, fui
parar no Pronto Socorro, pois em casa, não conseguia ficar sentada, tamanha dor no pescoço (minhas costas não o sustentavam). Me deram vários tipos de medicação para
dor e nenhuma delas sequer fazia "cóssegas", quanto mais algum efeito sobre mim. Retornei no Sábado no mesmo Hospital, já de maca, pois a remoção teve de me pegar
em casa, pois não conseguia sentar, ou andar. No PS, conseguiram falar com o meu anestesista, que foi para o locaL, me fez algumas perguntas e me levou novamente
para o Centro Cirurgico, onde fui submetida ao procedimento de Blood Patch, Onde o médico injetou meu proprio sangue, no local onde ele tinha feito a anestesia. Graças
a Deus, deu tudo certo e saí do Hospital andando. No Domingo, comecei a sentir novas dores, liguei para o médico e ele pediu que eu tomasse bastante líquido e ficasse
em repouso. Disse que a margem de erro é de 5% e caso não tivesse dado certo, faríamos novamente. Disse também que o que aconteceu comigo acontece em 1 a cada
100 pessoas, especialmente em mulheres, com a minha idade, 35 anos. Agora estou bem, espero nunca mais passar por isso novamente. 

  
 
 
 

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Problemas Circulatórios
 
 
 
Sábado, 7 de maio de 2016 - 01:13:33 

  
Minha Mãe tinha muitas veias entupidas e muito cheias, em tempo de estourar, e "quebradas". Com a Auto-Hemoterapia, ela melhorou muito; suas pernas ficaram mais
"limpas", isto é, as veias já não pareciam que estavam ao ponto de estourar. Também eu, sofrendo já, há vários meses, de hemorroidas, após uma única semana de
aplicação do meu próprio sangue no meu músculo (Auto-Hemoterapia), desapareceu esse mal. 

 Edmar 
 35 anos - Sousa-PB

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/minha-mae-tinha-muitas-veias-entupidas-e-muito-cheias-em.asp

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/minha-mae-tinha-muitas-veias-entupidas-e-muito-cheias-em.asp


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 3 de março de 2016 - 19:03:44

  
Melhora imediata de uma infecção

  
Em dez 2013, sofri um infarto agudo do miocárdio, com a necessidade de revascularização com duas pontes de safena, com 10 dias de alta, já em casa, senti uma das
maiores dores da minha vida, maior que o próprio infarto, voltei ao hospital e após muita morfina a dor diminuiu e em seguida estourou os pontos da cirurgia e começou a
sair pus, era tanto que chegava a encher copos. 

 Para resumir, tive outras duas internações, outra cirurgia e de nada adiantou, tomei 18 tipos de antibióticos diferentes, inclusive fiquei internado durante 12 dias tomando
antibiótico através de bomba e nada adiantou. Gastei uma fortuna em gases, esparadrapos e etc... para os curativos, que eram feitos no mínimo 4 por dia. 

 Após 1 ano e 4 meses me falaram sobre a Hemoterapia e por estar muito descontente com toda essa situação, fiz imediatamente à indicação, tomei a primeira dose com 5
ml, de cinco em cinco dias e obtive a cura da infecção com a terceira dose. 

 Já estou tomado a um ano pois obtive melhoras significativas e todo o meu estado de saúde melhorou, diabetes e etc... 
 Trago o meu testemunho, pois sou prova viva das benesses deste tratamento, tenho em arquivo todo o meu prontuário comprovando a infecção. 

 Me coloco a disposição para maiores informações caso se faça necessário. 
 Rubens Washington Schwandner 

 54 anos - Florianópolis - SC
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/melhora-imediata-de-uma-infeccao.asp
  

 
 
 
 
 
Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 - 18:47:16

  
Enfermidades selecionadas 

  
A eficácia no tratamento da AH

  
Faço a AH a mais de três anos, comecei o tratamento por causa de uma Rinite que durava 24 horas por dia. Depois de um certo tempo percebi outros benefícios que o
tratamento me fez. Meu filho de apenas 9 anos também iniciou o tratamento, bem como minha mãe de 79 q sofria de vários problemas de saúde, como por exemplo: bico
de papagaio, má circulação, triglicerídeos altíssimos, entre outros. Eu apoio a liberação da AH. 

  
Eliane M. Souza 

 37 anos - Jequié
  

FONTE AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Registro fotografico da melhora de Bruna Catoira com auto-hemoterapia

  
Bruna Catoira 

 17 h 
 »? Procurei a auto-hemoterapia, em função da má circulação (varizes). A estética foi um plus! Veio de brinde! A imagem do pé, foi a melhora imediata, posterior a

primeira aplicação. ?« 
 :: MINHA MELHORA! 

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/posts/1067428903314625?pnref=story

  
Quarta-feira, 16 de março de 2016 - 11:55:54 

  
Bruna Catoira comentou em Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura 

  
Bruna Catoira -- Quero registrar que a melhora foi geral! -- Além do que foi postado acima, que contar que o fluxo da minha menstruação era grandioso, as tensões pré
menstruais intensas, muita cólica e o período variavam de 10 a 12, 13 dias. Sempre foi assim, desde a adolescência. No último durou apenas 05 dias e a cólica era leve,
considerada normal. Estou muito satisfeita e estou registrando a melhora, a cada semana, para poder divulgar sempre os benefícios, para quem sabe (?), ajudar as pessoas
com este meu depoimento. Eu sou a prova viva de que a técnica só agrega e que os benefícios são muitos! 

 Descurtir · Responder · 1 · 1 minuto 
  

FOTOS NO PERFIL DA BRUNA
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=192287544480633&set=gm.1051540004904347&type=3&theater 

  
 
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/melhora-imediata-de-uma-infeccao.asp


 
 
 
Sábado, 24 de outubro de 2015 - 09:20:00

  
Enfermidades selecionadas 

 Coração (problemas cardíacos)
 Dores articulares

  
Auto-hemoterapia cura dores articulares e problemas coronários

  
Angelo Belo comentou no texto: 

 Marcelo Fetha 
 20 de setembro · Editado · 

 Mafra Mafra (GRUPO AMIGOS DA CURA) 
 37 min 

 Meu teste com aplicações da HEMOTERAPIA!!! 
 Publicado por Arione Luiz de Souza 

 - 
 Angelo Belo: Sou da área de saúde a mais de 30 anos. E depois de ficar curado de uma enfermidade na articulação do ombro direito, enfermidade essa que mais de 20

médicos não conseguiram curar com a medicina convencional, apelei para a auto-hemoterapia que foi um tiro certeiro para aniquilar de uma vez por todas aquela
enfermidade que me afligiu por mais de 8 anos. Depois dessa vitória, incentivado pelo vídeo do Dr Luiz Moura passei a divulgar a técnica e aplicar nas pessoas que
precisavam de um socorro urgente pelo fato de não encontrarem uma resposta satisfatória com a medicina convencional que trata seus paciêntes com a alopatia; E o caso
mais extraordinário que acompanhei foi o caso de um amigo que precisava fazer uma cirurgia de ponte safena, e o seu caso era gravíssimo, pois ele estava com 4
entupimentos na região toráxica, caminhava com muita dificuldade, pois se cansava rápido. 8 meses depois não havia nenhuma artéria obstruída, pois fazia nele 10 ml do
seu próprio sangue, dividindo 5 em cada glúteo, quando ele retornou ao médico que o tratava houve um espanto muito grande, pois o milágre da auto-hemoterapia havia
dado fim ao seu sofrimento e ele está entre nós até hoje. Obrigado a todos que defendem esta técnica, em especial ao amigo, Marcelo Fetha por me ceder este espaço para
testemunhar. 

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/posts/976403092417207?comment_id=990227677701415%ACif_t=comment_mention

  
 
 
 
 
 
Mafra Mafra

 2 h
 em 4 junho 2012 at 22:52

 Recebi esta mensagem copiei e colei aqui :
 Boa noite, meu amigo maurecir acabo de chegar de sao jose do rio preto, onde faço os exames das carótidas.

 e tenho boas notícias, a carótida direita estava com 70% de entupimento, e hoje com 40%
 a esquerda estava com 50% de entupimento e hoje esta desobistruída , com fluxo normal.
 sao dois anos fazendo aht. Sao varios benefícios , muito,mais muito obrigado a todos 

 um grande abraço 
 luiz alberto 

  
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/carotidas-1?commentId=4269704%3AComment%3A176958

  
 
 
 
 
Terça-feira, 13 de maio de 2014 - 20:43:08

  
Enfermidades selecionadas 

 Coração (problemas cardíacos)
  

Auto-hemoterapia em caso de AVC e INFARTO
  

Postado por Marilda Croche Oliveira (20 min) no grupo https://www.facebook.com/groups/sanguecura/
  

Comecei a fazer autohemoterapia a 10 anos, depois de ter um AVC esquemico, e um infarto,de início fiquei igual uma criança de 3 anos, nao conseguia ler nem escrever,
falava com a voz toda enrrolada, em seguida comecei a fazer hemoterapia, nao levei mais de 2 meses pra voltar completamente ao normal,Agora faz bastante tempo que
nao faço, mas posso garantir, quem salvou minha vida foi Deus e a hemoterapia.

  
 
 
 
 
Thiago Dutra Sampaio · Vitória

 Conheço um amigo que faz a cinco anos nele e em todos de sua familia. Até a arteria do coraçao que havia sofrido um infarto voltou a ter estímulos elétricos.
 Curtir · Responder · 1 · 31 de outubro de 2014 06:35

  
site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil

  
 
 
 
 
 



Faz auto-hemoterapia há dezoito(18) anos e RECOMENDA.
  

Terça-feira, 15 de fevereiro de 2011 - 14:30:01
 201.67.175.29

  
Eu recomendo!!!

  
Há dezoito(18) anos atrás, com problemas circulatórios, comecei com a auto-hemoterapia. Após algumas aplicações já senti o efeito positivo, pois, além de melhorar
visivelmente dos problemas de circulação, senti mais vigor e energia vital. As dores nas pernas e coluna sumiram, nunca mais adquiri gripes de qualquer espécie, meu
cabelo ficou mais volumoso e parou de cair, minhas unhas mais fortes, minha pele rejuveneceu e mantenho uma atividade invejável! Além disso, os cistos do fígado
desapareceram!!! Meus médicos elogiam meus exames e ficam admirados com meu estado físico. Em todos esses anos de tratamento só vi e senti benefícios e recomendo
a todos, pois PREVENIR é o melhor "remédio"!!! 

  
Clarice Gontow

 69 anos - Florianópolis/SC
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-recomendo.asp
  

 
 
 
 
 
Domingo, 25 de agosto de 2013 - 23:36:16

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
 Coração (problemas cardíacos)

  
Com auto-hemoterapia, paciente evita safena; outra, se livra de cancro

  
DOMINGO, 25 DE AGOSTO DE 2013 

 Com auto-hemoterapia, paciente evita safena; outra, se livra de cancro 
 Mikail, 14/08/13 - Graças a auto-hemo eu escapei de uma safena, faço há 7 anos, estou ótima e pretendo nunca mais deixar de fazer. Fui condenada a 6 meses de vida .

Hoje eu trabalho mais de 12 hs em pé , nunca mais tive uma gripe sequer. Ieda Meneghelli, 14/08/13 - Eu em 2010 tive linfomas no abdomem e estômago. Fiz seis sessões
de quimeoterapia, a mais forte. Junto fazia a auto-hemoterapia, me sentia ótima e continuo até hoje, estou ótima, curada, e será o meu melhor medicamento até o final de
minha vida. Faço uma vez por semana, e recomendo a todas as pessoas q precisam de saúde.Tenho testemunhos maravilhosos do uso. Senhora, foi através dela que me
indicou o tratamento. Obrigado Meu Deus, pela minha saúde. Comentários em http://www.planetajota.jor.br/aht-walter.php

  
http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.tl/73876.html

  
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 26 de outubro de 2012 - 23:08:25

  
Enfermidades selecionadas 

 Coração (problemas cardíacos)
  

Recuperação da saúde graças da auto-hemoterapia
  

Edina Pereira publicou em Autohemoterapia Brasil (FACEBOOK) 
  

há 5 horas 
  

Dona Ivone, é uma senhora na altura de seus 64 anos de idade, nascida em família descendente de italianos, pessoa que muito trabalhou em sua vida, sendo na roça
quando criança, ajudando os pais e irmão, como costureira profissional logo após o casamento! 

 A cerca de 1 ano, descobriu que sei coração não era mais os mesmo e ganhou um marca- passo do SUS, pelo estado de Rondônia, mas antes de conseguir o marca-passo,
muitas foram as tentativas, por telefone, a convencê-la de tomar a AHT , tentativas feitas ao telefone devido a ela residir em Ji-Paraná e outros familiares em outras
cidades! 

 Menos de trinta dias após o marca-passo, uma infecção pulmonar terrível a fez perder a saúde novamente, tanto que o hospital de base de Porto Velho a enviou de volta a
Ji-Parana, sem qualquer solução ou medicação. Nossa sorte, que ela aceitou o convite de ficar 3 dias em nossa casa na cidade de Ariquemes, chegando na casa de minha
mãe, irmã dela, as 11 horas, e 11,30 eu já estava lá, com uma sacolinha de seringas na mão, dizendo a ela: prepara a bunda que agora não vai mais escapar da AHT (rsrs).
Ncontrei uma tia debilitada, não conseguia proferir mais que 3 palavras em uma frase, pele totalmente rocheada, olheiras profundas, andar 10 passos era um sonho
impossível e ainda usando uma máscara cirúrgica pois tudo lhe causava alergias piorando ainda mais seu estado de saúde. Para mim, foi o maior orgulho enfiar a agulha
em suas veias 3 vezes para conseguir 1 ml de sangue, pois todas desapareciam ou simplesmente estouravam. Apliquei 1 ml, contrariada por não conseguir mais, porém a
reconpensa veio em 15 minutos, quando seu estado deu sinais de melhorias e às 7 horas da noite, saiu com minha mãe, fazer caminha, andaram em torno de 1,5 km,
inclusive em terreno com subidas! 

 Nunca, em todos estes quase 2 anos que a AHT faz parte de minha vida e de meus familiares, vi uma recuperação tão rápida. 
 Dona Ivone ficou aqui na cidade por 30 dias, e de 4 em 4 dias, eu regiamente fazia sua aplicação, de 5 ml, está com muita saúde, voltou a costurar, cuida da casa e netos e

agora quem lhe aplica a AHT, é seu próprio genro e sempre que fala comigo ou familiares ao telefone, me agradece e pede a Deus que abençoe minhas mãos, pois ela não
tinha dinheiro para se tratar e nem sabia se conseguiria sair da situação em que se encontrava!

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-recomendo.asp
http://www.planetajota.jor.br/aht-walter.php
http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.tl/73876.html


 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Marione Machado Gomes: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9473030544465797866

 Problemas circulatórios, alergias, dentre outras coisas
  

 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Renan : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011

 minha prima ja não toma mais remédios pra pressão coisa q era impossivel pos ela tinha pressão 
 intracraniana . eu me sinto bem mais forte mais leve bem mais ranquilo .. minha visão melhorou 
 muito e com 20 ml melhoraa mais ainda todos os sintomas de tudo . o ruim e q as vezes falta 

 coragem mas 10 ja ta ótimo . só q com 20 me sinto até o clark kent . meu avo tinha perna inchada 
 e com ma sirculação e veia intupida . pow verruga caiu demoro mas caiu . tonteira de labinritite 

 tbm sumiu e com 20 é melhor ainda.
  

 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 03/10/2008 16:56

 De: Jorge Andrade Marques
 IP: 201.56.107.142

 Assunto: Re: Re: AUTO-HEMOTERAPIA EM CURITIBA
 OLá Dalva.Tinha a mesma dificuldade que vc tem com a aplicação alem de me machucarem

 muito ,pois a enfermeira que fazia sempre cobrava e dizia que minha veia era ruim.
 Comprei agulha e seringa ,garrote e comecei a fazer em mim mesmo.Já tem um ano que

 faço em mim ,na esposa ,amigos e filhos e garanto a vc que doe menos,émais rápido e não
 dependo de enfermeiros ou medicos ,apenas minha esposa me ajuda na hora de retilrar o

 sangue (5 ml).
 Abraço e coragem,é super simples e nem doe nada............eu aplico no lado externo da coxa.

  
Data: 03/10/2008 16:43

 De: Jorge Andrade Marques
 IP: 201.56.107.142

 Assunto: Re: Estou interessado no assunto a respeito da auto-hemoterapia
 Faço auto hemo ha mais de um ano.Minha esposa faz a um ano e meio

 ininterruptamente;assim posso afirmar que é totalmente seguro e eficaz.
 Ela se curou de asma que a acometia desde a infancia e eu ,com 4 pontes de safena,faço de

 foma preventiva mas isso me ajudou na cura de uma infeccão de pele nos pés (micose
 cronica )

 Um forte abraço e aconselho a que faça a auto hemo ,mesmo que comece com 1ml apenas
 pois ,apena vc mesmo poderá dizer e relatar,ajudando tantos como vc a se beneficiarem com

 o tratamento............Moro em são josé dos campos e faço em mim memo ,na minha
 esposa,meus filhos,amigos e quem mais pedir..............Os médicos não fazem por serem os

 donos da verdade médica.Eles se sentem deuses e se recusam a provar as coisas que não
 estão nos livros....é isso.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 9 de dezembro de 2009 - 13:00:17 187.3.232.219

  
Após 4 mêse ininterruptos de auto-hemo, melhorei consideravelmente todos os aspectos de minha saude. Estava, antes de iniciar o tratamento, com 308 de triglicerídios e
290 de colesterol. Me sentia cansado e sem energia. Após os 4 meses refiz o exame de sanque que apresentou: tiglicerídios = 148, colesterol = 200. Me sinto muito mais
ativo e com energia para as demandas da vida diária. Não pretendo parar com a auto-hemoterapia.

  
Ivan de Oliveira Geraidine

 55 anos - Resende RJ
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 14 de novembro de 2009 - 11:58:40 189.13.222.76

  
Experimento a auto-hemoterapia há seis semanas, com aplicações semanais de 10 ml (5 ml em cada braço). 

  
Os resultados obtidos até agora são: 

 1. Grande melhora na irritação da pele do meu rosto, diagnosticada por quatro dermatologistas como sendo uma incurável "dermatite de contato" ; 
 2. Redução a quase zero de dores articulares em ambas as mãos; 

 3. Redução a quase zero de episódios de extra-sístoles, que eram diários; 
 



4. Aumento das observações sarcásticas dos médicos a quem informo estar usando a técnica;
  

Armando da Silveira Marangoni
 51 anos - Belo Horizonte - MG

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 1 de novembro de 2009 - 16:00:15 189.93.151.165

  
Eu sou um paciente que não estou no grupo de risco pois não sou sedentário, não tenho colesterol alto, diabete, a P.A sempre normal, caminho 6Km diariamente onde fui
recomendado pelo meu cardiologista a caminhar 500m em 30 minutos.Porém fui desenganado pelos médicos em 30 de Agosto de 2008 pois sou um paciente com
cardiopatia grave que ja fiz 2 cirúrgias sendo uma aqui no Brasil e outra no Estados Unidos.Tenho 16 cataterismo, 8 stentes e 5 geoplastias. E assistindo o filme da
Hemoterapia com Dr. João Veiga começei a fazer a Hemoterapia há 10 meses e fazendo um novo cataterismo foi diagnósticado que estou com as arterias todas
desobestruidas e não sinto mais nada e continuo fazendo, é simplesmente maravilhoso e recomendo a qualquer pessoa a fazer. Meus agradecimentos a essa grande
descoberta.

  
Antonio Barreto

 Moreno /Pe
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 23 de outubro de 2009 - 12:43:44 

  
o procedimento mudou a vida da minha familia inteira,marido hipertenso,diabético,edema de fuxes tudo isso foi curado com a técnica,ele acabou de fazer duas cirurgias: 

  
1 implamtes dentarios na parte superior inteira,recuperação fantastica e cicatrização idem,antecipando as fases do tratamento. 

  
2 operação de desvio de septo,adenoide recuperação também incrivel,o dreno que deveria ser retirado com uma semana,foi removido com 4 dias,a quantidade de secreção
foi minima,nem uma pinta roxa apareceu por conta do nariz ter sido quebrado para procedimento estético. 

  
digo isto pois minha filha que não faz a auto-hemoterapia fez a mesma cirurgia no mês anterior. 

  
também vejo atuação dela quanto a problemas circulatorios. 

  
são muitas as areas de atuação,eu recomendo a todos.

  
marcia da silva

 38 anos - nova iguaçu
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 18 de outubro de 2009 - 22:08:33 

  
Sou totalmente, completamente a favor da AHT, faço esta terapia,e tenho a oportunidade de acompanhar de perto mais ou menos 30 pessoas que executam esta terapia,
onde todos encontraram resultados formidáveis e surpreendentes, pessoas sem esperança de cura, em relação a problemas circulatórios, colesterol altíssimo a mais de 10
anos, diabetes, acnes, infecções, enxaqueca, sinosites, entre várias outras patologias comprovadas, e com acompanhamentos terapêuticos, obtiveram respostas, e seus
respectivos médicos acompanhantes surpreenderam-se com resultados positivos!!!!!!!! 

  
Como não apoiar, praticar e divulgar a AHT, depois de tantos resultados? 

  
Agradeço a DEUS, por existirem pessoas maravilhosas que propagam o bem! 

  
Obrigado a todos que apoiam a AHT! 

  
Obrigado Dr. Luiz Moura! 

  
Elisandra M.

 36 anos - São José dos Pinhais. Ctba. Paraná
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 17 de outubro de 2009 - 10:10:39 

  
Eu e toda minha familia fazemos aht.a mais de 5 anos. Nunca tivemos qualquer problema,adverso, 

  
somente beneficios eu mesma nunca mais fiiquei gripada e até o momento me sinto ótima. 

  
Conheço um senhor com idade bem avançada que estava ja pra amputar a perna por falta de circulação,após as primeiras aplicações de 10ml,ele ja começou a sentir a
perna pois ela estava sem sensibilidade.Tudo mudou pra ele, melhorou a pressão sanguinia. e seu estado geral. 

 



 
Tenho muitos depoimentos de pessoas amigas principalmente que tinham problema de pele e gastavam uma quantia de 600.00 por mes com tratamento e não tinham
resultados.Com a aht em 4 aplicações 

  
a pele melhorou.Eu falo muito da aht pra quem eu axo que vai dar um bom resultado e até agora nunca ficaram 

  
descontentes ao contrario a corrente de pessoas esta cada vez maior.

  
Daisy Terezinha Philippi

 São José dos Pinhais PR.
  

 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 12:41:18 

  
Conheço dezenas (quiçá centenas) de casos de pessoas que se beneficiaram com a auto-hemoterapia. Desconheço alguém que tenha tido reações contrárias. Estimo que
centenas de milhares, talvez milhões, de brasileiros utilizaram e utilizam essa técnica. Resultados mais significativos observa-se nas pessoas acometidas de doenças de
pele, pulmonares, articulares, circulatórias, dentre outras. Eu faço auto-hemo (onde o termo auto se refere ao próprio sangue) e faço nos meus pais - que melhoraram seu
quadro geral de saúde. Quem é contra deve abrir o seu coração e pelo menos acompanhar os que estão fazendo - e vai se surpreender com os resultados que estas pessoas
obtém. Mentalidades cartesianas, horizontalistas e mecanicistas se apoiam na "Lei" - mas afinal que "lei" é essa que impede as pessoas de se curarem de muitos males - só
porque os donos do poder (com poder de "polícia", de retaliação) em nome de corporativismos e intereses escusos(não tão escusos) assim querem? Para mim a verdadeira
ciência está no empirismo (ciência da observação) - quem utiliza a técnica encerra em si os bons resultados, não precisa provar nada a ninguém. A técnica pode ser vista
como curativa, como preventiva e como coadjuvante a tratamentos. Sinceramente, desconheço quem tenha efeitos colaterais (mesmo os que há anos fazem). Sabe-se que
muitos dos medicamentos alopáticos causam "n" outros problemas de saúde, quando não matam! E a maravilha que o Dr. Luiz Moura oportunizou com a divulgação da
AHT fez com que milhares ou mesmo milhões de pessoas se beneficiassem com melhoras e mesmo curas, e outras tantas se beneficiarão e se curarão de males que "a
ciência" não compreende e sequer alcança um raciocínio nessa direção (da cura) - só que essa "ciência" a que se referem tem se mostrado corporativista e mercantilista,
onde muitos sentam sobre seus títulos e deliberarm com desamor. Ah, são os mesmos que sustentam a mídia que os endeusa (trocas de favorecimentos), lhes atribui poder
e manipulam a sociedade fazendo-a vivenciar o Mito da Caverna (dê-lhe Platão!). Resultados ainda mais surpreendentes terá se associar à AHT a
Homeopatia/Nosodioterapia e os Florais de Bach (Edward Bach, um dos maiores nomes da verdadeira ciência - leia sobre). Einstein disse a Heisenberg "o que vemos
depende das teorias que usamos para interpretar as nossas observações" - portanto como pode alguém se arvorar e bradar aos quatro cantos que "é o dono da verdade", e
pior, impondo-a? Na amada AMORC temos uma frase: "O adjetivo pertence ao obervador!". Só por favor, "senhores do poder" - não façam da sua verdade uma punição a
todo um povo necessitado de bênçãos e esperanças, impedindo-lhes acesso a esse instrumento que entendo como presente de Deus - não se interponham, porque pelas
Leis de Deus, justiça se fará (mesmo!). Vemos com muita frequência que a justiça (aplicação da lei pelos homens) é apenas horizonte do direito - factível, como é a
alopatia e cada um de nós. Por um Brasil mais saudável, sou sim, a favor da AHT. Que Deus abençoe, ilumine e inspire a todos.

  
Sérgio Kremer

 56 anos - Curitiba-PR
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 21:29:55 

  
Sérgio, 

  
faço minhas suas palavras tão bem escritas. Agradeço a Deus pela existência do Dr. Moura. Faço AHT desde 10/02/07. Melhora? muitas, você as mencionou. 

  
Obrigada por ser quem é 

  
Edenir Maria Domingues

 70 anos - Curitiba
  

 
Sábado, 17 de outubro de 2009 - 10:27:45 

  
Concordo em tudo o que o Sergio falou..... 

  
Sergio nota dez pra voce,queria ter essa facilidade pra me expressar. 

  
Com a sua permissão, faço minha as suas palavras.

  
Daisy

 59 anos
  

 
Quarta-feira, 21 de outubro de 2009 - 19:28:30 

  
GRAÇAS A DEUS NOS DIAS DE HOJE POÇO LHE OUVIR, MESMOS ESTANDO MUITO LONGE. FAÇO TAMBEM A HEMO, INFELISMENTE HÁ POUCO
TEMPO, MESMO TENDO CONHECIMENTO DA MESMA A MUITO TEMPO, MAS COM POUCAS APLICAÇOES JÁ SENTI MELHORA GERAL, VAMOS EM
FRENTE, VOCE SABE O QUE FOI FEITO COM QUEM AFIRMOU QUE A TERRA ERA REDONDA NA IDADE MÉDIA, PORTANTO NÃO TEMOS TEMPO A
PERDER. UM ABRAÇO

  
PAULO MUNIZ GONÇALVES

 58 anos - CAMPINA GRANDFE - PARAIBA
  



 
Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 19:08:24 

  
Concordo com o exposto, pois já fiz essa pratica e que me auxiliou muito em vários problemas de saude. Aprovo e já recomendei para várias pessoas que estão se
beneficiando.

  
Maria Almeida

 66 anos - Curitiba
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 18:46:08 

 Data: 24/09/2009 00:56 
 De: Renato Moniak (moniak7@itelefonica.com.br) 

 IP: 200.100.87.247 
 Assunto: Auto Hemoterapia 

  
Obtive excelentes resultados através da auto-hemoterapia para tratamento de artrose, dores na 

 coluna, devido a problema congenito (listese), arritmia cardiaca (problema congenito, segundo o 
 médico pode-se levar uma vida normal), dores no joelho esquerdo por causa da artrose.Com a auto 

 hemo não tenho mais nenhum problema de dores. As dores desapareceram já nas primeiras aplicações. 
 Já fiz sete aplicações 5mls em mim mesmo, e tenho divulgado com entusiasmo o tratamento. Em meu 

 corpo, além destes resultados, notei uma melhora extraordinária na disposição, melhor oxigenação, 
 melhra na pele, e, até, acreditem, na libido, insonia e stress. Sou vegetariano há 25 anos, e, 

 com certeza, a alimentação, é claro, é de extrema importância. Recomendo e, aos que desejarem, 
 faço as aplicações. 

  
Em breve farei um vídeo dando meu testemunho e colocarei no youtube, para que muitos possam ser 

 beneficiados. É meu desejo que, assim como no México, esta terapia possa ser liberada no Brasil, 
 também. Perdi minha mãesinha, a semana passada, por infecção hospitalar no Hospital Edmundo 
 Vasconcelos, depois de 4 meses de sofrimento. Ela foi operada. Deu tudo certo, mas pegou infecção 

 hospitalar. Tudo que os médicos sabiam dizer é que o sistema imunológico dela estava muito 
 debilitado, porisso pegou a infecção. Estou pensando seriamente em processar o hospital. Por que 

 não fortaleceram o seu sistema imonológico de alguma forma? A AUTO HEMOTERAPIA, juntamente com 
 outros procedimentos médicos, poderiam ter, com certeza, se aplicados corretamente, mudar o 

 triste final desta história. 
  

 
 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 8 de agosto de 2009 - 22:34:00 

 Data: 08/08/2009 18:42 
 De: verapassaglia 

 IP: 189.30.254.246 
 Assunto: Aht 

  
Já fazem tres anos que estamos fazendo AHT, meus pais e eu.O resultado realmente é fantástico.Meu pai que está com 88 anos não quer parar de fazer.Ele é
asmático,hipertenso,tem arritmia cardíaca e quando ele faz a aplicação,sente-se muito melhor.Só que os exames médicos são efetuados sempre que agendados e a
medicação alopática é respeitada.Acredito que a AHT seja um complemento porque como nossa alimentação já não é orgânica, a poluição está no ar e não caminhamos
como antigamente(não permitindo que nosso organismo processe toda a alimentação que ingerimos, gastando as energias), nosso organismo já não consegue se manter
sem disfunções.Agradeço ao dr.Moura pela coragem de nos colocar a par deste método tão antigo que muitos o usavam para acne e "limpeza do sangue".Até hoje não vi
nenhum senão para aplicação:cancer,miomas,problemas respiratórios,picadas de cobras, alergias, problemas circulatórios.Tudo funciona muito melhor. 

  
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Problemas de pele
 
 
Sexta-feira, 23 de janeiro de 2015 - ?00?:?18?:?36

  
Enfermidades selecionadas 

 Asma
 Dermatose alérgica

 Ictiose
  

AUTOHEMOTHERAPY IN CASE OF PRURIGO NODULARIS - Auto-hemoterapia EM CASO DE prurigo nodular (FOTOS Antes e Depois da Auto-hemoterapia) 
  

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

  

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


 
 
AUTOHEMOTHERAPY IN CASE OF PRURIGO NODULARIS 

 (PHOTOS Before and After Autohemotherapy) 
  

Dec 25 14 8:21 PM 
  

hello everyone. my name is Julio Lozano, im from Lima Peru. i was suffer prurigo nodularis since five years ago. i improve my health with AUTOHEMOTHERAPY. 
 autohemotherapy is wonderful for skin and autoinmune disease. 

 two interesting links: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-SJZX201103016.htm (Clinical Observation of Prurigo Nodularis Treated with Autohemotherapy
Combined with Desloratadine and Triamcinolone-Acetonide-Neomycin Paste)

 VIDEO : AUTOHEMOTHERAPY DR. LUIS MOURA ( MI MEDICO) 
 http://prurigonodularissupport.yuku.com/topic/1305/AUTOHEMOTHERAPY#.VMGYitLF9Iw

  
 
PHOTOS Before and After Autohemotherapy 

  
Post 3 days ago 

  
My photos before and after start treatment with autohemoterapy, in my case was diagnosed atopic prurigo nodularis, also i had atopic dermatitis and asthma. All these
conditions improved with Autohemotherapy. Recently, one month ago i started a diet and a treatment to restore my intestinal flora. Soon tell you my full story. I would
like to know a little more and talk with you, i have skype, this is a horrible disease, that attacks the body and the soul. Not lose hope. 

  
http://prurigonodularissupport.yuku.com/topic/1307/Photos-before-Autohemotherapy#.VMGYidLF9Iw

  
 
TRADUÇÃO VIA GOOGLE: 

  
 
Auto-hemoterapia EM CASO DE prurigo nodular (FOTOS Antes e Depois da Auto-hemoterapia) 

  
25 de dezembro 14 20:21 

  
Olá a todos. meu nome é Julio Lozano, eu sou de Lima Peru. Eu sofria de nodularis prurigo desde há cinco anos. Eu melhorei minha saúde com a auto-hemoterapia. 

 auto-hemoterapia é maravilhosa para a pele e doença autoimune. 
  

dois links interessantes: 
 (observação clínica de prurigo nodular tratados com Auto-hemoterapia Combinado com desloratadina e Triamcinolone-Acetonide-Neomicina Paste) 

  
VÍDEO: auto-hemoterapia DR. LUIS MOURA (MEU MEDICO) 

  
FOTOS Antes e Depois Auto-hemoterapia 

  
Mensagem 3 dias atrás 

  
Minhas fotos antes e depois do início do tratamento, com autohemoterapy, no meu caso foi diagnosticado atópica prurigo nodular, também eu tinha dermatite atópica e
asma. Todas estas condições melhoraram com Auto-hemoterapia. Recentemente, um mês atrás eu comecei uma dieta e um tratamento para restaurar a minha flora
intestinal. Logo contar a minha história completa. Eu gostaria de saber um pouco mais e falar com você, eu tenho skype, esta é uma doença horrível, que ataca o corpo ea
alma. Não perca a esperança. 

 
 
 

Auto-hemoterapia cura rosácea
  

Às 21:19 em 23 novembro 2014, Alizairam disse... 
 Joao Benedito, boa noite! Sobre a Rosácea, fiz tratamento alopáticos por 20 anos e só piorou. Faço Autohemoterapia ha seis anos, 10 ml de 05 em 05 dias. No início qdo

estava em crise, passava o cloreto de magnesio no local e também vinagre branco de maçã pata matar bactérias dos poros. Minha pele hj nai nada nem sinal q tive rosácea.
ABS...Zhyllah 

  
 http://amigosdacura.ning.com/profiles/comment/list?

attachedToType=User&attachedTo=3589efz8on3dx&commentId=4269704%3AComment%3A312401&xg_source=activity

Pato de Avila para Autohemoterapia Español
  

Descanse en paz Dr. Moura, muchisimas gracias por compartir sus conocimientos, los estoy empleando con mucho exito y seguire haciendolo.
 Mucho amor y luz

  
Descanse em paz dr. Moura, muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos, os estou utilizando com muito sucesso e continuarei a fazê-lo.

 Muito amor e luz
 Traduzido automaticamente

  
Descurtir · Responder · Enviar mensagem · 1 · 7 de junho às 19:23

  
https://www.facebook.com/ahtespanol/

 
Domingo, 13 de fevereiro de 2011 - 12:45:09

  
Meu nome é Roberta Achy e esse não é nem o começo, nem o fim da minha história… Mas um pedaço dela está nestes registros on-line com o intuito de auxiliar a outros
que tenham tido o mesmo tipo de experiência. Por ser portadora de duas doenças raras, sem cura e auto-imunes, ambas congênitas, faço há mais de dois anos aplicações
de auto-hemoterapia de 20 ml a cada 6 dias e aqui deixo o meu testemunho em prol de todos os benefícios que recebi até então. Não seria quem sou hoje se não fosse o

https://www.facebook.com/ahtespanol/


milagre dessa técnica. 
  

Uma nova história começa aqui! 
  

http://hssuffer.wordpress.com/uma-nova-historia-comeca-aqui/
  

 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 14 de junho de 2011 - 19:25:24

  
Auto-hemoterapia no tratamento de crise asmática, verrugas e problema de garganta e de pele

  
Data: 14/06/2011 18:49 

 De: Raul Ruckl (ruckl.r@oi.com.br) 
 IP: 187.7.50.115 

 Assunto: Re: Re: Re: AUTOHEMOTERAPIA EM SANTA CATARINA 
  

Faço auto hemoterapia a quatro meses, 
 tive uma crise asmatica violenta,usava a bombinha 

 com Foraseque,que acabou me dando problemas 
 na garganta.Os beneficios que obtive até agora 

 são vario ex. minha disposição ficou exelente,minha pele 
 ficou ótima tinha uma enorme veruga nas costas,sumiu, 

 meu problema de farfanta foi resolvido,pessoas que conheço 
 tambem tiveram resultados ótimos,obrigado 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/11813702.html

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-no-tratamento-de-crise-asmatica-verrugas-e.asp

  
 
 
 
 
Terça-feira, 22 de março de 2011 - 21:31:27

  
Enfermidades selecionadas 

 Ácido Úrico / Gota Úrica
 Dor na(s) perna(s)

  
Auto-hemoterapia melhoras ácido úrico, manchas na pele, dores nas pernas, ansiedade e outros beneficios

  
22/03/2011 11:49 - Rosabel S. Jardim 

 Parabéns Dra Genaura por ter acreditado na Hemoteria, lí seu relato e fiquei impressionada com sua força e 
 determinação. Faço hemoterapia ha 4 meses e já tibe muitas melhoras no acido urico, manchas na pele, dores nas 

 pernas que não tenho mais, não fico mais nervosa e ansiosa como antes entre outros beneficios. Pena que parou 
 seus relatos, mas a Senhora é uma mulher guerreira. Meus Parabens e beijos 

 http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723
  

AHT HEMOTERAPIA
 

Domingo, 30 de maio de 2010 - 22:21:37
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Azia, Doenças virais, Dor de cabeça crônica, Dor na coluna, Enxaqueca, Gripe, Hepatite, Infecção, Inflamação,
Prevenção em geral, Psoríase, Recuperação da capacidade visual, Verrugas

  
Vantagens 

 Verrugas, manchas na pele, espinhas, psoriase, gripes,dores de garganta, infecçoes de lesoes, foram 100 eficazes, quanto a enxaqueca somente reduçao da intensidade das
crises provocadas por alimentos, mas parece que as enxaquecas das mulheres tem dado resultados excelentes. 

  
 Experiência 

 Iniciei fazendo experiencias em amigos que já haviam testados todas as tecnicas em seus tratamentos convencionais e alternativas decidiam testar, e por sorte todos
conseguiram se curarem com a hemoterapia, como exemplo herpes zoster, rins e hemorroida. Apos acompanhar estas pessoas eu iniciei o meu tratamento visando curar
minha enxaqueca que convivo a mais de 35 anos. A partir dai, remomendei para varias outras pessoas que também iniciaram o tratamento e nao conheço nenhuma, que
conseguiu fazer o tratamento por um periodo de mais de 30 dias, que tenha arrependido, todas alcançaram mudanças significativas em sua qualidade de saude. 

  
 Ernesto J.R.Rodrigues 

 45 anos - Uberlândia - MG - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-alergias-azia.asp

 
 
Carlos Leles 14, outubro, 2007 em 15:24 - http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all

 Apesar do Fantástico, do CFM, e de muitas opiniões acima, que certamente não me ajudariam a curar nada, fiz até agora 11 seções de apenas 5ml de AH e percebi
claramente o seguinte: 

 1) A qualidade de minha pele melhorou sensivelmente, clariando e se livrando de manchas. 
 

http://hssuffer.wordpress.com/uma-nova-historia-comeca-aqui/
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-no-tratamento-de-crise-asmatica-verrugas-e.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-alergias-azia.asp


2) Um grave ressecamento da pele do pés, crônico há mais de 10 anos, desapareceu. 
 3) Sintomas frequentes de gastrite desapareceram. 

 4) Meu intestino, sempre preso, passou a funcionar. 
 Podem até chamar isso coincidência, mas á verdade é que é fato.

  
 
Orientações Médicas

 Sexta-feira, 23 de janeiro de 2009 - 14:53:41 
 Sou a favor por simples motivo que minha filha mais velha tinha sérios problemas de pela já tinhamos passado por vários dermatologista e nada solucionava e com auto -

hemoterapia solucionou .portanto eu tambem tinha cistite nos avários comecei a fazer auto-hemoterapia desapareceram os problemas. 
 Jucimara Nazari Celant 40 anos - Foz do Iguaçu 

  
 
Orientações Médicas - Segunda-feira, 17 de novembro de 2008 - 17:39:51 

 Depois se constatar uma gde melhora na perna com trombose da minha irmã, começei a fazer devido a manchas no rosto...estrondoso o resultado.... diminuiram 50% em
apenas 5 aplicaçoes,,coisa que ha anos tratando com dermatologistas e muitoss medicamentosss nao tive 20% de resultado..estou muito satisfeita com resultados..e
contunuarei fazendo simmmmm

 soraia camargos - 42 anos - divinopolis mg
  

 
Inforum:

 Data: 21/04/2007 21:22
 De: Margarida da rocha aidar

 IP: 201.67.71.219
 Assunto: Auto-hemoterapia

 Assisti o dvd em set/2006 e comecei a AH. Minhas verrugas cairam, minha alergia acabou (nariz entupido, olhos lacrimejantes, pruridos), nunca mais tive resfriado ou
gripe, problemas de garganta, minha péle está linda sequer uso cremes, meus pelos não encravam mais qdo depilo, minha unha qdo desencravo não infecciona.Posso dizer
que ela me faz muito bem e que deveria ser divulgada pois é para o bem de todos e não faz mal nenhum. Tenho exames de sangue de antes e depois de usar o método.
Tudo melhorou.

  
 
Inforum:

 Data: 18/04/2007 17:51
 De: vera siqueira campos (vscamoes@abordo.com.br)

 IP: 200.103.121.154
 Assunto: Re: Re: Re: Re: DVD do Dr. Luiz Moura

 ...
 Eu estava com uma dor no braço horrivel ja estava pensando em voltar ao

 ortopedista, estava a mais de 10 anos com uma foliculite de couro
 cabeludo que nao passava, ja tinha ido a 4 dermatologistas sem sucesso,

 apos a primeira aplicaçao da auto hemo secaram as foliculites e meu
 braço esta otimo, hoje ja fiz a segunda aplicacao e nao pretendo mais
 parar. ...

  
 
Orientações Médicas:

 Segunda-feira, 8 de setembro de 2008 - 15:51:01
 Eu estou me sentindo outra mulher. Minha pele melhorou, até meus cabelos estão bonitos.Minha

 disposição é outra. Consigo fazer mais trabalho que de costume.
 rebecaeuzébiomiranda

 53 anos - carloschagas
  

 
Orientações Médicas:

 Sexta-feira, 5 de setembro de 2008 - 18:13:38
 Porque muitos anos atrás (50) este tratamento era permitido e minha mãe fez por problemas de

 pele, nunca mais ela teve o problema e hoje está, com a benção de Deus, com 89 anos, lúcida e
 só toma Gingko Biloba, portanto o tratamento não foi maléfico para ela. Na época ela fazia numa

 farmácia. Se eu soubesse quem faz eu iria fazer também.
 Comentar 0 comentários

 ELIANA TALVIK
 51 anos - SÃO PAULO

  
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
 Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :

 acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
 ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de

 pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
 para o reconhecimento desta técnica.

 Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT
  

 
Orientações Médicas:

 Domingo, 19 de outubro de 2008 - 23:59:50
 Iniciei a AH em meu cão e o pelo melhorou muito,a dermatite,que sempre fora acompanhada pelo veterinario, nunca apresentou uma melhora tão rapida e acentuada.

Hoje so faço uso da AH e o animal esta bonito e mais disposto.
 anonimo

  
 



Orientações Médicas:
 Quarta-feira, 15 de outubro de 2008 - 23:58:19

 sou a favor porque já pude comprovar em mim e em minha família os efeitos
 benéficos desse tratamento contra a acne, asma e dermatites após o uso ininterrupto de

 4 meses. no cíclo de 7 em 7 dias. É realmente eficaz e maravilhosamente barato.
 nice 45 anos - tobias barreto - sergipe

  
 
Orientações Médicas:

 Sexta-feira, 19 de setembro de 2008 - 13:50:01
 por q ja fiz e melhorei da circulacao, e minha pele ficou bonita saiu todas as manchas q eu

 tinha, e tambem curou ovario policistico.
 debora 39 anos - santo antonio do sudoeste

  
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
MARY: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9875772838125670419

 Miopia, Astigmatismo e outros 
 Faço Auto Hemoterapia sozinha, depois de ter visto no youtube o rapaz fazendo nele sozinho, tomo 

 os cuidados de praxe. 
 Estou na oitava aplicação e já na quarta fiz um exame de vista, tive miopia e astigmatismo a mais 

 de 20 anos, e a uns dez que estava estacionado em 2.8 e 3.8 graus, contestei a oftalmologista que 
 me apresentou a receita com 1.25 e 1.50, ela disse que está certo, baixou mais de 50%, tenho o 

 resultados que comprovam. 
 Penso que se continuar fazendo ainda poderei baixar mais. Brincos, usava 4 dias e ficava cerca de 

 dez sem, até sarar as inflamações das orelhas, fazem dois meses que não tiro os brincos e não 
 inflama mais. A 38 anos desde criança levantava de 3 até 6 vezes ao banheiro, para médicos era 

 normal, por que não tinha dores, hoje só levanto 1 as vezes nenhuma. 
 Desde fevereiro deste ano estava com perda de urina e me deitava cansada e levantava mais cansada 

 ainda, hoje levanto-me disposta e meu ânimo aumentou muito. Emagreci três quilos, coisa que não 
 estava conseguindo antes. 

 A três anos tinha excesso e irregularidades de menstruação, hoje não tenho mais, meus cabelos 
 estão menos rebeldes, e minha pele está melhor. Torçamos para que a "anvisa" e o "cfm" deixem de 

 dar ouvidos aos ganâncio$o$ do poder e liberem essa técnica pelo menos a quem deseja fazer. 
 Deus abençõe Dr. Luiz Moura e a todos os seus divulgadores.

  
 
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!

  
 
 
Postado por Lina

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

  
"Senti uma melhora no meu ânimo como um todo... andava muito cansada e sem 

 fôlego. Além disso, tinha alergia por exposição ao sol, e cicatrizes em auto relevo, que 
 já desapareceram! AH recomendadíssima!" 

 Postado por: Maísa 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=11304961355251374798

  
 
 
Postado por Lina

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

  
"Faço desde dezembro quando fiz uma cirurgia plástica de pequeno porte, ,em seguida conversei com meu médico (adepto da AHT) que me orientou como continuar.
Neste momento estou dando um intervalo. Mas melhorei de uma alergia que se manifestou em meus pés, só estava usando calçados abertos, minha pele e meus cabelos
ficaram uma seda, maravilhosos. Algumas pintas que tenho no corpo estão diminuindo e não gripei mais. 

 Gosto da AHT e recomendo!!!!!! 
 Meus agradecimentos ao Dr. Luiz Moura pela sua contribuição a minha saúde." 

 Postado por: Julia Tania 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6867508392877627291

  
 
 
 



Orientações Médicas:
  

Sábado, 12 de dezembro de 2009 - 09:22:28 189.99.140.106
  

eu sou a favor da auto hemoterapia, orque com 6 meses consegui superar deficiencia da pele dos meus braços, que era fragil se arranhasse dava trabalho para sarar, até o
cabelo do braço se arrancava como se a pele estivesse podre. recuperei de um problema que tinha nos olhos deis de criança, um embaralhamento que sempre se repetia e,
me maltratava muito, e ninguem nunca soube o que era. hoje estou curado.

  
ovidio natal

 62 anos - xinguara - pa
  

 
 
 
Inforum

  
Data: 19/12/2009 16:45

 De: BeatrizSchneiderdeSiqueira
 IP: 201.13.111.240

 Assunto: Autohemoterapia
 Tenho Sequela de Poliomielite desde 1950 e faço o tratamento há 5 anos. Os sintomas da Síndrome pós polio foram atenuados, artose controlada, melhora no ânimo em

geral, pele etc... Faço 10ml. a cada 10 dias e não pretendo parar. Sou fã nº 1 da autohemo. Beatriz 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 26 de outubro de 2009 - 01:16:33 

 Data: 26/10/2009 00:27 
 De: Evarildo Franca 

 IP: 187.77.21.138 
 Assunto: Auto Hemoterapia 

  
Aconselho e recomendo!!...Faco aAH somente por prevencao, Gracas a Deus!!...Mas inicie o tratamente depois de ralato de amigos adeptos a isso q se mantiveram fortes
e resistentes a gripes e sistesmas de baixa imunidade. 

  
Tenho alguns amigos q curaram pessoas com ulceras e varios problemas de pele, ate mesmo de tumores!!..... 

  
Recomendo a todos!!..sem contra indicacoes!!! 

  
Q Deus abencoe todos q necessitarem de cura!!... 

  
Amem. 

  
 
Data: 25/10/2009 23:57 

 De: Edson (jedsoncunha@bol.com.br) 
 IP: 187.12.14.162 

 Assunto: Uso da auto hemoterapia 
  

Parabéns Dr LUIZ MOURA, pela sua iniciativa em divulgar o uso dessa tecnica tao importante e de custo baixissimo e que tem eficacia comprovada, como o senhor
deixa claro nos exemplos citados no DVD, com seus paciente e sou testemunha da sua eficacia, pois depois de varios anos convivend com alergias terriveis encontrei
atraves dessa tecnica minha saude. Ha seis meses nao uso nenhum remedio para esse fim. 

  
que muitas pessoas tenham acesso a esse DVD, para que possam usufruir dessa tecnica de custo tao baixo e de efeito comprovados!!! 

  
Estou fazendo minha parte distribuido copias para colegas da faculdade. 

  
O que é bom e útil tem que ser compartilahdo. 

  
Valeu Dr LUIZ MOURA pela sua iniciativa pelo bem da saude social... 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 24 de outubro de 2009 - 20:56:18 

  
Tenho um problema no joelho a 11anos, já passei por 2 cirurgias, estava pra fazer a 3ª para retirada de um cisto se backer . descobrindo através de uma amiga a auto-
hemterpia comecei, já fiz 11 injeçôes , com a Mão Poderosa de Deus e a hemoterapia , confesso que já não sinto mais nem dores com eu sentia. não tomo mais
medicamentos para acabar com a dor, me sinto animada . Quem tem qualquer problema de pele sente o resultado com 3 injeções. Eu agradeço a Deus e as pessoas que
descbriram esse tratamento. Pode acreditar que Deus não ver ninguém doente. Que Deus os abençoe e que continuem salvando vidas. 

  
Um abraço!

  
Maria Aparecida Pereira

 48 anos - Inhapim mg
  

 



 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 17 de outubro de 2009 - 10:10:39 

  
Eu e toda minha familia fazemos aht.a mais de 5 anos. Nunca tivemos qualquer problema,adverso, 

  
somente beneficios eu mesma nunca mais fiiquei gripada e até o momento me sinto ótima. 

  
Conheço um senhor com idade bem avançada que estava ja pra amputar a perna por falta de circulação,após as primeiras aplicações de 10ml,ele ja começou a sentir a
perna pois ela estava sem sensibilidade.Tudo mudou pra ele, melhorou a pressão sanguinia. e seu estado geral. 

  
Tenho muitos depoimentos de pessoas amigas principalmente que tinham problema de pele e gastavam uma quantia de 600.00 por mes com tratamento e não tinham
resultados.Com a aht em 4 aplicações 

  
a pele melhorou.Eu falo muito da aht pra quem eu axo que vai dar um bom resultado e até agora nunca ficaram 

  
descontentes ao contrario a corrente de pessoas esta cada vez maior.

  
Daisy Terezinha Philippi

 São José dos Pinhais PR.
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 12:41:18 

  
Conheço dezenas (quiçá centenas) de casos de pessoas que se beneficiaram com a auto-hemoterapia. Desconheço alguém que tenha tido reações contrárias. Estimo que
centenas de milhares, talvez milhões, de brasileiros utilizaram e utilizam essa técnica. Resultados mais significativos observa-se nas pessoas acometidas de doenças de
pele, pulmonares, articulares, circulatórias, dentre outras. Eu faço auto-hemo (onde o termo auto se refere ao próprio sangue) e faço nos meus pais - que melhoraram seu
quadro geral de saúde. Quem é contra deve abrir o seu coração e pelo menos acompanhar os que estão fazendo - e vai se surpreender com os resultados que estas pessoas
obtém. Mentalidades cartesianas, horizontalistas e mecanicistas se apoiam na "Lei" - mas afinal que "lei" é essa que impede as pessoas de se curarem de muitos males - só
porque os donos do poder (com poder de "polícia", de retaliação) em nome de corporativismos e intereses escusos(não tão escusos) assim querem? Para mim a verdadeira
ciência está no empirismo (ciência da observação) - quem utiliza a técnica encerra em si os bons resultados, não precisa provar nada a ninguém. A técnica pode ser vista
como curativa, como preventiva e como coadjuvante a tratamentos. Sinceramente, desconheço quem tenha efeitos colaterais (mesmo os que há anos fazem). Sabe-se que
muitos dos medicamentos alopáticos causam "n" outros problemas de saúde, quando não matam! E a maravilha que o Dr. Luiz Moura oportunizou com a divulgação da
AHT fez com que milhares ou mesmo milhões de pessoas se beneficiassem com melhoras e mesmo curas, e outras tantas se beneficiarão e se curarão de males que "a
ciência" não compreende e sequer alcança um raciocínio nessa direção (da cura) - só que essa "ciência" a que se referem tem se mostrado corporativista e mercantilista,
onde muitos sentam sobre seus títulos e deliberarm com desamor. Ah, são os mesmos que sustentam a mídia que os endeusa (trocas de favorecimentos), lhes atribui poder
e manipulam a sociedade fazendo-a vivenciar o Mito da Caverna (dê-lhe Platão!). Resultados ainda mais surpreendentes terá se associar à AHT a
Homeopatia/Nosodioterapia e os Florais de Bach (Edward Bach, um dos maiores nomes da verdadeira ciência - leia sobre). Einstein disse a Heisenberg "o que vemos
depende das teorias que usamos para interpretar as nossas observações" - portanto como pode alguém se arvorar e bradar aos quatro cantos que "é o dono da verdade", e
pior, impondo-a? Na amada AMORC temos uma frase: "O adjetivo pertence ao obervador!". Só por favor, "senhores do poder" - não façam da sua verdade uma punição a
todo um povo necessitado de bênçãos e esperanças, impedindo-lhes acesso a esse instrumento que entendo como presente de Deus - não se interponham, porque pelas
Leis de Deus, justiça se fará (mesmo!). Vemos com muita frequência que a justiça (aplicação da lei pelos homens) é apenas horizonte do direito - factível, como é a
alopatia e cada um de nós. Por um Brasil mais saudável, sou sim, a favor da AHT. Que Deus abençoe, ilumine e inspire a todos.

  
Sérgio Kremer

 56 anos - Curitiba-PR
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 21:29:55 

  
Sérgio, 

  
faço minhas suas palavras tão bem escritas. Agradeço a Deus pela existência do Dr. Moura. Faço AHT desde 10/02/07. Melhora? muitas, você as mencionou. 

  
Obrigada por ser quem é 

  
Edenir Maria Domingues

 70 anos - Curitiba
  

 
Sábado, 17 de outubro de 2009 - 10:27:45 

  
Concordo em tudo o que o Sergio falou..... 

  
Sergio nota dez pra voce,queria ter essa facilidade pra me expressar. 

  
Com a sua permissão, faço minha as suas palavras.

  
Daisy

 59 anos
  



 
Quarta-feira, 21 de outubro de 2009 - 19:28:30 

  
GRAÇAS A DEUS NOS DIAS DE HOJE POÇO LHE OUVIR, MESMOS ESTANDO MUITO LONGE. FAÇO TAMBEM A HEMO, INFELISMENTE HÁ POUCO
TEMPO, MESMO TENDO CONHECIMENTO DA MESMA A MUITO TEMPO, MAS COM POUCAS APLICAÇOES JÁ SENTI MELHORA GERAL, VAMOS EM
FRENTE, VOCE SABE O QUE FOI FEITO COM QUEM AFIRMOU QUE A TERRA ERA REDONDA NA IDADE MÉDIA, PORTANTO NÃO TEMOS TEMPO A
PERDER. UM ABRAÇO

  
PAULO MUNIZ GONÇALVES

 58 anos - CAMPINA GRANDFE - PARAIBA
  

 
Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 19:08:24 

  
Concordo com o exposto, pois já fiz essa pratica e que me auxiliou muito em vários problemas de saude. Aprovo e já recomendei para várias pessoas que estão se
beneficiando.

  
Maria Almeida

 66 anos - Curitiba
  

 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 13 de outubro de 2009 - 11:04:32 

  
tenho vitiligo ,começei com 12 anos ,hoje estou com 48 anos , e nao desisto á cura.já fiz quase todos os tratamentos sao exito , agora por conta propria resolvi fazer á
hemoterapia , faz apenas dois meses e estou muito feliz ,minha pele está com pigmentaçao pouca mais está,estou vendo resultado coisa q nao tinha visto durante anos de
tratamento ,agora com apenas dois meses vejo pigmentaçao.estou querendo saber se posso fazer sem dar parada de um mes.martta leite

  
martta

 fortaleza ceará
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 3 de outubro de 2009 - 21:41:42 

  
Há mais de 28 anos, sofria de rinite alérgica, e gripava com muita facilidade não podia estar sem meu descongestionante nasal, não conseguia ter uma boa noite de sono.
Em abril de 2007, assistir o DVD do Dr. Luiz Moura e passei a utilizar a auto hemoterapia apenas como instrumento para aumentar as minhas defesas orgânicas. 

  
Contudo, após 3 meses de aplicações, observei que já não estava mais usando o descongestionante nasal como antigamente, e em sequencia parei de usar definitivamente.
Desde 2007, nunca mais tive uma gripe sequer. 

  
Meu pai, (hoje com 90 anos) tinha inúmeras manchas negras nos braços, apos o tratamento as manchas começaram a sumir (posso enviar fotos). 

  
Minha mãe (86 anos) que sempre tinha altas taxas de colesterol, hoje as taxas são todas normais, ,elhorando muito a sua qualidade de vida. 

  
Em minha família, são sete pessoas que fazem uso desta técnica. 

  
Conheço uma criança de 13 anos que curou em definitivo a asma. 

  
Sou Médico Veterinário, e na minha vida profissional já usava esta técnica para tratar com sucesso Papilomatose Bovina (verruga), e problemas dermatológicos em
pequenos animais. 

  
Espero que a Medicina esqueça um pouco a atual "Medicina Mercantilista" e trabalhe na pesquisa da Auto Hemoterapia, levando principalmente para a população carente
um tratamento barato e eficaz.

  
Celio da Cruz Fontes

 49 anos - Aracaju /SE
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 18:46:08 

 Data: 24/09/2009 00:56 
 De: Renato Moniak (moniak7@itelefonica.com.br) 

 IP: 200.100.87.247 
 Assunto: Auto Hemoterapia 

  
Obtive excelentes resultados através da auto-hemoterapia para tratamento de artrose, dores na 

 coluna, devido a problema congenito (listese), arritmia cardiaca (problema congenito, segundo o 
 médico pode-se levar uma vida normal), dores no joelho esquerdo por causa da artrose.Com a auto 

 hemo não tenho mais nenhum problema de dores. As dores desapareceram já nas primeiras aplicações. 
 Já fiz sete aplicações 5mls em mim mesmo, e tenho divulgado com entusiasmo o tratamento. Em meu 

 



corpo, além destes resultados, notei uma melhora extraordinária na disposição, melhor oxigenação, 
 melhra na pele, e, até, acreditem, na libido, insonia e stress. Sou vegetariano há 25 anos, e, 

 com certeza, a alimentação, é claro, é de extrema importância. Recomendo e, aos que desejarem, 
 faço as aplicações. 

  
Em breve farei um vídeo dando meu testemunho e colocarei no youtube, para que muitos possam ser 

 beneficiados. É meu desejo que, assim como no México, esta terapia possa ser liberada no Brasil, 
 também. Perdi minha mãesinha, a semana passada, por infecção hospitalar no Hospital Edmundo 
 Vasconcelos, depois de 4 meses de sofrimento. Ela foi operada. Deu tudo certo, mas pegou infecção 

 hospitalar. Tudo que os médicos sabiam dizer é que o sistema imunológico dela estava muito 
 debilitado, porisso pegou a infecção. Estou pensando seriamente em processar o hospital. Por que 

 não fortaleceram o seu sistema imonológico de alguma forma? A AUTO HEMOTERAPIA, juntamente com 
 outros procedimentos médicos, poderiam ter, com certeza, se aplicados corretamente, mudar o 

 triste final desta história. 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 6 de setembro de 2009 - 21:57:29 

  
Faço há algum tempo a auto hemoterapia e desde então, n adoeci mais e mha pele limpou completamente!

  
elaine cavalcanti

 32 anos
  

 
 
 
 
 

Relatos Auto-hemoterapia e Problemas de Vista
 
 
Sábado, 16 de janeiro de 2016 - 16:22:26

  
Tireóide: ...eliminaram os nódulos com a prática da auto-hemoterapia

  
Belo M C Anguelyto comentou no Grupo Hemotérapia, O sangue que cura. Eu faço: 

  
Sou da área da saúde a mais de 30 anos, faço o procedimento em mim a 10 anos e já atendi mais de 100 pessoas sem nenhum problema a verdade é uma só, funciona. E se
funciona, contra fatos não há argumentos eu estou curado. um abraço a todos do grupo e a luta continua! 

 Descurtir · Responder · 1 · Ontem às 11:28 
  

Belo M C Anguelyto: 
 Bom dia Claisa Antonia, trabalho na área da saúde a mais de 30 anos, faço o procedimento em mim, hoje por prevenção, pois não tenho mais as enfermidades que tive a

10 anos atrás, e presenciei diversos casos de pessoas que tratam tireóide que eliminaram os nódulos com a prática da auto-hemoterapia. Funciona mesmo! Tenha um bom
dia. 

 Descurtir · Responder · 1 · Ontem às 11:19
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 15 de maio de 2014 - 19:19:17

  
Enfermidades selecionadas 

 Diabetes mellitus
 Dor na coluna

 Recuperação da capacidade visual
  

AUTO-HEMOTERAPIA CURA DORES NA COLUNA 
  

08/05/2014 19:03 - GELSON JOSÉ BORGES 
 Dra, Genaura Tormin Há mais de 4 anos faço autohemoterapia, sem muita conversa, quero relatar o que segue. Tive um sério problema de coluna, onde não podia nem me

movimentar ocasionado por uma lesão de uma queda, sem contar 4 hernias de discos. Procurei um médico em Curitiba e teria de fazer uma cirurgia e me pediu um valor
razoavel. Por consequências de inúmeras injeções de corticóides despertou em mim que já era propenso o diabétes méllitus. O mundo desabou sobre mim. Tive de
primeiro tratar do diabetes para fazer a cirurgia, e eu não suportava as dores. Em razão disto entrei no site do Dr. Luiz Moura por acaso e me interei-me da
autohemoterapia e resolvi fazer-la, associado ao cloreto de magnézio dissolvendo 33mg em 1.75 litros de agua e tomando o equivalente a uma chicara de cafézinho 3x ao
dia. Resumindo, em pouco tempo eu estava totalmente curado e nunca fiz a cirurgia. Hoje continuo fazendo e estou cada vêz mais saudavel. Tenho maps outras
testemunhas de beneficiadas, entre elas minha esposa que é deficiente visual e se curou de muitas coisas, assim como o controle da pressão ocular. Nunca mais incomodou
e deu uma grande retraida em seu ceratocone causadora de sua cegueira. Abraços Gelson José Borges 

  
publicado por: https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos

  
FONTE: http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723

  



 
 
 
 
Pra Kary Janaina Sales Borges · Pastora at Igreja Metodista em Porto Ferreira

 Sou deficiente visual total, e era acometida por fortes dores nos olhos. Sofria muito... cheguei a ir em São Paulo com especialistas e me recomendaram a retirar os olhos
pois eles não serviam para nada mesmo. Indignada deixei o lugar e preferi seguir vivendo com eles. Com minha transferencia para Ribeirão Preto, tomei conhecimento
por amigo da hemoterapia e resolvi faze-la. Estou a 4 anos com a hemoterapia, semanas depois de ter iniciado vi melhoras, e até a data de hoje, que alias é o dia de faze-la
nunca mais tive dores alguma. A pressão ocular melhorou tanto que esta não tenho tido mais. Sem contar com outros problemas de saúde inclusive dermatológica, todos
estes foram curadas com a hemoterpia e alguns medicamentos naturais especificos para os males. Estou com muita saúde, sigo minha vida normal sem os incomodos que
durante anos me acomediam. RECOMENDO. disponhome para qualquer estudo relativo a esta tecnica.

 Curtir · Responder · 7 · 29 de outubro de 2014 13:29
  

site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil
  

 
 
 
 
Quarta-feira, 30 de outubro de 2013 - 11:09:36

  
Enfermidades selecionadas 

  
Recuperação da capacidade visual

  
AUTO-HEMOTERAPIA ESTACIONA RETINOSE PIGMENTAR 

  
Vi a reportagem sobre a miss Janaina Barcelos sobre a RP, e procurei-a no facebook a fim de enviar-lhe informações sobre o Dr. Meir Schneider, que atraves de seus
médoto Self-Healing é capaz de enxergar com o cérebro. 

  
Como não foi possivel enviar as informações para a Janaina, postei as mensagens (abaixo no final) na página Retinose Pigmentar. 

  
E agora cedo vi a postagem do Nei Sousa Silva, atestando que a AHT estacionou a sua enfermidade. 

  
- 

  
* Postagens na página: Retinose Pigmentar 

 https://www.facebook.com/pages/Retinose-Pigmentar/373618155988268
  

* Nei Sousa Silva: 
 Quero relatar aqui aos meus amigos portadores de RP...Também sou portadoar só fui diagnosticada aos 25 anos de Idade,passei por muitas situações constrangedoras

devido as limitações..Mas há cerca de 5 anos atrás tomei conhecimento sobre a AUTO-HEMOTERAPIA,resolvi assistir ao vidéo do DR LUIS MOURA,comecei a fazer
rigorosamente as aplicações (TENTAR NÃO CUSTA NADA QDO SE TEM UMA DOENÇA ASSIM TÃO DESAFIADORA...) Resumindo : Pois exatamente á 5 anos,
minha retinose está estacionada, graças á Deus.Esse mês ouvi novamente do meu médico q á 22 anos me acompanha: Sua retinose está estacionada. Então não poderia
deixar de compartilha com vcs . Dê uma olhada no video , ou se informem sobre qaauto-hemoterapia. Se quiserem me add, poderemos conversar melhor. Grande abraço á
todos! 

  
PERFIL DE Nei Sousa Silva: 

 https://www.facebook.com/nei.sousasilva
  

Auto-hemoterapia Aht: 
  

Oi Nei, excelente seu testemunho. Não sabia que a AHT também ajudava nesta enfermidade. Eu vi a reportagem da miss Janaina e por isso coloquei as informações do
Dr. Meir Schneider, que é um ser humando fantastico. E para quem ainda não conhece a AHT, aqui está um link com muitas informaçoes que estou criando em etapas,
devido ao grande numero de testemunhos e estudos documentados de sucesso da auto-hemoterapia. Um forte abraço. 

  
VIDEOS: http://www.youtube.com/worldautohemotherapy

  
Site com muitas informações sobre AHT: http://www.hemoterapia.org/

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-estaciona-retinose-pigmentar.asp

  
OBS: o dono da pagina no facebook, médico, portador de retinose pigmentar, deletou todas as mensagens sobre a auto-hemoterapia que os defensores da AHT postaram
em sua pagina.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cirurgião Dentista e professor e indico (AUTO-HEMOTERAPIA) para os meus pacientes na hora da anamnese...

  
Segunda-feira, 17 de setembro de 2012 - 22:22:32

  
Enfermidades selecionadas 

 

http://www.youtube.com/worldautohemotherapy
http://www.hemoterapia.org/
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-estaciona-retinose-pigmentar.asp


Alergias
 Asma

 Azia
 Bronquite

 Bronquite asmática
 Enxaqueca

 Gastrite
 Glaucoma

  
Quando já nao havia mais esperança....

  
Me considerava asmático crônico desde os 16 anos quando peguei uma gripe forte e nunca mais fui o mesmo durante 25 anos com crises pós gripe,duas pneumonias..uma
em 98 e outra em 2000....gastos exorbitantes com medicamentos e tratamentos pneumológicos sem cura, apenas com melhoria aparente dos sintomas..em março de
2012,após uma mudança de residência...faxinas,livros,ácaros...enfim,fiz uma crise que considero hoje quase fatal,onde passei 1 mês inteiro dormindo sentado em uma
rede pois não respirava mais normal...medicamentos já nao mais surtiam efeito...berotec,miflasona,fluir,nebulizador,brondilat...nada mais funcionava..um amigo
apresentou me o tratamento...já faço aos sábados desde 20 de abril de 2012, e graças a Deus e à hemo estou feliz...não uso mais nenhum destes medicamentos...quando
resfrio até dou risadas,coisa que não fazia..chorava quando gripava,pois certamente seriam quase um mês de sofrimento e crise.Não há o que se questionar....funciona
mesmo...sou Cirurgião Dentista e professor e indico para os meus pacientes na hora da anamnese,pois a maioria deles apresenta algum tipo de patologia e acredito que
temos que multiplicar o tratamento da hemo,ainda mais que faço e melhorei,se nao dizer curei da asma...tenho glaucoma também e senti melhora em mais de 70%...mas
nao deixei de usar meu colírio tartarato de brimonidina...Recomendo para todo o mundo que sofre as sequelas das doenças e do bolso... 

 HAVILO PEREIRA DE LIMA 
 41 anos - BOA VISTA RORAIMA

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/quando-ja-nao-havia-mais-esperanca.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 27 de julho de 2012 - 18:51:48

  
Enfermidades selecionadas 

 Recuperação da capacidade visual
  

Auto hemoterapia e ceratocone. 
  

Data: 27/07/2012 16:31 
 De: Nara 

 IP: 187.20.19.129 
 Assunto: Auto hemoterapia e ceratocone. 

 É verdade que vivi por um ano, em tratamento de ceratocone, tudo isso acompanhado por médico de confiança, pensando na possibilidade de implante de córnea. Mas,
graças a Deus e a AHT. pude ter a surpresa, a confirmação de que n/tenho mais ceratocone e sim, miopia!!! Estou muito felizzzzz e só posso acreditar que a AHT é a
responsável por essa mudança. Não deixo jamais, de usar essa terapia! 

 Muito obrigada, meu Deus! Muito obrigada ao Dr. Luiz Moura e as minhas amigas aplicadoras! 
 Paz e bem a todos. 

 http://inforum.insite.com.br/39550/12570085.html
  

 
 
 
 
Comentário de Olivares Rocha em 18 março 2012 às 23:57

  
Conheço cirurgião oftalmologista que procede esta técnica. Seu consultório fica na zonal sul do RJ,. Me operei com ele (lazik) assim como minha mãe (catarata) e muitas
pessoas que indiquei a ele estão muito felizes com o tratamento. Ele injetou 2 ml. do sangue da minha prima no seu olho para fazer uma espécie de tamponamento  tal
qual o tampão sanguíneo peridural e como cicatrizante. ela tinha sofrido rompimento de pontos de cirurgia de glaucoma que o protocolo oficial determina cirurgia de
reparo e caso necessária, nova cirurgia de glaucoma. Perguntei por que esta técnica não é divulgada em oftalmologia. Ele me respondeu laconicamente: R$ 4.000! Deixei
de "ganhar" de sua prima este valor em troca de uma seringa e um pouco do seu sangue!!!

  
http://amigosdacura.ning.com/video/auto-hemoterapia-subconjuntival-de-queimaduras-nos-olhos-em?
commentId=4269704%3AComment%3A164649&xg_source=activity

  

Domingo, 7 de dezembro de 2008 - 14:20:40

Auto-hemoterapia e tratamento de doenças dos olhos. Depoimentos transcritos de fóruns de discussão(alguns depoimentos podem estar repetidos) e algumas indicações de
pesquisas médicas na área. 

  
 
 
DIPLOPIA 

  
Apresento um quadro de diplopia e paralisia dos músculos que movimentam as pálpebras e o globo ocular, a principio diagnosticado como Miastenia, depois descoberta a
origem do problema"intoxicação por metal pessado, Mercúrio". Após três anos de tratamentos convecionais e melhoras nada expressivas e com efeitos colaterais
indesejáveis causados pela medicação. Em abril de 2007 fiquei conhecendo a Auto-Hemoterapia, e incrédulo com os tratamentos convecionais e com diagnósticos
controversos de vários profissionais que consultei, dicidi submeter-me a autohemo, convecido pela simplicidade da técnica e pela lógica do seu funcionamento. 

 Só tiver a ganhar com o procedimento. Meu caso não é simples mas mesmo assim as melhoras são evidentes, as pessoas com quem convivo dão o testemunho. Aboli há
muito os medicamentos, tomo apenas vitaminas e minerais para reposição por causa do Mercúrio que reage com esses elementos. 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/quando-ja-nao-havia-mais-esperanca.asp


Infelizmente a ganância por dinheiro faz com que laboratórios influentes não permitam e condenem a divulgação da técnica, aliciando profissionais que não deveriam ter
outro objetivo senão a saúde da população. 

 Valter Luís Polimeno 
  

 
 
Data: 10/11/2008 13:01 

 De: Maria 
 IP: 201.66.110.149 

 Assunto: Miopia, Astigmatismo e outros. 
  

Oi! 
  

Comecei a fazer auto hemoterapia a oito semanas, faço sozinha sem ajuda de ninguém depois de procurar e não achar quem fizesse. Vi no you tube o rapaz fazendo nele
próprio e o Dr. Luiz Moura fazendo na esposa, tomo os devidos cuidados com assepsia, uso seringa descartável e agulha 25X7, retiro 10 Mls e aplico 5 em cada braço 4
dedos abaixo do ombro. 

  
Minhas veias são invisíveis, mas mesmo assim está sendo fácil e praticamente indolor. 

  
Eu tinha MIOPIA e ASTIGMATISMO a mais de 20 anos e a uns dez anos estavam estacionados em 2.8 e 3.8 graus, tenho comigo os resultados, fiz exames depois da
quarta aplicação de AHT e fiquei surpresa quando a oftamologista passou-me a receita, 1.25 e 1.50 em graus de miopia e astigmatismo. 

  
Contestei, mas ela disse que o exame estava certo, eu só posso pensar que foi a Auto Hemoterapia que fez com que baixassem tanto, mais de 50%. Será que se eu
continuar fazendo vai diminuir mais? 

  
Hoje levanto-me apenas 1 vez a noite e tem noite que nenhuma, antes ia no banheiro a noite de 3 até 6 vezes dependendo da quantia de água que tomava, isso desde bem
criança, a uns 38 anos, já tinha até me acostumado, os médicos diziam ser normal já que não tinha dores. 

  
Deitava-me cansada e levantava-me mais cansada de uns seis meses para cá, tudo era difícil para mim, hoje levanto-me disposta e minha energia é outra, minha pele está
melhor, até meus cabelos estão menos rebeldes, mais bonitos. Gosto de usar brincos, mas para quatro dias de brincos tinha que ficar uma semana a dez dias sem, pois
minhas orelhas inflamavam, desde a primeira semana de auto hemoterapia não inflamou mais. 

  
Não fiz AH para os problemas acima, fiz na verdade para irregularidade e excesso de menstruação que tive por quase três anos e pruridos que acompanhava as vezes o
mês todo de menstruação e não tinha tratamento que resolvesse, também tive por seis meses perda de urina constante, hoje não tenho mais graças a Deus, ao DR. Luiz
Moura por divulgar a técnica da Auto Hemoterapia, pena que demorei a descobrir e depois ainda pesquisei bastante para começar a fazer, divulgarei pelo resto de minha
vida as maravilhas da AUTO HEMOTERAPIA. 

  
Estou distribuindo alguns livretos "AH - Contribuição Para A Saúde", cds e dvds para amigos, vizinhos e parentes, mas não estão conseguindo assistir ou ouvir nos seus
dvds, só vê que tem "pc com dvd".Será que tem a ver com o formato do cd e dvd, eu nada entendo disso? 

  
Vamos torcer para que a "anvisa", agência sanitária de saúde e "cfm", conselho federal de medicina passem a enxergar os benefícios da AH e que venham a apoiar ou pelo
menos liberar para quem queira fazer. 

  
Abraços. 

  
No endereço http://www.orientacoesmedicas.com.br/resultado_da_pesquisa_virtual_sobre_auto-hemoterapia.asp

  
 
 
tinha problemas sérios com retinopatia diabética e hipertensão,depois que começei com a AH fiquei livre . Graças à DEUS.sou praticante ha 10 meses.nunca mais
gripei,nem resfriado,está uma benção. 

 A ritinopatia melhorou 80 %, a rinite e outras alergias desapareceram. 
 A diabete tipo ii se manteve no mesmo nivel 

 A dislipedemia (colesterol e trigliceridios altos) normalizaram os niveis o que eu não conseguia com remédios. 
 A pressão arterial hoje se encontra em 12/8 sem remédio 

 jose maria coimbra batista 
  

 
 
 
Retinopatia 

 O que eu notei no meu caso que com a autohemoterapia consegui amenizar os efeitos que a diabetes traz (ritinopatia,hipertenção,dislipedemia e outros)mas não consegui
melhorar os niveis da glicemia. 

 LAURO FEIJO 
  

 
 
No endereço http://salavioleta.blogspot.com/2007/05/autohemoterapia.html

  
 
 
Sexta-feira, 11 de Maio de 2007 

 AUTOHEMOTERAPIA 
 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 
  

 
 
*************** 

  
 
 
Cegueira 

 A médica me deu os partabéns o colesterol, triglecerides despareceram, a artrite melhou, recentemente voltei a fazer devido a uma bronquite q ñ curava, e já na2º
apilcação melhorou.Uma vizinha disse q a mãe estava ficando cega, e recuperou a visão, uma outra comentou q já ñ tem dores pelo corpo como antes, ela faz
religiosamente toda a semana. 

 Leila 
  

 
************ 

  
 
 
Diabetes: cego pela doença volta a dirigir 

 Data: 14/05/2008 18:28 
 De: ZIVAL BISPO DOS SANTOS (juniorauto-pecas@hotmail.com) 

 IP: 201.18.137.172 
 Assunto: Re: Re: AH aumenta a produção dos Macógrafos!!! 

 Olá Tatiana, eu estava sofrendo de sinosite a 2 anos, gastei quase dois mil reis no tratamento sem nenhum beneficio, hoje eu estou curado, já faço a ah há 3meses, pode
confiar que é excelente,na minha cidade Canavieiras-bahia, virou epidemia de ah, todas as pessoas com pressão alta já deixaram de tomar remedios, pessoas com feridas
nas pernas causada pela diabete estão sicatrizadas, um amigo estava cego pela diábete hoje ja está dirigindo. 

  
 
 
****************** 

  
 
 
Diminuição do cansaço fisico, cura de meu Astigmatismo e diminuição da Hipermetropia. 

 KATHIA VILLELA RODRIGUES 
  

 
 
 
 
Data: 13/04/2007 14:06 

 De: Clara Enir Robalo de Jesus 
 IP: 201.14.225.112 

 Assunto: Faço auto hemoterapia 
 A auto hemoterapia fiz direto pelo periodo de um ano aplicações de 5ml , uma vez por semana, foi possível observar os efeitos na segunda semana, fiz um intervalo de 1

mês nas férias e continuo as aplicações semanais, havia esquecido também de relatar sobre o problema dos olhos, tenho GLAUCOMA, depois que comecei a auto
hemoterapia, regulou a pressão do olho e estabilizou, sinto grande melhora nos sintomas, inclusive até o colírio foi suspenso. 

  
 
 
Data: 30/03/2008 11:36 

 De: Izabel cristina (icristinacosta@bol.com.br) 
 IP: 201.4.122.172 

 Assunto: Auto hemoterapia 
 Parabéns pela iniciativa, vocês são realmente incansáveis. Meu esposo está esperando a alta total de sua médica para então enviar o resultado de sua cura de glaucoma

pela auto hemoterapia. Ele fez apenas 18 aplicações, não usou nenhum colírio eno seu último exame sua médica se surpresa, mas ela não sabe que o único remédio foi seu
próprio sangue. 

  
 
 
Data: 22/03/2008 20:03 

 De: Izabel cristina 
 IP: 201.4.126.15 

 Assunto: GLAUCOMA 
 Meu marido era portador de glaucoma e está curado. Ou, segundo sua médica , poderá receber alta nos proximos dias. Ela está deixando para o emio do ano, se continuar

como está irá suspender o uso do colírio, não sabendo ela que ele já deixou faz tempo. Quando em 2006 começou a AH. Esse é melhor efeito placebo que existe. Por isso
usamos... 

  
 
 
**************************** 

  
24/07/2007 20:42:26 - a favor anos ZairaMedeiros de Bittencourt (52) de Bento Gonçalves 

  
Já estou fazendo a 12 aplicação e estou me sentindo muito bem ,não tive gripa como de costume e os meus olhos não estão mais duros ao acordar como sempre tive antes
(tenho problemas de visão inclusive glaucoma) é como eu tivesse renovado 10 anos 

  



 
Data: 04/10/2007 16:39 

 De: M.Helena Cavalcante (mhelenasc@yahoo.com.br) 
 IP: 201.25.80.105 

 Assunto: Profissionais em Joinville/SC 
 Por favor, preciso com urgência de localizar profissionais em Joinville/SC que estejam aplicando o tratamento auto-hemoterapia, pois minha mãe que já faz uso do

tratamento a 7 semanas está de viagem pra lá e necessita continuar, uma vez que está apresentando melhoras muito expressivas em relação a visão (catarata em um olho e
descolamento de retina em outro) e força maior para caminhar e ajoelhar, enfim muita disposição geral. 

  
 
 
No Orkut: 

  
 
 
Postado por Creusa: 

  
A minha "secretária do lar" tem ou tinha problemas de glaucoma. Orientada por mim fez a AHemo . A princípio 10 ml semanais e, depois de algumas aplicações reduziu
para 5 ml. Após 3 1/2 meses decidiu fazer exames de acompanhamento e o resultado foi que sua pressão ocular está normal. Ela usava normalmente os colírios indicados
para controle da doença porém, como se sabe, no Glaucoma não há cura. Decidimos que, completando os 4 meses de uso ela irá parar com a AHemo e continuar só com, a
medicação prescrita para verificar os resultados. Caso retorne a doença ela voltará a fazer uso da AHemo. 

  
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=7768575&tid=2511565884676834370&kw=glaucoma. 

  
 
 
Quando passava o fio dental , a gengiva sangrava , após as aplicações de autohemoterapia , este sangramento cessou . Mais importante ainda , devido a um acidente
automobilistico , tive ruptura da coroide e fiquei com uma pequena cicatriz defronte a retina , esta cicatriz obstruia a passagem da imagem para a retina , com o tratamento
da autohemoterapia , esta cicatriz diminuiu de tamanho e meu campo de visão aumentou significamente. Isto foi devido pela ação dos macrofagos fagocitando a fibrina (
componente da cicatriz ) . 

 Marco Antonio Jacob 
  

Tenho os exames (foto) de contraste do olho , onde se constatou a ruptura da coroide e a consequente cicatriz , feitos em 1986 , e pelo qual os oftamologistas consideram
que meu caso não tinha cura . Acredito que se fizer um novo exame esta cicatriz diminuiu consideravelmente , estou a disposição para uma junta médica de
oftamologistas fazerem novo exame de contraste e compararem a evolução do meu campo de visão. 

 Marco Antonio Jacob 
  

 
 
 
 
Pude voltar a caminhar sem as dores. 

 minha visão melhorou, e o emocional equilibrou. 
 Margarida Segui Piheiro 

  
 
 
 
 
Data: 26/04/2007 00:56 

 De: Mariana Serpa (marianaserpa@gmail.com) 
 IP: 201.19.141.243 

 Assunto: Meu relato 
  

Eu tenho uma doença auto-imune, vou freqüentemente a médicos há pelo menos pouco mais de 2 
  

anos. Nenhum conseguiu diagnosticá-la com exatidão. Tenho inflamações em diversas partes do corpo, vivi os últimos anos com esclerites terríveis em ambos os olhos,
otites, inflamações sérias e dolorosas no nariz, inflamações nas articulações, enfim, uma série de sintomas que prejudicam minha vida. Fui tratada por médicos das mais
diversas áreas, sofri uma cirurgia no nariz, minha esclerite já 

  
esteve a ponto de me dar uma catarata ou GLAUCOMA, e minha saúde se abalou muito mais há cerca de um ano, quando comecei a tomar corticóides (tanto em
comprimidos quanto em colírio) e fiquei durante 8 meses com corticóides via oral. Segundo o reumatologista que consultei por indicação no início deste ano, eu estava
ficando "dependente" do corticóide, pois toda vez que tentava tirar, minhas inflamações, especialmente a esclerite, voltavam com toda força. 

  
Quando estive no reumatologista indicado, ele me passou um imunossupressor, por ser o tratamento alopático mais eficaz para os casos de doença auto-imune. Um
remédio que custa cerca de 120 reais a caixa, e que eu teria que tomar mais ou menos 3 caixas por mês, no mínimo, por tempo indeterminado. Mesmo sem ter um
diagnóstico, a posição dele foi receitar-me o medicamento e ver se me ajudava. Fiquei 15 dias usando o imunossupressor... e havia sido alertada quanto aos sintomas
colaterais! Mas eles vieram tão, mas tão fortes, que eu não agüentei, tive que parar. Algumas inflamações ressurgiram juntas, eu fiquei com o corpo todo paralisado de
tanta dor, foram 10 dos 15 

 dias praticamente sem conseguir levantar da cama. 
  

Entrei em contato com ele, relatei o que estava acontecendo, e ele me mandou suspender a medicação. Fiquei com medo de tomar algo semelhante... afinal de contas,
foram mais de 2 anos sofrendo com sintomas horríveis, eu não queria que tudo voltasse... esse foi o preço de começar um tratamento com imunossupressor... fui avisada
de que minha vida seria muito difícil, que se "desse certo" este tratamento, eu teria uma vida limitada e deveria me cercar de cuidados médicos. 

  
Há alguns meses ganhei uma cópia (cópia da cópia) do DVD do Dr. Moura. Minha psicoterapeuta o conhecera há mais de 20 anos. Eu assisti o DVD inteiro, e resolvi me
consultar com ele. A consulta custou 80 reais, mais da metade do preço dos médicos que costumo ir. Fui até o consultório no dia 13 

  
de março, conversamos bastante. Foi uma consulta mais longa do que muitas que eu já tive, com muito médicos diferentes. Ele me deu uma fórmula com metais para
manipular, receitou cloreto de magnésio, e no dia seguinte comecei a auto-hemoterapia. 

  



Hoje tive a oitava aplicação. Minha esclerite foi embora, não tive mais inflamações nas articulações, já 
  

cortei o corticóide em colírio (que usei continuamente de janeiro de 2005 até o mês passado), e não vejo dores surgirem no meu corpo desde então. Sinto-me muito mais
disposta e saudável. De quebra, cortei também o anti-depressivo e ansiolítico que usava há 3 anos. 

  
 
 
*************************************** 

  
 
 
Data: 13/04/2007 14:06 

 De: Clara Enir Robalo de Jesus 
 IP: 201.14.225.112 

 Assunto: Faço auto hemoterapia 
 A auto hemoterapia fiz direto pelo periodo de um ano aplicações de 5ml , uma vez por semana, foi possível observar os efeitos na segunda semana, fiz um intervalo de 1

mês nas férias e continuo as aplicações semanais, havia esquecido também de relatar sobre o problema dos olhos, tenho GLAUCOMA, depois que comecei a auto
hemoterapia, regulou a pressão do olho e estabilizou, sinto grande melhora nos sintomas, inclusive até o colírio foi suspenso. 

  
---------------------------- 

  
 
 
No Orkut: 

  
 
 
 
Acta XXV Concilium Ophthalmologicum 

  
Por Frederick Christopher Blodi 

  
Described as proceedings. See also 9122.560 UUIP-1154 1986 for single paper entitled "Surface characterisation of intraocular lenses by ESCA" by Bernt J Lindberg 

  
Mais detalhes 

  
Acta XXV Concilium Ophthalmologicum: Proceedings of the XXVth International Congress of Ophthalmology, Held in Rome, Italy, May 4-10, 1986 

  
Por Frederick Christopher Blodi 

 Publicado por Kugler, 1988 
 Observações do item: set 

 Observações do item: v.1 
 Original da Universidade de Michigan 

 Digitalizado pela 14 ago. 2008 
 ISBN 9062990428, 9789062990429 

 2807 páginas 
 Ballaco-Gabrieli, .(e outros autores).Tíitulo: Autohemotherapy in the treatment of some corneal pathologies 

  
O texto acima está em http://books.google.com.br/books?id=R-NsAAAAMAAJ&q=autohemotherapy&dq=autohemotherapy&lr=&pgis=1

  
 
 
Injeção subconjuntival de soro autógeno no tratamento de queimadura ocular por álcali em coelhos 

  
http://www.scielo.br/pdf/abo/v67n5/22211.pdf

  
Revista Brasileira de Oftalmologia 

 Print ISSN 0034-7280 
 Rev. bras.oftalmol. vol.66 no.4 Rio de Janeiro July/Aug. 2007 

 doi: 10.1590/S0034-72802007000400008 
  

RELATO DE CASO 
  

Uso do concentrado de plaquetas em doença da superfície ocular 
  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-72802007000400008&script=sci_arttext
  

No 23º pós-operatório foi iniciado colírio de concentrado de plaquetas autólogo 6x/dia O método de obtenção do concentrado de plaquetas foi desenvolvido a partir de
trabalhos publicados anteriormente... 

  
Nesse sistema, por meio de uma punção venosa em fossa antecubital, o sangue do próprio paciente foi drenado para um dispositivo de separação... Em dois ciclos,
coletamos 72 ml de concentrado de plaquetas. Avaliamos os índices hematimétricos do paciente, antes e após o procedimento, e do concentrado de plaquetas (Coulter -
ActDiff) 

  
Outro emprego do sangue autólogo na oftalmologia consiste em produzir um colírio à base de do sangue do paciente. Centrifuga-se o sangue descartando-se o plasma. O
colírio de sangue, rico em substâncias cicatrizantes e estimuladoras do crescimento celular, é aplicado nos olhos de pacientes que sofreram queimaduras seja por calor ou
produtos químicos. 

  
Dr. José Álvaro Pereira Gomes 

  
 



 
Tratamento do olho seco 

  
Nos casos severos de olho seco, pode-se utilizar soro autólogo puro ou diluído, conforme a gravidade do problema. O soro autólogo tem componentes essenciais que se
encontram presentes na lágrima, como vitamina A, EGF e fator de crescimento transformador beta (TGF-b). A preparação desse colírio deve ser feita em laboratório
estéril e com experiência na manipulação de sangue para diminuir o risco de contaminação. 

  
http://www.universovisual.com.br/publisher/preview.php?edicao=0302&id_mat=107

  
 
 
Cuidados Gerais com os Olhos Durante as Internações Hospitalares 

  
Dr. Sérgio Kandelman 

  
Chefe do Serviço de Oftalmologia do Hospital Barra D'Or. 

  
Colírio de soro autólogo, ou seja, produzido a partir de sangue do próprio indivíduo, centrifugado, embora requeira manuseio específico de relativa complexidade, tem
resultados já estabelecidos. 

  
Fontes: 

 http://www.praticahospitalar.com.br/pratica%2031/paginas/materia%2018-31.html
 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27492004000500020&lng=e&nrm=iso&tlng=e

 http://www.scielo.br/pdf/abo/v67n5/22211.pdf
 http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-72802007000400008&lng=en&nrm=iso&tlng=pt

  
Dr. Ricardo Reis 

  
Oftalmologista especialista em Catarata, Glaucoma, Transplante de Córnea, Cirurgia Refrativa, e Ceratocone – Clinique Sourdille – frança, membro da Americam
Academy of Oftalmology, membro do Banco de Olhos de Baltimore USA, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. 

  
Pratica os tratamentos acima elencados, afirmando serem de grande utilidade. 

  
Procedeu aplicação de sangue autólogo para cicatrização em rompimento de cirurgia ocular para tratar glaucoma, em um parente meu. Injetou 2ml. para reparar lesão
provocada por impacto em ponto cirúrgico. Havia perda de visão. Cinco horas após a aplicação do sangue, a visão foi plenamente restabelecida. 

  
Rua Francisco Sá 23 sala 1207 tel. 2247-1781 

  
( WWW.OFTALMOLOGIABRASIL.COM.BR) 

  
Ozono terapia em lesões do nervo óptico. 

 Santiesteban R., S. 1 Menéndez, Francisco M., Fuentes e Estrada D. R. 
 Neurológicos e neurocirúrgicos Institute, em Cuba. 

 1 Centro Nacional de Investigação Científica, em Cuba. 
  

Atrofia óptica é uma das principais causas de cegueira no mundo. Como parte do Sistema Nervoso Central do nervo óptico tem muito poucas possibilidades de
regeneração. Entre os fatores que podem facilitar um certo grau de neuroplasticidade desta estrutura é ozono terapia. Resultados terapia de ozono (autohemotherapy),
aplicado a 10 pacientes, que tinham diferentes graus de atrofia óptica de diversas etiologias, são apresentados. Em 8 pacientes uma melhoria na acuidade visual ou campo
visual foram observados. Dois casos, que tinham atrofia óptica hereditária não melhorou. Os resultados são discutidos levando em conta as diversas etiologias e
fingimento graus. 

  
http://74.125.93.104/translate_c?hl=pt-
BR&sl=en&u=http://www.ozono.cubaweb.cu/resumenes/medi51.htm&prev=/search%3Fq%3DAutohemotherapy%2Bin%2Bthe%2Btreatment%2Bof%2Bsome%2Bcornea
BR&usg=ALkJrhhddqSLx2-UNADiOPcPU3799T1eHg 

  
Neste endereço, várias outras doenças são tratadas com auto-hemoterapia. 

  
************************************************************ 

  
FONTE: http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1505&u=1449

Valter
 58 anos - Vitória - ES 
 

 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Renan : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011

 minha prima ja não toma mais remédios pra pressão coisa q era impossivel pos ela tinha pressão 
 intracraniana . eu me sinto bem mais forte mais leve bem mais ranquilo .. minha visão melhorou 
 muito e com 20 ml melhoraa mais ainda todos os sintomas de tudo . o ruim e q as vezes falta 

 coragem mas 10 ja ta ótimo . só q com 20 me sinto até o clark kent . meu avo tinha perna inchada 
 e com ma sirculação e veia intupida . pow verruga caiu demoro mas caiu . tonteira de labinritite 

 tbm sumiu e com 20 é melhor ainda.
  

 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 



http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
  

ISOLDE : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2476950460326071068 
 uma conhecida curou o glaucoma (pressão no olho) com 6 meses de aplicação.

  
ISOLDE sobre o caso de GLAUCOMA: 

 ONTEM FALEI COM UMA PESSOA CONHECIDA MINHA E ELA ME RELATOU QUE FAZ AH. 
 E ME CONTOU QUE FOI AO MÉDICO ANTES DE COMEÇAR A FAZER AH E O MÉDICO DIAGNOSTICOU GLAUCOMA E RECEITOU REMÉDIOS PARA

ESSA DOENÇA, REMÉDIOS FORTES. ELA FALOU PARA O MÉDICO QUE NÃO IRIA FAZER O TRATAMENTO E FALOU QUE IRIA INICIAR AH. E FOI O
QUE FEZ DURANTE 3 MESES, VOLTOU AO MÉDICO E ELE CONSTATOU QUE ESTAVA 60 POR CENTO CURADO O GLAUCOMA E RECOMENDOU QUE
ELA FIZESSE MAIS 3 MESES E APÓS ESSE TEMPO ESTAVA 100 POR CENTO CURADA.

  
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
MARY: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9875772838125670419

 Miopia, Astigmatismo e outros 
 Faço Auto Hemoterapia sozinha, depois de ter visto no youtube o rapaz fazendo nele sozinho, tomo 

 os cuidados de praxe. 
 Estou na oitava aplicação e já na quarta fiz um exame de vista, tive miopia e astigmatismo a mais 

 de 20 anos, e a uns dez que estava estacionado em 2.8 e 3.8 graus, contestei a oftalmologista que 
 me apresentou a receita com 1.25 e 1.50, ela disse que está certo, baixou mais de 50%, tenho o 

 resultados que comprovam. 
 Penso que se continuar fazendo ainda poderei baixar mais. Brincos, usava 4 dias e ficava cerca de 

 dez sem, até sarar as inflamações das orelhas, fazem dois meses que não tiro os brincos e não 
 inflama mais. A 38 anos desde criança levantava de 3 até 6 vezes ao banheiro, para médicos era 

 normal, por que não tinha dores, hoje só levanto 1 as vezes nenhuma. 
 Desde fevereiro deste ano estava com perda de urina e me deitava cansada e levantava mais cansada 

 ainda, hoje levanto-me disposta e meu ânimo aumentou muito. Emagreci três quilos, coisa que não 
 estava conseguindo antes. 

 A três anos tinha excesso e irregularidades de menstruação, hoje não tenho mais, meus cabelos 
 estão menos rebeldes, e minha pele está melhor. Torçamos para que a "anvisa" e o "cfm" deixem de 

 dar ouvidos aos ganâncio$o$ do poder e liberem essa técnica pelo menos a quem deseja fazer. 
 Deus abençõe Dr. Luiz Moura e a todos os seus divulgadores.

  
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Ricardo: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14969944942358254375

 Mary 
 Eu ja tinha sentido isso, ha tres ou quatro meses eu perdi meus oculos durante minha mudança, e fiquei sem ele esse tempo todo e notei q nao sinti falta de usa-lo, como se

nunca precisa usar um.
  

 
 
 
Data: 04/02/2009 16:17

 De: Eduardo 
 IP: 152.92.123.113

 Assunto: Espondilite anquilosante
 Romualdo,

 Eu tenho EA e deste que comecei a Auto hemoterapia a qual é a 21 aplicação já estou bem melhor. 
 Encontrava me num ponto que não queria mais viver mas tb não queria morrer. Os remédios já não faziam mais efeito. A doença já estava comprometendo meu olho

direito o qual latejava de dor e a visão encontrara embasada devido a AE que ataca a visão e outros órgões vitais do corpo. 
 Meu email: jevg@zipmail.com.br

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 12 de dezembro de 2009 - 09:22:28 189.99.140.106

  
eu sou a favor da auto hemoterapia, orque com 6 meses consegui superar deficiencia da pele dos meus braços, que era fragil se arranhasse dava trabalho para sarar, até o
cabelo do braço se arrancava como se a pele estivesse podre. recuperei de um problema que tinha nos olhos deis de criança, um embaralhamento que sempre se repetia e,
me maltratava muito, e ninguem nunca soube o que era. hoje estou curado.

  
ovidio natal

 62 anos - xinguara - pa
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 2 de dezembro de 2009 - 17:46:53 187.15.74.178

  



nota 10,posso lhe relatar que so resta um abrir uma clinica pois são verdadeiros os resultados das pessoas q ja cuidei,realmente não viso ganhar dinheiro,viso em tratar das
pessoas,e todos os q cuido a cada mes me diz de suas melhoras,p completar tem pacientes q por si propio parou de tomar os rémedios receitado pelo médico relatando q
esta muito melhor ate visão recuprada tenho resultados eu não paro de fazer isso nunca e se ainda eu for presa continuarei a trabalhar pois irei fazer esse proceder dentro
da sela que tal?no 10 p alto hemoterapia doutor luiz o senhor é fera

  
marcella

 25 anos - queimados

 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Problemas Estomacais
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=24748535543

 24667752 
  

Joaquim Marçal de Souza: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16209280005736117767
 coluna. Hérnia discal L4 L5 . Problemas estomacais.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 11 de novembro de 2009 - 20:41:11 201.67.40.226

  
Hoje recebi um exame de endoscopia com a seguinte conclusao: 

  
metaplasia intestinal nao observada 

 atrofia nao observada 
 pesquisa para h. pilory: negativa 

 H. pilory e um bacteria severa que so´trata c/ pesados antibioticos nao consigui tomar por efeitos colaterais. A´1 ano atras este exame deu positivo. 
 Ha 20 dias fiz este exame estava com 13 aplicaçao da auto hemo .Este resultado para mim me deixou muito feliz pois vinha sofrendo a´anos com este mal no estomago .

Meu abdomem era inchado nao podia comer muitos tipos de alimentos.. , ainda tem muito muito sucesso a´comemorar daqui p/ frenre pois so´estou no começo ..Ainda
vou me recu/ da gastrite. e outras enf/ que estao bem melhor . 

 Graças a` DEUS EO DR LUIZ MOURA A FELICI DADA EXISTE.
  

Diva Gomes de Sa
 Dourados ms

  
 
 
 
Inforum:

  
Data: 08/12/2009 23:38

 De: joao jose da silva - são paulo - capital
 IP: 201.83.157.145

 Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA
 Parabens Dr. Luiz Moura, que Deus o abençoe

 Uso a AH a mais de um ano, realmente desconheço o que eh remedio, me curei de um grave problema de bacteria no estomago com a AH. Minha esposa sofria de
psoriase a anos, e na terceira aplicação da AH a psoriase desapareceu. Recomendamos a um jovem amigo de 18 anos de idade que a cerca de dois anos se escondia por
baixo de roupas, para não mostrar sua pele ressecada, escamada e avermelhadas pela psoriase, inclusive na face. Hoje ele esta radiante e feliz, pois após a terceira
aplicação a psoriase desapareceu, e ele ja pensa até em ir a praia mostrar seu jovem corpo para as garotas.

 Mais uma vez, parabens ao Dr. Luiz Moura, espero que outros BRASILEIROS como ele tenham a ousadia e a coragem de aparecer em publico e demonstrar que nem
tudo esta perdido, e que só precisamos ter coragem e amor ao proximo, para contribuir para um bem estar de todos. 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 26 de outubro de 2009 - 01:16:33 

 Data: 26/10/2009 00:27 
 De: Evarildo Franca 

 IP: 187.77.21.138 
 Assunto: Auto Hemoterapia 

  
Aconselho e recomendo!!...Faco aAH somente por prevencao, Gracas a Deus!!...Mas inicie o tratamente depois de ralato de amigos adeptos a isso q se mantiveram fortes
e resistentes a gripes e sistesmas de baixa imunidade. 

  
Tenho alguns amigos q curaram pessoas com ulceras e varios problemas de pele, ate mesmo de tumores!!..... 

  
Recomendo a todos!!..sem contra indicacoes!!! 

  



Q Deus abencoe todos q necessitarem de cura!!... 
  

Amem. 
  

 
Data: 25/10/2009 23:57 

 De: Edson (jedsoncunha@bol.com.br) 
 IP: 187.12.14.162 

 Assunto: Uso da auto hemoterapia 
  

Parabéns Dr LUIZ MOURA, pela sua iniciativa em divulgar o uso dessa tecnica tao importante e de custo baixissimo e que tem eficacia comprovada, como o senhor
deixa claro nos exemplos citados no DVD, com seus paciente e sou testemunha da sua eficacia, pois depois de varios anos convivend com alergias terriveis encontrei
atraves dessa tecnica minha saude. Ha seis meses nao uso nenhum remedio para esse fim. 

  
que muitas pessoas tenham acesso a esse DVD, para que possam usufruir dessa tecnica de custo tao baixo e de efeito comprovados!!! 

  
Estou fazendo minha parte distribuido copias para colegas da faculdade. 

  
O que é bom e útil tem que ser compartilahdo. 

  
Valeu Dr LUIZ MOURA pela sua iniciativa pelo bem da saude social... 

  

Relatos - Auto-Hemoterapia e Problemas no Fígado
 
 
Roberto Fraga da Silva comentou no grupo AMIGOS DA CURA, na foto de Walter Medeiros, 4 de maio, aniversário do Dr. Luiz Moura

  
Roberto Fraga da Silva: A um ano faço o tratamento estava com início de cirrose e hepatite c fui curado da cirrose graças a esse médico brilhante que tenho profunda
gratidão

 Descurtir · Responder · 3 · 11 h · Editado
 (6 de maio de 2016)

  
https://www.facebook.com/roberto.f.dasilva.39

  
https://www.facebook.com/groups/422963371070990/

  
 
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 26 de janeiro de 2016 - 22:17:52

  
Enfermidades selecionadas 

 Doenças pancreáticas
 Hepatite

  
Auto-hemoterapia (nos Estados Unidos) e a prova dos efeitos benéficos em 6 anos: Hepatite B cronica e Cirrose

  
Alba Hall publicaou no Grupo Auto-hemoterapia - meu sangue me cura 

 Foto de Alba Hall. 
 Curtir · Responder · 9 h 

  
Está aí o meu resultado de 6 anos de uso esse foi em 2011 

  
- 

  
Alba Hall Esse é deste mês tudo normal mas faço toda semana meu médico aqui nos Estados Unidos fica besta diz que eu continue fazendo o mesmo que venho fazendo
pois ele não sabe o que é não posso dizer pra ele vou de 6 em 6 meses fazer o chek-up 

  
Foto de Alba Hall. 

 Curtir · Responder · 9 h 
  

Alba Hall Faço 10ml de 7 em 7 dias pode reparar na primeira o meu AST e 863 e o ALT 1018 hoje o AST e 19 e o ALT 18 como posso parar este tratamento 
 Curtir · Responder · 2 · 9 h 

  
Alba Hall Tenho hepatite b crônica e cirrose tem prova mais contundente do que esta 

 Curtir · Responder · 1 · 9 h 
  

FOTOS EM: 
  

https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/posts/1037780666279449?pnref=story
  

 
Quarta-feira, 27 de janeiro de 2016 - 00:14:11 

  



* E MAIS COMENTARIOS IMPORTANTISSIMOS: 
  

Alba Hall: Preste atenção Marcelo logo em baixo da quantidade de AST and ALT (test 4) HBV not detectaed o vírus da hepatite não é detectado 
 Descurtir · Responder · 1 · 1 minuto 

  
Alba Hall Observe no primeiro exame a palavra alert e high no lado dos resultados 

 Descurtir · Responder · 1 · 3 min 
  

Alba Hall E low 
 Curtir · Responder · 2 min 

  
Marcelo Fetha Obrigado Estas observações são muito importantes! 

 Curtir · Responder · Agora mesmo
  

 
* E MAIS UM COMENTARIO IMPORTANTISSIMO: 

  
Alba Hall: Preste atenção Marcelo logo em baixo da quantidade de AST and ALT (test 4) HBV not detectaed o vírus da hepatite não é detectado 

 Descurtir · Responder · 1 · 1 minuto 
  

 
 
 
 
Quarta-feira, 6 de abril de 2016 - 08:42:15

  
Enfermidades selecionadas 

 Porfiria Cutânea tarda controlada com auto-hemoterapia em 2 meses de tratamento
  

Milena Romao publicou no Grupo Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura 
  

Milena Romao 
 10 h · Sumaré, SP, Brasil 

  
Oi, tenho uma doença rara chamada Porfiria Cutânea tarda, faço a auto hemoterapia ha um ano e dois meses, minha doença foi controlada em apenas dois meses de
tratamento, procuro compartilhar pois as vezes aparece algum portador da doença e isso ajuda a propagar esse tratamento que me devolveu a vida, e assim ajudar as
pessoas a encontrar a cura com esse tratamento tão maravilhoso! 

  
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/

  
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015 - 18:19:43

  
Enfermidades selecionadas 

  
Auto-hemoterapia cura problemas de fígado

  
Vera Lucia Kakuda 

  
Se não fosse a hemo já teria partido pra outra vida, faço hemo há 3 anos, problemas serio no fígado, hoje estou bem, e vou fazer sempre, uma vez por semana que faço a
aplicação. 

 10 de janeiro às 11:26 · Curtir 
  

Postagem no Facebook no Grupo: 
 https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/

  
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 1 de setembro de 2013 - 01:54:02

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Insuficiência hepática

 Pós-operatório
 Rinite

 Transtorno de ansiedade
  

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, 18 de julho de 2012 - 01:16:38

  
Enfermidades selecionadas 

 Insuficiência hepática
  

Auto-hemoterapia melhora em caso hepatopatia grave (cirrose hepática)
  

A postagem é antiga, mas nao tinha visto. 
  

Antonio Maria 
 18/09/2011 às 12:51 AM 

  
Grande Juca. 

  
Resido em Campinas e não sei como entrar em contato com os familiares do querido Sócrates. Apelo`ao grande jornalista que é para passar as informações que passarei a
seguir. 

 Há dois anos, por insistência de meus familiares, fiz exames médicos para verificar alguma enfermidade posto que padeço de alcoolismo crônico e setia-me
demasiadamente fraco, embora ainda trabalho. Dos exames, à época, foi constatado hepatopatia grave (cirrose hepática) , porém sem “pressão portal” ou seja, varizes
esofágicas. Como não há tratamentos eficazes para a cirrose, por acaso, na internet, encontrei um tratamento alternativo denominado “Auto-hemoterapia” propalado por
um renomado médico-cientista carioca o Dr. Luis Moura. Dessa forma, há dois anos passei a fazer o tratamento que consiste na extração do sangue da veia (10ml) e
aplicando-o ato contínuo, (5ml) em cada braço, no músculo. Procedo de tal forma semanalmente e acrescentei ainda, por pesquisa realizadas na net, mais 20.000 mcgs de
vitamina B12 e 800 mg de Silimarina diariamente, mais complexo B e em torno de 300 mg de cloreto de potássio e cloreto de magnésio, mais complexo vitamínico tipo
“centrum”. Desde então, sinto-me com saúde plena embora ainda seja diabético e portador de hipertensão arterial . Para o diabetes, cuja maior consequência nefasta é a
má circulação mormente a periférica, tomo o Diabinese (não atinge o fígado) e mais o “citrato de sildenafila” vulgo Viagra, que também eliminou as manchas necrosadas
que eu tinha nas pernas. Para melhor ilustrar sobre os efeitos “mágicos” da Auto-hemoterapia (proscrita pela Anvisa e leboratórios Multinacionais), tenho um amigo
abastado, dono de farmácia, que contraiu a cirrose através do vírus da hepatite e embora tenha gasto uma pequena fortuna no Hospital Albert Eistein, não obteve
resultados satisfatórios. Em sua fase de interícia (amarelamento) passou a fazer também a Auto-hemoterapia e hoje (só de raiva,eh,eh) bebe e come torresminho, sentindo-
se ótimo. 

 Portanto, caro Juca, nada impede ao jornalista de tamanha envergadura, transmitir estas informações aos familiares de nosso querido Sócrates e mesmo que os médicos
digam que é bobagem, que não funciona, etc., vale a pena tentar, posto que funcionou comigo e com um amigo chegado, pode e vai funcionar com o Sócrates. 

 Desde já agradeço ao também querido Jornalista esportivo. 
 Abraços. 

  
http://blogdojuca.uol.com.br/2011/08/a-melhora-de-socrates/

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 10 de julho de 2011 - 14:09:05

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Asma

 Cisto cebáceo
 Doenças pancreáticas

  
A unica dúvida é se alguem ja usou em criança de 3 anos

  
Data: 05/06/2009 23:03:30 

 De: luciana (lcpublicidades@hotmail.com) 
 IP: 200.223.17.26 

 Assunto: A unica dúvida é se alguem ja usou em criança de 3 anos 
  

 



Eu descobri um cisto no pancrea, e a gasto disse que não era de se preocupar ma sabe como é agente sempre fica preocupada. Então resolvi conhecer melhor a AH e sentir
muita confiança a ponto de fazer 20 cópias do dvd de Dr. Luiz Moura e sair emprestando as pessoas e mostrando a todas pessoas que eu achava que poderia ajudar. Com
isso, eu, minha mãe que teve cancer de tireoide, meu pai com arterias entupidas, minha tia com asma e alergia, minha irmã com problemas nas circulações das pernas,
duas amigas enfermeiras, e muitas outras amigas com outros tipos de problemas, ja estamos fazendo a auto hemoterapia. E todas essas pessoas estão obtendo resultados
significativo, elas estão surpresas pois não imaginaria que iam obter resultados tão favoráveis. Meu filho de 3 anos tem problema de alergia quase sempre tem que ir ao
hospital e só não fiz a AH nele pois ainda não vi nenhum relato com crianças nesta idade. VAMOS AJUDAR ALIVIAR O SOFRIMENTO DE MUITA GENTE.
Divulguem a AUTO HEMOTERAPIA. Quem é doente hoje pode ser sao amanhã e quem é sao hoje pode ser doente amanha. 

  
Diva

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-unica-duvida-e-se-alguem-ja-usou-em-crianca-de-3-anos-.asp

  
 
 
 
 
 
PACIENTE DO DR. LUIZ MOURA POR MAIS DE 20 ANOS, TESTEMUNHA EM FAVOR DA AUTO-HEMOTERAPIA. 

  
 Terça-feira, 13 de julho de 2010 - 16:32:35: 

 Sou absolutamente a favor.  
 Fui paciente do Dr Luiz Moura, dos 13 aos 37 anos, quando ele se mudou para Visconde de Mauá e eu para Maricá.  

 O tratamento é sensacional, faz efeito e custa baratíssimo. 
 Monica Azevedo 

 41 anos - Rio de Janeiro 
  

 Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - 09:22:17: 
 Eu tinha sérias complicações de circulação sanguinea desde pequena, com muitas dores nas juntas, principalmente das pernas. Fiz a AH por 5 anos ( 1982 a 1987 ),

começando de 3 em 3 dias e terminando de 15 em 15 dias, juntamente com uma medicação vinda do Urugay: Lisado de Corazon. Hoje, aos 41 anos não sinto mais dores (
o meu trabalho como vendedora e a minha idade agora contribuem para o cansaço e inchaço ).  

 Em 2001 tive dengue e com a doença houve complicações no fígado. Os médicos de um conhecido hospital na Barra da Tijuca não fizeram os exames de sangue relativos
as enzimas hepáticas ( acho que é assim que se diz... )e me receitaram paracetamol. Segui as orientações médicas e com 15 dias eu estava com uma intoxicação gravíssima
no fígado! Mais uma vez apelei pelo Dr Luiz Moura, que sugeriu que eu fizesse a AH novamente. Assim foi feito. Mesmo seguindo a orientação dele de passar longos 40
dias de cama e comendo suspiro, em 7 dias eu já não sentia mais as dores terríveis no abdomem e em 15 dias o inchaço do fígado já havia desaparecido.( Não fiz uso de
nenhuma medicação complementar )  

 Em 2004, aos 36 anos e grávida do segundo filho, recebi do obstetra a orientação de repouso de 45 dias por conta de uma gravidez de risco ( baixa de líquido amniótico e
descolamento de placenta ). Comentei com o obstetra sobre a AH e ele se colocou contra o tratamento, dizendo desconhecer os benefícios; mas me deixou a vontade para
fazê-la, caso quisesse. Logicamente procurei pelo Dr Luiz Moura e mais uma vez me tratei com AH. Minha gravidez foi TRANQUILÍSSIMA, seguindo um repouso de 7
dias ( e não de 45... ) e trabalhando até o dia do parto ( cesareana ). Ganhei pouco peso ( 6kg ), a criança nasceu de 40 semanas, com 3,6 kg e 51 cm e absolutamente
saudável.( Não fiz uso de nenhuma medicação complementar )  

 Meu esposo também fez AH, para melhor desempenho nas atividades físicas, que foi comprovadamente eficaz, mas vou deixar isso para que ele dê a propria opinião. 
 Monica Azevedo 

 41 anos - Rio de Janeiro 
  

 https://www.youtube.com/watch?v=5X5zXI_kE0c
  

http://www.hemoterapia.org/videos/em-2001-tive-dengue-e-com-a-doenca-houve-complicacoes-no.asp
  

 
 
 
 
 
Os depoimentos abaixo estão transcritos em 

 http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1670&u=15 
  

 
 
 
 
Fígado 

  
Data: 27/08/2008 17:47 

 De: Rosalia (rosalia_dias_travassos@hotmail.com) 
 IP: 89.214.171.109 

 Assunto: Re: Hepatite auto himune 
  

Marcia Mathias 
  

Espero que o seu depoimento seja a esperança de quem sofre do mesmo e outros problemas 
 Tive um nódulo no figado e auto anticorpos positivos que andava a controlar com exames médicos. 

 Li na altura o seu testemunho que me deu muita coragem . 
  

Fiz 15 aplicações de Setembro a Novembro de 2007. 
 Em fevereiro deste ano fiz novamente exames ( ecografia e análises clinicas) . 

  
Negativei os auto anticorpos e JÁ NÃO TINHA O NÓDULO NO FIGADO!! 

 Fiz pausa de 5 meses . 
  

Neste momento faço AH para nódulo e auto anticorpos contra a tireoide (ela está a funcionar 
 normalmente). 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-unica-duvida-e-se-alguem-ja-usou-em-crianca-de-3-anos-.asp
http://www.hemoterapia.org/videos/em-2001-tive-dengue-e-com-a-doenca-houve-complicacoes-no.asp


Não sei se existem relatos de cura .Ainda não negativei dos auto anticorpos contra a tireoide. 
  

 
 
 
 
Fígado 

 Data: 29/08/2008 14:39 
 De: marcia 

 IP: 189.100.170.11 
 Assunto: Re: Re: Hepatite auto himune 

  
Oi Silvia! 

 No meu caso cheguei a ficar internada em 2003 por 10 dias pois os médicos não conseguiam chegar 
 ao diagnóstico. 

 As enzimas chegaram a 1500, 1600... 
 Os médicos decobriram porque aplicaram corticóides e as enzimas baixaram.Então pesquisaram os 

 anti corpos anti musculatura lisa e apareceram. 
 Agora estou numa pausa pois os exames estão normais há bastante tempo, sem corticoides e 

 imunossupressores que me ajudaram até 2005 quando iniciei a auto hemo e parei com a medicação. 
 A cortizona me auxiliava a baixar as taxas mas não se mantinham quando parava a medicação Com a 

 auto hemo as taxas se mantiveram normais sem medicação. Faço auto hemo desde 2005. 
 Pretendo retornar em breve com as aplicações para uma manutenção apenas. 

 Espero poder ter ajudado. 
 Qualquer dúvida não se acanhe em perguntar. 

 Este tratamento foi enviado por Deus 
 O que fiz foi me aprofundar sobre o assunto e é o que te aconselho fazer antes de tomar a 

 iniciativa de começar o tratamento. 
 Eu tive orientação médica para faze-lo. 

 No momento creio que voce vai ter dificuldade em obter um apoio médico por causa da pribição da 
 Anvisa 

  
Marcia 

  
 
 
 
 
(Observação, não incluída no texto: As transaminases são enzimas hepáticas cujo nível aumenta 

 quando há lesão das células hepáticas (hepatócitos) provocada por qualquer tipo de agressão). 
  

 
 
 
Fígado / ameba 

  
EU ESTAVA COM AMEBA NO FIGADO, TINHA DIARREAS TODOS OS DIAS, DORES NA REGIAO DO FIGADO E FIQUEI 

 MUITO EMAGRECIDA. 
  

COM 10 APLICAÇÕES DE 15 ML, 7 EM 7 DIAS, FIQUEI BOA. 
  

ROSANE PIMENTEL 
  

 
 
 
Data: 29/05/2008 14:56 

 De: OLIVARES 
 IP: 200.186.126.46 

 Assunto: Re: Re: Dores na coluna cervical e lombar - Marçal. testemunho de benefícios para 
 problemas de coluna. 

  
Do post da reportagem que comentei: 

 Anterior. 4. 5. 6. Próximo » Faça seu comentário 
  

Joaquim Marçal De Souza - RJ25/08/2007 12:30:37 
  

Joaquim Marçal De Souza 
 Fui cuidador de um adolescente com Adrenleucodistrofia (do filme óleo de lorenzo), e estava 

 pesquisando sobre terapêuticas que pudessem ajudá-lo, já que o mesmo tinha feito até transplante 
 de medula óssea, mas a doença continuou seu curso, até levá-lo ao óbito. Estava avaliando o 

 mercado de taxi em Curitiba quando, sua mãe embarcou no mesmo,ele tinha acabado de fazer o 
 transplante de medula, foi assim que tudo começou. Assim ele foi se apegando,a mim, como a doença 

 continuou evoluindo, resolvi me dedicar em cuidar dele, fomos grandes amigos , uma lição de vida. 
 Viveu em 3 anos depois dos 11 anos, o que muitos de nós jamais viveriamos em 100. Infelizmente 

 porque os novos médicos não tem esse tipo de informação dessa terapêutica, quero crer nisso..., e 
 o mesmo não a utilizou, e assim não soubemos se o tratamento teria ou não ajudado. Assim que 

 sabia de alguém, que estava usando a terapêutica e tinha feito algum tipo de transplante, eu ia 
 atrás. Encontrei um terapeuta que tinha feito transplante de fígado, usava imunossupressores, e 

 fazia a AH, e estava se sentindo bem... Estou contando isso para esclarecer que quando estamos 
 doentes temos que buscar informações. Há 2 ano e meio comecei com muita dor nas costas e após 

 



exames específicos, foi diagnosticado hérnia discal (L4 e L5) com protuberância em uma delas. 
 Após várias alternativas de tratamento sem sucesso e em vias de uma cirurgia, optei por uma 

 terapia muito utilizada no passado a "Auto-hemoterapia" . A partir da 1ª aplicação, já pude 
 perceber um resultado muito positivo e em menos de 1 mês de tratamento estava completamente sem 

 dor. 
  

 
 
 
Data: 21/01/2008 09:10 

 De: Hélio 
 IP: 172.23.24.107, 189.20.96.32 

 Assunto: Autohemoterapia 
  

Meu padastro tem cancêr no fígado os médicos deram a ele 3 anos de vida, o cancêr tinha 8 cm e os 
 médicos nem fizeram quimioterapia alegando que o estado da doença já estava avançado, a mais ou 
 menos 5 meses ele começou a fazer Autohemoterapia, os resultados atuais são fantásticos, o cancêr 
 diminuiu de tamanho, hoje o tamanho do cancêr é de menos de 1 cm, e os médicos estão espantados 
 com o estado atual de saúde do meu padastro,onde os médicos já marcaram uma transfusão de fígado, 

 ou seja uma pessoa que estava condenada a morte, hoje em dia as chances de cura são altas, na 
 minha opinião a Autohemoterapia é um método eficaz, só não é liberado por que colocaria em risco 

 a indústria farmacêutica. 
  

 
 
 
Fígado 

  
Tenho mais quatro casos na família, todos com absoluto sucesso dentro dos respectivos quadros. Há 

 inclusive um caso de regressão total de doença crônica degenerativa no fígado, no caso, o médico 
 desconhece a realização da Auto-hemoterapia e ESTRANHA a negativação nos resultados dos últimos 

 exames. 
  

Eduardo Bispo 
  

 
 
 
Data: 09/11/2007 22:04 

 De: Marçal 
 IP: 201.29.229.152 

 Assunto: Re: Transplantados de Medula Óssea e a Auto-Hemoterapia 
  

Transplante de medula x AH 
 Mensagem removida do inforum 

 Data: 12/08/2007 05:54 
 De: Margot Segui (margosegui@hotmail.com) 

 IP: 189.48.249.164 
 Assunto: Re: Dúvidas?!? 

  
Ericka, meu anjo, não sei quanto a transplante de fígado, mais transplante de medula eu posso te 

 informar, meu genro também estava desenganado pelos médicos, depois de quase 8 meses do 
 transplante. Como ultima tentativa decidiu a duras penas fazer a AH, hoje graças a DEUS e a AH, 

 já saiu do período critico, esta em casa e já esta trabalhando (por conta própria), foi uma 
 melhora ou melhor um milagre, quando todas as tentativas falham, não custa tentar. Boa sorte. 

 MARGOT 
  

 
 
 
Data: 29/06/2008 22:35 

 De: Maria das graças 
 IP: 201.1.6.164 

 Assunto: Hepatite auto imune 
  

No final do mês de março deste mesmo ano fui acometida por uma ´hepatite que não era viral, ou 
 seja; não contagiosa. O diagnóstico dado por diversos médicos "hepatite auto-imune"... uma 

 hepatite terrível onde o único tratamento que a medicina tradicional conhece é através da 
 terapia com corticóides para manter os níveis das taxas necessárias para o bom funcionamento do 

 fígado.Deixo aqui o meu depoimento: conversei com meu marido que é médico sobre as informações 
 que tínhamos sobre a autohemoterapia e juntos optamos em não começar pelo tratamento convencional 

 e sim pela autohemo. Iniciei com 20 ml (com aplicação de 10 ml em cada glúteo) de cinco em cinco 
 dias para a taxa de macrófagos permanecer em alta... Hoje dia 30 de junho deste mesmo ano estou 

 completamente curada!!!!!!!! As taxas iniciais de 2300 de tgo e tgp caíram para 30!!!!!!!! Hoje 
 faço manutenção de 7 em 7 dias com 10 ml.... Em nenhum momento fiz uso de corticóides!!! E não 

 permiti em nenhum momento pensar negativo sobre a minha recuperação! Bem sugestão ou não estou 
 curada!!!!!! De antemão estou 90% melhor das enxaquecas que sofro à pelo menos 30 anos... o sono 

 melhorou 95%... as acnes, a disposição, dores nas pernas... Deus abençoe Dr. Luíz Moura, pela 
 coragem e amor 

 incondicional!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 !!!!!!!!!! 

 



 
 
 
 
Data: 25/05/2007 16:38 

 De: enunes 
 IP: 201.86.140.189 

 Assunto: Patente da autohemoterapia 
  

Vejam que interessante matéria encontrei num site, e mais uma vez se comprova a eficiência da 
 Auto-hemoterapia: 

  
Monócitos podem mudar a vida de diabéticos 

  
Equipe de médicos alemães e espanhóis desenvolve em laboratório as chamadas células 

 substitutivas, para que os dependentes da insulina possam se ver livres do medicamento. 
  

Monócitos podem mudar a vida de diabéticos 
  

Kiel (alemanha) – Médicos alemães e espanhóis desenvolveram células substitutivas para diabéticos 
 e pacientes de cirrose hepática, num laboratório em Kiel, na Alemanha. Num futuro próximo, 

 esperam poder livrar as vítimas da diabetes das injeções diárias de insulina, e os doentes do 
 fígado dos custosos e arriscados transplantes. 

  
O chefe da equipe, Fred Faendrich, informou ontem que o processo já foi patenteado na Europa e 

 que os cientistas envolvidos na experiência acreditam estar em condições de testar as células nas 
 clínicas, dentro de cinco a sete anos. Trabalham com ele médicos de Leipzig, Wuerzburgo, Kiel e 
 da cidade espanhola de Alicante. 

  
O grupo trabalhou com determinadas células sanguíneas (monócitos), fazendo-as se portar como se 

 fossem do fígado ou a produzir insulina. 
 "Para evitar qualquer discussão sobre a ética no uso de células-tronco, nós nos concentramos nas 

 células do sangue, os denominados monócitos", disse o alemão Faendrich, cientista especializado 
 em técnicas de transplantes. "A grande vantagem consiste em que essas células existem em grandes 

 quantidades e podem ser extraídas dos pacientes sem transtornos." 
 "Outra vantagem é que, como as células provêem do mesmo paciente, não há risco de rejeição. Essas 

 células substitutivas podem ser uma opção para evitar as injeções de insulina nos diabéticos e os 
 transplantes de fígado entre os doentes de cirrose", prosseguiu ele. "O novo e inovador em 

 nosso conceito é o fato de os monócitos poderem ser levados a um estado em que são novamente 
 transformados em células programáveis, podendo-se dar a elas novas ordens para que cumpram outras 

 tarefas. A esse processo, que dura 10 dias, chamamos de desdiferenciação." 
  

Por meios especiais que favorecem seu crescimento, as células podem ser diferenciadas até se 
 transformarem no objetivo desejado, isto é, em células produtoras de insulina ou do fígado, 

 destacou. "As células do fígado cultivadas assim produzem proteínas importantes, como a albumina, 
 ou fatores de coagulação, e podem desintoxicar o organismo de impurezas", concluiu Fred 

 Faendrich. 
 Fonte: Estado de Minas 02/11/05 

  
site: http://www.labtest.com.br/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=57

  
OS MONÓCITOS SÃO OS PRECURSORES DAS CELULAS DO SINTEMA IMUNOLOGICO: neutrófilos, linfócitos, 

 monócitos, eosinófilos e basófilos. Portanto, aí está, entre outros, os reais motivos pelos quais 
 enfrentaremos grandes batalhas para superar os lobies das INDUSTRIA$ de MEDICAMENTO$. Com a AH 

 temos efeitos semelhantes, para não dizermos iguais. A custos irrisórios.
  

 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Problemas pulmonares
 
 
 
 
Marion Boebel publicou em Auto-hemoterapia Testemunhos:

  
Ontem às 22:33 (10 de maio de 2016)

  
Hoje é um dia especial e foi este dia que escolhi para testemunhar ... Há exatos 360 dias atrás eu fui internada na UTI diagnosticada com uma tromboembolia pulmonar
cronica e aguda... fiquei 7 dias na UTI lutando para retornar à vida, quando eu não podia nem me virar na cama, pois até isso me cansava e mais 29 dias no quarto, me
recuperando aos poucos. Desde esta época até hoje, estou em tratamento com profissionais que foram verdadeiros anjos colocados em minha vida por Deus. Esta embolia
pulmonar me trouxe ainda uma consequencia que foi a hipertensão pulmonar grave, classe 4. Desde setembro estou em tratamento com sildenafil. A hipertensão pulmonar
é uma doença que não tem cura, exceto a que aconteceu comigo, causada pela embolia, que pode ser corrigida ou curada com cirurgia pulmonar. Esta é a fase em que
estou, pois estou em avaliação para cirurgia, para que pudesse voltar a ter uma vida normal. Além disso, a hipertensão causa o aumento do lado direito do coração. Faz
uns dois meses que Deus usou um anjo chamado Sandra Mara, que me enviou uns videos do Dr. Luiz Moura, explicando a auto hemoterapia. Amanhã farei minha sexta
aplicação. E olha o que me aconteceu.... Hoje fui fazer um ecocardiograma para controle. E o meu coração está normal.... gente, completamente normal.... sem aumento
do lado direito, sem pressão alta.... NORMAL. A felicidade hoje não cabe no peito... transborda... Eu sei que preciso mais, mas tenho plena fé que além do meu coração,
que a auto hemoterapia já curou, tb vai curar meu pulmão, tirando os coágulos que acabaram ficando lá...e eu não precisarei mais fazer a cirurgia. Ainda farei mais
exames para confirmar e quando isto acontecer, voltarei a testemunhar. Me coloco a disposição para lutar por esta causa, sempre, porque hoje eu sei que O MEU



SANGUE ME CURA!!!! Deus é maravilhoso e faz as coisas perfeitas. Obrigado a todos os anjos (minha familia se inclui) que fazem parte da minha vida, que choram e
se alegram comigo ....Amo todos vocês!!

  
80 curtidas 24 comentários 19 compartilhamentos

  
Descurtir · Comentar

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/posts/591138447718821

  
https://www.facebook.com/marion.boebel

  
 
Henriette Graf comentou em Auto-hemoterapia Testemunhos:

  
Ola marion Uso autohemoterapia em animais com resultados impressionantes a mais de 10 anos .fico feliz que aos poucos a medicina humana esteja abrindo os olhos e
quebrando preconceitos com relaçao a essa tecnica. Feliz com sua recuperaçao . Com a certeza que Deus continuara abençoando vc e sua familia ....beijo grande Hetti

 Descurtir · Responder · 4 · Há 20 horas
  

https://www.facebook.com/henriette.graf.3
  

 
 
 
 
 
Quarta-feira, 9 de março de 2016 - 10:08:45

  
Auto-henmoterapia melhora HAP (Hipertensão arterial Pulmonar)

  
PUBLICADO AGORA NO GRUPO Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço! 

  
ATIVIDADE RECENTE 

  
Yara Silva 

 22 min · Araruama, RJ, Brasil 
 Meu Nome é Yara Silva. Fui diagnosticada com HAP(Hipertensão arterial Pulmonar)em 2011,desde então tomava vários medicamentos, inclusive Vasodilatador,estava

toda inchada e respirava com dificuldade. A HAP e uma Doença Grave, progressiva e Potencialmente fatal.(Ela é pior que um câncer )as células se proliferam
desodernadamente dentro das artérias. E vai estreitando a passagem do Ar.sendo assim todos os Órgãos sofrem pela falta de oxigenação. Não existe cura. Os
medicamentos sao carissimos. E so fazem aliviar alguns sintomas.-(Quem quiser pode pesquisar mais sobre a HAP) Os medicamentos não impedem o avanço da doença e
ainda temos o descaso da saúde pelos governantes que gerenciam muito mal a distribuição de medicamentos de alto custo. Sendo assim as pessoas com essa doença
quando ficam sem receber e usar is medicamentos podem vir a óbito rapidamente.descompensano e causando sérias complicações as vezes irreversíveis. Comecei a usar a
AHT há 02 anos. Aos poucos fui me livrando ds crises severas de Asma. E consequentemente minha saúde melhorou. Eliminei todo inchaço do corpo. Hoje a Hap
encontra-se estável . Passei da Classificação III para a II. O que era impossível já que a doença avança cada dia. A tendência a usar oxigênio 24hs e entrar oara a fila de
trás plante duplo seria ineviável. Hoje estou saturando 98% Bpm 79 e pressão estável. Já consigo até subir escadas e fazer pequenos exercícios. Estou há 5 anos
diagnosticada com o uso da AHT.estou cada dia melhor. Deixo minha página do face onde fiz alguns vídeos depoimentos facebook/debemcomahap 

 http://www.debemcomahap.com
 Yara Silva 

  
https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/

  
http://debemcomahap.com/

  
https://www.facebook.com/MarySilva2012

  
 
 
 
 
Pablo Monte compartilhou a própria publicação no Grupo Auto-hemoterapia - meu sangue me cura..

 20 de janeiro às 22:20
  

Pablo Monte
 20 de janeiro às 22:14

 Acabei de Ganhar o Maior Presente da Minha Vida , depois de 6 meses de AUTO HEMOTERAPIA , desapareceram totalmente os 2 nódulos do meu Pulmão Direito ,
UM RESIDUAL E OUTRO ESPICULADO , Muito Obrigado DEUS ! Estou com as duas tumografias em Mãos , a antes e a depois da AUTO HEMOTERAPIA !

  
Curtir Comentar Compartilhar

  
 
Quinta-feira, 4 de fevereiro de 2016 - 00:25:05

  
AUTO-HEMOTERAPIA CURA NÓDULO NO PULMÃO: 

  
Pablo Monte adicionou 2 novas fotos. 

 2 de fevereiro às 23:45 · 
  

Auto Hemoterapia - Aqui vai a conclusão clara dos nódulos da primeira tumografia feita em março de 2015 e da segunda feita em dezembro de 2015 , após o tratamento
já sem a presença dos nódulos ! 

  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1687110954906497&id=100008228263303

  



 
 
 
 
 
 
 
Minha capacidade pulmonar aumentou em 10% com AHT

  
Publicado por Sirlenio da cunha em 21 dezembro 2015 às 20:42 em INFORMAÇÕES

  
Boa noite.

 a mais ou menos 3 meses atras fui ao pneumologista pois estava com falta de ar e fiz um exame espirometria (mede a capacidade pulmonar) e estava com uma capacidade
de 68% sendo que segundo o médico pela idade, peso etc... teria que ser uma capacidade de 80%, sendo que constatou em uma tomografia areas de enfisema pulmonar,
bem o médico mandou eu continuar a usar "seretide" a famosa bombinha, e voltar em 2 meses alegando que se piorasse teria que usar medicamentos mais agressivos,
saindo do consultório comecei a pesquisar sobre tratamentos alternativos, e a 2 meses comecei a fazer AHT de 7 em 7 dias 5mls....voltei ao médico agora, e nesse tempo
da AHT me senti muito bem! e também a umas 3 semanas atras comecei a bochechar em jejum uma colher de sopa de óleo de girassol prensado a frio por 20 minutos e
após cuspindo fora e lavando bem a boca para eliminar bactérias.......bem! voltei ao médico e refiz o exame de espirometria, e adivinhem! minha capacidade pulmonar
aumentou em 10% ou seja deu capacidade de 78% faltando apenas 2% pra ser considerada normal.....o médico disse ficou surpreso de como melhorou muito, e mandou
eu voltar somente no início do inverno para novos exames...e continuar com o seretide.

  
 
* Respostas a este tópico

 Maurecir Mafra 8 horas atrás:
  

Se excluir açucares e fizer a cada cinco dias, ficara melhor
  

http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/minha-capacidade-pulmonar-aumentou-em-10-com-aht?xg_source=activity
  

 
 
 
 
 
Adenilson Ramos: boa tarde..eu usava seretide tbem...tinha muita canceira bronquite..depois que comecei a fazer auto hometerapia..nao tenho mais nada faz 9 meses que
faço acabou td a canceira.estou com pulmao de cavalo.

 Descurtir · Responder · Enviar mensagem · 1 · 6 h
  

Publicado em Auto-hemoterapia Testemunhos:
 https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/posts/532568163575850?comment_id=532600603572606&notif_t=share_comment

  
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 21 de março de 2012 - 12:17:35

  
Enfermidades selecionadas 

 nódulos nos pulmões
  

Eu tinha nódulos nos pulmões, faço AHT ha 1 ano e na ultima TC de tórax que fiz maço de 2012, no hospital da ordem terceira não acusou mais nada...AUSÊNCIA DE
LINFONODOMEGALIAS MEDIASTINAIS. 

 Para os que duvidam, teno 4 TC e um RX - de tórax. 
 -2009 

 -2010 
 -2011 
 -2012 
 Quem quiser ver prara crêr, estou a disposição com todos os laúdos. 

  
alexandre 

 57 anos - Belém - Pa
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/nodulos-nos-pulmoes.asp
  

 
 
 
 
 
Domingo, 19 de fevereiro de 2012 - 15:36:04

  
AHT cura ensfisema e Bronquite Asmática

  
geraldoseuamigo fez um comentário sobre Reportagem sobre a Autohemoterapia exibida no Jornal da Band: 

  
“Dr.” eu era paciente fase final de enfisema grave, evolução de Bronquite asmática que tive desde criança, eu fiquei no oxigênio em casa sem poder se quer ir à rua, por
20 anos. 

 Aos 21 anos, eu fiz a auto-hemoterapia 20 ml de 4 em 4 dias, e fiquei Curado, em um ano de tratamento. Se eu dependesse da sua opinião, hoje eu estaria morto, é bom
que o senhor tenha colocado a cara para todo mundo ver, e fugir do seu consultório. 

 Jorge Geral Seifert 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/nodulos-nos-pulmoes.asp


 
http://www.youtube.com/user/geraldoseuamigo

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/aht-cura-ensfisema-e-bronquite-asmatica.asp

  
 
 
 
 
 
Domingo, 11 de setembro de 2011 - 03:05:29

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
  

CURA ATRAVÉS DA AUTO HEMOTERAPIA 
  

ESTAVA COM UM GRAVE PROBLEMA NO PULMÃO, POIS, TRABALHEI 4 ANOS COM UM LARVICIDA TÓXICO SEM USAR PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA,
ADQUIRI UM NÓDULO E UM CISTO NO PULMÃO DIREITO,COMO TAMBÉM UMA FORTE ALERGIA NO CORPO, FIZ 20 APLICAÇÃO DA AUTO
HEMOTERAPIA, RENOVEI OS EXAMES, E FOI TUDO ELIMINADO. CHEGUEI A PERDER 16 QUILOS, E RECUPEREI TOTALMENTE, ESTOU ME
SENTINDO MUITO BEM GRAÇAS A AUTO HEMOTERAPIA. VALEU A PENA. 

  
Posts no blog por EVERALDO VIRGÍNIO LINS 

 http://amigosdacura.ning.com/profile/EVERALDOVIRGINIOLINS
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/cura-atraves-da-auto-hemoterapia.asp
  

 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 19 de janeiro de 2011 - 19:34:34

  
Auto-hemoterapia cura BRONCO PNEUMONIA CRÔNICA 

  
 SAUDE PARA TODOS! 

  
 por Ive Barros, quarta, 19 de janeiro de 2011 às 10:12 

  
 MEU FILHO FELIPE PROFESSOR DE HIDRO GINASTICA NO IPANEMA CLUBE DE SOROCABA; DEVIDO AO CHOQUE TÉRMICO QUE PRODUZ EM SEU

CORPO, POR SAIR DA AGUA QUENTE E SUPORTAR A ATMOSFERA DO AR FRIO DO AMBIENTE; CONTRAIU BRONCO PNEUMONIA
CRÔNICA;DEPOIS DE 2 ANOS DE TRATAMENTO, SEM RESULTADO, COMECEI A AH; NA PRIMEIRA APLICAÇÃO J SE SENTIU MUITO BEM,
CONTINUA FAZENDO POIS A QUALIDADE DE VIDA DELE MELHOROU 100 POR CENTO. AGRADEÇO A DEUS POR TER USADO DR. LUIZ MOURA
COMO 1 SOLDADO VALENTE , EM FRENTE A 1 BATALHA EM PROL DA HUMANIDADE 

  
 http://www.facebook.com/notes/ive-barros/saude-para-todos/158920070825431

  
 Post de Divagomessa Gomes Sa em Autohemoterapia Brasil no facebook: 

  
 http://pt-br.facebook.com/people/Autohemoterapia-Brasil/100001431861899

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-bronco-pneumonia-cronica.asp

  
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 12 de janeiro de 2011 - 10:31:37

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Glaucoma, Gripe, Pressão arterial, Prevenção em geral, Tabagismo

  
Vantagens 

 Não tenho tido mas resfriado n/gripe,o habito de fumar tem deminuido,a condição fisica tem melhorado muito,a bronquite estar desaparecendo. 
  

 Waldir Gonçalves Ferreira Filho 
 60 anos - Recife - PE - Brasil

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-glaucoma-gripe.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/aht-cura-ensfisema-e-bronquite-asmatica.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/cura-atraves-da-auto-hemoterapia.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-bronco-pneumonia-cronica.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-glaucoma-gripe.asp


Data: 07/02/2010 19:07 
 De: Dra Graciela Bazzi 
 IP: 190.48.143.25 

 Assunto: Re: AUTOHEMOTERAPIA NA ARGENTINA 
  

Desde el año pasado, en que mi caballo, estaba gravemente enfermo, de un cuadro respiratorio, donde no tenia mas remedio que continuar con dosis de corticoides qeu le
afectaban la salud por otro lado, y viéndolo con tanta restriccion respiratoria, comencé con AUTOHEMOTERAPIA, a la 3 aplicación, se vieron lo cambios y en 20
aplicaciones había remitido absolutamente la disnea y el cuadro patológico. Por lo que defiendo esta terapia, y como médica de humanostambien la pongo en práctica con
algunos de mis pacientes. Gracias a que la he encontrado. 

  
Dra Graciela Bazzi- Médica- 1554281156- Buenos Aires Argentina 

  
fonte: http://inforum.insite.com.br/39550/10409370.html

  
Via Google tradutor: 

  
Desde o ano passado, quando o meu cavalo estava gravemente enfermo, de uma doença respiratória, onde não tinha remédio senão continuar com as doses de corticóides
que lhe afetavam a saúde por outro lado, e vendo-o com tanta restrição respiratória, eu comecei com a AUTOHEMOTERAPIA, e na 3ª aplicação, vieram as mudanças, e
em 20 aplicações houve a remissão absoluta da dispnéia e do quadro patológico. Então eu defendo essa terapia, e como médica, eu a ponho em prática em alguns dos
meus pacientes. Dou graças que a tenha encontrado. 

  
Dra Graciela Bazzi- Médica- 1554281156- Buenos Aires Argentina

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/pdf-especialista-reconhece-a-auto-hemoterapia-dra-graciela.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Data: 03/02/2009 18:34

 De: Vasco Vilar (vvilar@iol.pt)
 IP: 93.102.108.39

 Assunto: Autohemoterapia
 Estou falando de Portugal, vou deixar aqui o meu relato. 

 Comecei com problemas muito graves de saúde em Agosto de 2007, foi diagnostigado na altura Mastocitose acompanhada de Urticária Pigmentosa, que se traduzia por
um mau estar geral, falta de ar e um prurido incontrolavel. Tomei os mais variados medicamentos sempre com acompanhamento médico, fiz uma alergia brutal a um deles
que me queimou a pele toda...aqui nem há palavras que possam exprimir o sofrimento. Mais uma vez na urgência do hospital para tratar da alergia.... embora até tivesse
melhorado da alergia, a falta de ar ficou sempre presente, até que no final de Fevereiro de 2008 (6 meses) a falta de ar agravou-se, mais uma vez voltei à urgência do
hospital, depois de vários exames o diagnostico foi Pneumonia com derrame na Pleura... as dores eram abomináveis....mais uma carrada de medicamentos, mais uma
chatice com alergia aos medicamentos...lá fiquei internado para controle durante 3 semanas para despistagem de tuberculose etc. etc. sujeito aos mais variados exames,
enfim só sofrimento. Claro que com tanto medicamento as defesas estavam debilitadas e cada vez mais debilitadas.... melhorei da Pneumonia, mas a falta de ar e a falta de
força para poder andar e fazer a vida normal continuava na mesma, pois continuava com um Prurido generalizado que por mais medicamentos que tomasse nada resolvia. 

 Depois de muito pesquisar lá descobri este método da Auto hemoterapia, confesso que desconhecia, mas punha-se outro problema, quem me podia fazer tal coisa?
Impossível de encontrar alguém...aqui em Portugal não tenho conhecimento de ninguém, sendo Português ainda pior, pois ao falar do assunto respondiam "isso é coisa do
Brasil etc. etc". Até que me enchi de coragem e pensei em fazer a mim próprio...pois não tinha alternativa... 

 No primeiro dia não consegui...piquei-me todo e nada, nem uma gota de sangue consegui tirar... 
 Não desisti, no segundo dia tentei novamente e lá consegui, foi dificil, mas pronto já vou com várias aplicações e o resultado tem sido muito bom, já não tenho prurido,

respiro melhor e não me canso tanto. 
 No entanto quero deixar claro que com este meu relato não pretendo influenciar ninguém para fazer a Auto hemoterapia, pois cada pessoa deverá sentir-se livre para

decidir o que deve ou não fazer. 
 Também não mencionei nomes de medicamentos... pois também não seria ético mencionar nomes, pois lá por eu fazer alergia e passar mal, não quer dizer que outra

pessoa seja igual. 
 Um bem haja a todos. 

 Vasco Vilar 
  

 
From: Walter Medeiros 

 To: vvilar@iol.pt 
 Sent: Tuesday, February 03, 2009 6:15 PM

 Subject: Autohemoterapia
 Caro Vasco, É bom receber mensagem como a sua e saber dos resultados da auto-hemoterapia. Segundo informações de pessoas de Portugal que já se reportaram ao

assunto, esta técnica é conhecida ou foi conhecida anos atrás em Portugal como "auto-sangue". Temos informações sobre AHT no link http://www.rnsites.com.br/auto-
hemoterapia.htm

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
  

Data: 16/10/2008 20:40
 De: Lidiane Oliveira

 IP: 189.66.97.7
 Assunto: Auto Hemoterapia

 Vou relatar aqui não a minha experiência com a hemoterapia, mas sim da minha tia Celina.
 Ela estava com um problema sério de pulmão, já havia feito vários exames, ficou internada
 diversas vezes com dificuldade para respirar. O médico que cuidava do caso dela dizia que
 seu problema não tinha cura e, caso ela perdesse sangue, poderia morrer. Seus filhos

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/pdf-especialista-reconhece-a-auto-hemoterapia-dra-graciela.asp
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia.htm
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


ficaram desesperados quando souberam disso, e o cuidado deles para com ela era muito
 grande. Certo dia, ela caiu e quebrou o fêmur, tendo de ser operada, a cirurgia foi de risco,

 devido ao fato de ela não poder perder sangue. Graças a Deus e à fé de toda família, ela
 sobreviveu e melhorou. Um dia, o Dr. Luiz Moura esteve em nossa cidade, Pedro Leopoldo,

 Minas Gerais, e fez uma palestra sobre a AH. Ela assistiu e resolveu fazer o tratamento.
 Parece, um milagre, nem o médico que cuidava dela acreditou quando viu o resultado de
 seus exames, o pulmão dela sarou e hoje, ela até anda de bicicleta pela cidade, coisa que há

 cerca de um ano atrás, ela não poderia fazer.
  

 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 11/10/2008 01:25

 De: Ivonete Soares Nunes 49 anos Paraíba (cidade Santa Rita (ivonetesoaresnunes2008
 @hotmail.com)

 IP: 200.97.67.68
 Assunto: Auto-Hemoterapia

 Olá pessoal! Parabens por acreditar nessa técnica tão importante, sou professora de
 Ciências e Matemática, me ligo muito a saúde pela natureza, portanto qdo conheci O DVD do

 Dr Luis Moura, imediatamente comecei fazer a AH, estou na 18ª aaplicação, e estou me
 sentindo ótima, antes trabalhava dopada por bombinha pois sou asmática de um sério

 processo alérgico, devido a Himunudade ser muito baixa, só vivia cheia de aftas, chiado forte
 no peito, ronco no sono, muitas dores ósseas causadas excesso de medicamento, tive

 hosteoporose precoce devidos os corticoides. graças a Deus estou, disposta, ativa, feliz
 minha auto-estima é outra. Se tivesse conhecido este tratamento antes, não teria perdido
 tanto na minha adolescência e na vida adulta, porque só vivia de internamento e emergência

 em hospitais pneumológicos. Não disistam! façam com fé que sua vida passa a valer muito a
 penas com saúde

  
 
 
 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

 RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

 Domingo, 5 de outubro de 2008 - 10:38:23
 sou a favor porque uma pessoa da minha familia estava com 6 meses de vida segundo o

 medico com cancer na garganta,no pulmao direito e no coraçao;ai alguem nos indicou a
 hemoterapia isso ha 4 anos e foi feito o procedimento e essa pessoa esta viva ate hoje e em

 exelente estado de saude;porisso aproveito para agradecer as pessoas responsaveis pela
 divulgaçao desta pratica.VIDA LONGA A TODOS.

 adair carvalho de souza 45 anos - caseiros --rio grande do sul
  

 
 
 
25/05/2007 17:24:46 a favor Paulo Luiz Bezerra (47)

 Porque pude comprovar a eficácia em mim, meus parentes e amigos.
 - Médico hematologista com câncer linfático está fazendo quimioterapia e auto-hemoterapia

 para melhorar a defesa do organismo... fantástico resultado comprovado por exames
 clínicos...

 - Minha cunhada tem plaquetas em excesso (cerca de 800 mil) e tomava remédios
 fortíssimos para manter em 480/490, ainda acima do limite, após a auto-hemoterapia, parou

 com o remédio e está com 425 mil.. desempenho melhor que o remédio e dentro do limite.
 - Com outra cunhada observamos melhora em dores musculares que a molestavam a 40

 anos.
 - eu mesmo tinha um pigarro horroroso... praticamente sumiu... meu irmão idem....

 - Verrugas, pintas, micose de unha estão sumindo devagar... ainda estou na décima
 aplicação.

  
 
 
 
Data: 25/09/2007 08:44

 De: adenilson (denilson-as@hotmail.com)
 IP: 201.91.76.11

 Helio Costa (46 ) de Porto Alegre
 Porque minha irmã acabou de se curar de um câncer no pulmão irreversivel para os

 médicos, 9 nódulos sem chance de operar, resumindo eles conderam minha irmã a morte. 4
 meses e meio fazendo auto-hemoterapia, após um tomografia computatorizada, ela não tem
 mais nada, esta limpa.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 12:41:18 

  

http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


Conheço dezenas (quiçá centenas) de casos de pessoas que se beneficiaram com a auto-hemoterapia. Desconheço alguém que tenha tido reações contrárias. Estimo que
centenas de milhares, talvez milhões, de brasileiros utilizaram e utilizam essa técnica. Resultados mais significativos observa-se nas pessoas acometidas de doenças de
pele, pulmonares, articulares, circulatórias, dentre outras. Eu faço auto-hemo (onde o termo auto se refere ao próprio sangue) e faço nos meus pais - que melhoraram seu
quadro geral de saúde. Quem é contra deve abrir o seu coração e pelo menos acompanhar os que estão fazendo - e vai se surpreender com os resultados que estas pessoas
obtém. Mentalidades cartesianas, horizontalistas e mecanicistas se apoiam na "Lei" - mas afinal que "lei" é essa que impede as pessoas de se curarem de muitos males - só
porque os donos do poder (com poder de "polícia", de retaliação) em nome de corporativismos e intereses escusos(não tão escusos) assim querem? Para mim a verdadeira
ciência está no empirismo (ciência da observação) - quem utiliza a técnica encerra em si os bons resultados, não precisa provar nada a ninguém. A técnica pode ser vista
como curativa, como preventiva e como coadjuvante a tratamentos. Sinceramente, desconheço quem tenha efeitos colaterais (mesmo os que há anos fazem). Sabe-se que
muitos dos medicamentos alopáticos causam "n" outros problemas de saúde, quando não matam! E a maravilha que o Dr. Luiz Moura oportunizou com a divulgação da
AHT fez com que milhares ou mesmo milhões de pessoas se beneficiassem com melhoras e mesmo curas, e outras tantas se beneficiarão e se curarão de males que "a
ciência" não compreende e sequer alcança um raciocínio nessa direção (da cura) - só que essa "ciência" a que se referem tem se mostrado corporativista e mercantilista,
onde muitos sentam sobre seus títulos e deliberarm com desamor. Ah, são os mesmos que sustentam a mídia que os endeusa (trocas de favorecimentos), lhes atribui poder
e manipulam a sociedade fazendo-a vivenciar o Mito da Caverna (dê-lhe Platão!). Resultados ainda mais surpreendentes terá se associar à AHT a
Homeopatia/Nosodioterapia e os Florais de Bach (Edward Bach, um dos maiores nomes da verdadeira ciência - leia sobre). Einstein disse a Heisenberg "o que vemos
depende das teorias que usamos para interpretar as nossas observações" - portanto como pode alguém se arvorar e bradar aos quatro cantos que "é o dono da verdade", e
pior, impondo-a? Na amada AMORC temos uma frase: "O adjetivo pertence ao obervador!". Só por favor, "senhores do poder" - não façam da sua verdade uma punição a
todo um povo necessitado de bênçãos e esperanças, impedindo-lhes acesso a esse instrumento que entendo como presente de Deus - não se interponham, porque pelas
Leis de Deus, justiça se fará (mesmo!). Vemos com muita frequência que a justiça (aplicação da lei pelos homens) é apenas horizonte do direito - factível, como é a
alopatia e cada um de nós. Por um Brasil mais saudável, sou sim, a favor da AHT. Que Deus abençoe, ilumine e inspire a todos.

  
Sérgio Kremer

 56 anos - Curitiba-PR
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 21:29:55 

  
Sérgio, 

  
faço minhas suas palavras tão bem escritas. Agradeço a Deus pela existência do Dr. Moura. Faço AHT desde 10/02/07. Melhora? muitas, você as mencionou. 

  
Obrigada por ser quem é 

  
Edenir Maria Domingues

 70 anos - Curitiba
  

 
Sábado, 17 de outubro de 2009 - 10:27:45 

  
Concordo em tudo o que o Sergio falou..... 

  
Sergio nota dez pra voce,queria ter essa facilidade pra me expressar. 

  
Com a sua permissão, faço minha as suas palavras.

  
Daisy

 59 anos
  

 
Quarta-feira, 21 de outubro de 2009 - 19:28:30 

  
GRAÇAS A DEUS NOS DIAS DE HOJE POÇO LHE OUVIR, MESMOS ESTANDO MUITO LONGE. FAÇO TAMBEM A HEMO, INFELISMENTE HÁ POUCO
TEMPO, MESMO TENDO CONHECIMENTO DA MESMA A MUITO TEMPO, MAS COM POUCAS APLICAÇOES JÁ SENTI MELHORA GERAL, VAMOS EM
FRENTE, VOCE SABE O QUE FOI FEITO COM QUEM AFIRMOU QUE A TERRA ERA REDONDA NA IDADE MÉDIA, PORTANTO NÃO TEMOS TEMPO A
PERDER. UM ABRAÇO

  
PAULO MUNIZ GONÇALVES

 58 anos - CAMPINA GRANDFE - PARAIBA
  

 
Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 19:08:24 

  
Concordo com o exposto, pois já fiz essa pratica e que me auxiliou muito em vários problemas de saude. Aprovo e já recomendei para várias pessoas que estão se
beneficiando.

  
Maria Almeida

 66 anos - Curitiba
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 01:57:21 

  
Faço esse tratamento há 25 anos, e desde então nunca mais tive pneumonias e crises alégicas, 

 doenças essas que me acometiam durante a infância. 
  



É O MELHOR TRATAMENTO DO MUNDO!!!! 
  

Faço faculdade de medicina atualmente e gostaria de encontrar pessoas do ramo que tivessem 
 interesse em pesquisar mais sobre, com a finalidade de ter cada vez mais provas a favor da 

 autohemoterapia! Como projetos científicos... Caso alguém se interesse pelo caso tanto quanto eu, 
 pode entrar em contato comigo!!! 

  
 
Luciana

 28 anos - Rio de Janeiro
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 14 de outubro de 2009 - 08:52:40 

  
num site: 

  
1 comentários: 

  
rjbgbo disse... 

  
Só tenho elogios, ao Dr. Luiz Moura, como foi bom rever ele, que me fez ter uma vida melhor c/ uma bronquite, a partir dos 9 anos de idade e até hj. 

  
Ñ deixou que operassem as amídalas, receitando um mero gargarejo de jiló. 

  
Tb c/ minha mãe c/ auto-hemoterapia ele curou uma nevralgia tri-gêmea. 

  
Tomará que ele ainda tenha muitos anos de vida p/ exercer a medicina. 

  
Parabéns pelo seu post, tb s/ querer a poucos dias vi essa entrevista dele, num canal fechado. 

  
 
Sexta-feira, 25 Setembro, 2009 

  
em: 

  
http://vivaotux.blogspot.com/2009/09/saude-o-que-e-auto-hemoterapia.html

  
Olivares Rocha

 44 anos - RJ
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 13:07:54 

  
Tenho quase 64 e pratico a Auto Hemoterapia há cerca de 2 anos e nunca tive qualquer efeito colateral. Na verdade, por algumas circunstâncias pessoais, deixei de usá-la
por 2 semanas e peguei uma gripe que durou 15 dias e me deixou com bronquite. Diga-se de passagem, que a "comprovação científica" alegada pelas autoridades
sanitárias não existe porque elas mesmas não providenciam essa comprovação, baseando em sua inércia a condenação da AH. Por outro lado a mesma "comprovação
científica", não é garantia de que um medicamento é seguro, uma vez que vários medicamentos cientificamente aprovados já foram recolhidos do mercado e condenados
pelas autoridades sanitárias que o aprovaram, após terem dado lucros exorbitantes aos fabricantes e terem causado danos à saúde da população, como é o caso da
Talidomida e do Prexige. Infelizmente a ANVISA não publica a relação dos medicamentos que foram condenados depois de aprovados, para não prejudicar os interesses
dos laboratórios farmacêuticos, que são a indústria mais poderosa do mundo. Há 25 anos não tomo remédios de laboratórios e só me trato com produtos colhidos
diretamente da natureza, como ervas e própolis. 

  
A mãe natureza cuidou da vida na terra durante milhões de anos, antes de ser deposta pelos laboratórios, sob o pretexto de que não comprova cientificamente seus
produtos. 

  
Para provar que funciona, é preciso comprovar cientificamente. Para provar que não funciona, não é preciso adotar os mesmos procedimentos? 

  
A AH se baseia no princípio de que o organismo recebe o sangue como corpo estranho, o que provoca a estimulação do sistema imunológico, que passa a produzir 4 vezes
mais anticorpos para eliminar o sangue "intruso", aumentando de 5% a taxa normal de macrófagos no sangue para 24%. Como o corpo estranho é o próprio sangue do
paciente, não pode haver qualquer perigo de efeito colateral. Isto é importante principalmente para os idosos, pois o sistema imunológico decresce após os 50 anos,
quando desaparece a glândula Timo. 

  
 
Anônimo

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 14 de setembro de 2009 - 16:32:01 

  
CUROU UM PRINCIPIO DE PENEUMONIA, AUMENTANDO A MINHA IMUNIDADE CONSIDERAVELMENTE É EXCELENTE!

 



 
ORLANDO

 48 anos - GOIANIA
  

 
 
 

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Problemas renais
 
 
Quinta-feira, 4 de fevereiro de 2016 - 00:06:13

  
Auto-hemoterapia melhora problemas renais

  
Marcia R. Oliveira publicou em Auto-hemoterapia Testemunhos: 

  
Incrível! No dia 24/12/2015 meu pai recebeu alta do hospital, no dia 25 estava em casa com os pés inchados, usando fralda, mal andava e não comia, Minha irmã
conseguiu um enfermeira pra fazer a auto-hemoterapia, ele começou na primeira semana de janeiro e de lá pra cá foi melhorando, hoje liguei ele está andando, saiu das
fraldas e está comendo , qdo liguei pra minha mãe ela falou que ele estava no banco pra pagar uma continhas. É bom D+. Meu pai está andando novamente, coisa que ele
não fazia por causa do inchaço, devido ao problema nos rins. 

 Descurtir · Responder · Enviar mensagem · 1 · 2 de fevereiro às 12:46 
  

 
 
 
 
 
Sábado, 30 de abril de 2016 - 21:34:52

  
Auto-hemoterapia cura infecção renal

  
Rozeli Bach publicou no grupo: Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço! 

 2 min 
 Preciso dar o meu depoimento de dois anos pra descobri pedra no rim meus rins tomado de pedras infecção direto 4 cirurgia e uma bactéria cada vez mais forte

antibióticos era só na veia porque oral não tinha mais a bactéria tinha ficado resistência por não ter jeito de acabar com a infecção meus rim parando o médico decidiu q
tinha q tirar o rim através de uma amiga soube da hemoterapia comecei a fazer comecei a não sentir mais dor comecei a fazer exame depois de dois anos tomando
antibióticos e não fazer efeito depois da hemoterapia fui fazer exame a bactéria não apareceu o médico pediu novos exames todos deu negativo tô livre da bactéria não
tomo mais antibióticos voltei a viver NÃO TENHO DÚVIDA NENHUMA SE NÃO FOSSE A HEMOTERAPIA TINHA PERDIDO MEUS RIM ESTARIA FAZENDO
HEMODIÁLISE MEUS RIM COMECOU A FUCIONAR DE NOVO GRAÇAS A DEUS EA HEMOTERAPIA 

  
https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/

  
https://www.facebook.com/rozeli.bach

  
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 22 de fevereiro de 2015 - 21:09:45

  
Enfermidades selecionadas 

 Transplante renal
  

Auto-hemoterapia na recuperação de transplantado renal
  

segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014 
  

DEPOIMENTO INTEGRAL E EMOCIONANTE SOBRE BENEFICIOS A SAÚDE ADQUIRIDOS PELO USO DA TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA! Por
motivos pessoais os nomes citados são fictícios! 

 Depoimento enviado por M.A.A. 
  

Quero primeiramente agradecer ao Criador pelo presente que Ele tem nos dado que é o convívio com você, mesmo que distante, porém tão próximo como a luz que o
Altíssimo nos dá a cada dia que o sol nasce. Você e tantos outros dos grupos no Facebook, tem trazido à todos nós no campo da saúde e pesquisas o bem estar físico e
mental, além de termos o privilégio de tê-la como amiga! 

  
Segue em anexo os exames do meu companheiro. Vou aqui passar-lhe alnguns tópicos da perda dos rins dele: 

  
- Perdeu os rins em março de 2008 

 - Ficou internado 3 meses na UTI do Hospital das Clínicas de SP 
 - Fez hemodiálise por 2 anos e meio 

 - em 09 de julho de 2010 
 - A partir desta data recuperação muito boa, porém tomando dois imunossupressores + 5miligrama de prednisona + atenolol, anlodipino, enalapril, sinvastatina. 

 OBS: (Léo tem um rim transplantado) 



 
IMPORTANTE: Em 08/08/2013 começou a tomar cloreto doe magnésio duas a 3 vezes ao dia. 

 Passados alguns dias fez os exames de praxe neste mesmo mês e já notou diferença na creatina que caiu para 1,36, além do bem estar físico. 
  

Em Novembro além dele estar tomando o cloreto de magnésio, já havia feito duas auto hemoterapia em 10 dias de 10ml e tb já estava tomando 40 gotas diárias de
vitamina D3...então ele fez os exames de praxe, conforme consulta marcada e a notícia boa foi que nova queda na creatina e o médico já ficou de olhos arregalados, mas
apenas disse que os exames estavam excelentes. 

  
Em final de janeiro ele estava tomando o cloreto de magnésio 3 vezes ao dia + auto hemoterapia a cada 5 dias de 10ml + a vitamina D3 40 gotas diárias, voltou ao médico
e aí sim ele ficou espantado, ou até mesmo preocupado e perguntou ao Léo se ele estava fazendo algum tratamento especial ou a parte e o Léo apenas disse que mudou a
alimentação, ou seja, só como vegetais e legumes orgânicos, tirou qualquer tipo de leite e seus derivados, tirou glúten, não usa pasta dental com flúor, água só de filtro de
barro e ali acrescenta-se sal do Himaláia, cloreto de magnésio e bicarbonato de sódio(tudo na medica certa), não usa açúcar há mais de dois meses, não toma nenhuma
bebida gaseificada e nem de caixinha, só toma suco de limão com casca e sem açúcar duas vezes ao dia, usa chá de bardana a vontade durante o dia (ótimo para ácido
úrico), só cozinha em panela de vidro e de ferro e come 3 ovos cozidos ao dia. 

  
É claro que ele não falou para médico que não toma há mais de um mês nenhum dos remédio para pressão (atenolol, anlodipino e enalapril, sinvastatina e a prednisona só
usa 2,5 miligramas). A pressão dele tem se mantido entre 12x8 ou por 9 até 13x09 7, ou ou 9. Quanto aos dois imunossupressores, estes ele tem que usar. TEMOS
CERTEZA QUE PELO MENOS UM RIM DELE (O DIREITO) JÁ ESTÁ FUNCIONANDO COM ALGUMA PORCENTAGEM BOA , POIS NA ÉPOCA SÓ ESTE
RIM FUNCIONAVA 2%. 

  
Enfim, o médico está tão espantado que anotou na ficha o seguinte: EM OBSERVAÇÃO. 

  
É interessante observar que a saúde dele parece de quando ele era muito jovem e além disso o vigor masculino é excelente. 

  
Em abril ele volta para fazer os exames de praxe e temos certeza que teremos mais excelentes notícias. 

  
http://auto-hemmoterapia.blogspot.com.br/2014/02/depoimento-integral-emocionante-sobre.html

  
EXAMES: 

  
http://4.bp.blogspot.com/-Z6CSQQBLZEs/Uvlyqv0EA9I/AAAAAAAAAMQ/NqU-HHp_Urg/s1600/exame+1.jpg

  
http://4.bp.blogspot.com/-ll3T8FVjTIQ/Uvlyx3COl0I/AAAAAAAAAMY/xhvAzXNklM8/s1600/exame2.jpg

  
http://1.bp.blogspot.com/-y1I5NacsrCg/Uvly6pDOxZI/AAAAAAAAAMg/xmSqCVDJb28/s1600/exame3.jpg

  
http://3.bp.blogspot.com/-k806GjSIjy4/UvlzB2fma0I/AAAAAAAAAMo/znmkgeA8PGE/s1600/exame+4.jpg

  
Postado por Edina Pereira às 16:55 

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-na-recuperacao-de-transplantado-renal.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 31 de julho de 2012 - 12:10:51

  
Enfermidades selecionadas 

 Insuficiência renal crônica
  

USUÁRIO COMPROVA QUE A AUTO-HEMOTERAPIA É EFICAZ: 
  

(olha só estas duas postagens dele) 
  

Data: 30/07/2012 22:58 
 De: Joel Prado Novaes 

 Assunto: Re: Re: Re: Re: Relatos para Dr. Luiz Moura O DR. MOURA NÃO USA A INTERNET NEM PC 
  

Penso que, no meu caso, as considerações terão que ser um pouco melhor avaliadas. Por alguns motivos: 1º) Durante muitos anos trabalhei na Indústria Farmacêutica. E
não foi em qualquer laboratoriozinho não! Trabalhei em algumas das maiores empresas multinacionais, sendo que, em uma delas tive a oportunidade de ir mais a fundo
por força das atribuições que me conferiram. Logo, formei um conceito não muito favorável a respeito dessas indústrias, onde o $$ fala mais alto do que qualquer outra
coisa. Não é oportuno comentar mais nada. Estou escrevendo um livro sobre minhas memórias e lá falo um pouco sobre isso. 2º) Pela própria experiência que tive, ao
fazer uso da AHT posso garantir o seguinte: É verdade que, "ao ser invadido" por corpos estranhos, o sistema imunológico, atráves de um estímulo hormonal da hipófise,
aumenta a produção de macrófagos (micrócitos) através do sistema retículo-endotelial, fazendo, pela corrente sanguínea, um verdadeiro "arrastão"contra tudo o que há de
errado no nosso organismo, predispondo assim, que o organsmo debele diversas doenças ou interfira positivamente para que elas não progridam. Isto ocorreu comigo. Sou
doente renal crônico e tive melhora acentuada em toda a minha sintomatologia. Por isso recomendo a AHT. Tinha crises de gota e agora não tenho mais. Conversei com
outras pessoas sobre isso e tive relatos semelhantes. 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/12575549.html

  
- 

 * POSTAGEM ANTERIOR EM novembro de 2011 
  

Data: 08/11/2011 17:01:27 
 De: Joel Prado Novaes 

  

http://auto-hemmoterapia.blogspot.com.br/2014/02/depoimento-integral-emocionante-sobre.html
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-na-recuperacao-de-transplantado-renal.asp


Assunto: Re: Re: Re: Relatos para Dr. Luiz Moura O DR. MOURA NÃO USA A INTERNET NEM PC 
  

Por favor, estou desesperado com minha saúde e perplexo com o que li sobre AH. Preciso saber se, portador de Doença Renal Crônica (tenho 25% dos rins funcionando),
poderia fazer uso da AH (já sei quem faz!). Sou atleta, tenho 68 anos e estou motivado a viver muito ainda! Essa Doença Renal Crônica, veio através de hipetensão não
tratada - agora bem controlada - por médicos do HC da UNICAMP. O que devo fazer? 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/12072047.html

  
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 8 de dezembro de 2010 - 08:34:42

  
Auto-hemoterapia na gravidez cura doença do feto

  
 "Data: 05/12/2010 15:10 

 De: ilidio  
 IP: 187.69.130.235 

 Assunto: Re: Re: Re: Auto Hemoterapia na gravidez 
  

 Prezada Roberta, 
 Aqui em Guarapari há uma senhora que estava no 6º mes de gravidez e, constatou que o feto estava com dois cistos nos rins. Recomendei aos pais, que são muito pobres,

a AHT com aplicações de apenas 5ml a cada cinco dias, seguindo as recomendações do Dr. Luiz Moura, e, para espanto do médico, que, de nada sabia, após novos
exames, os cistos não mais existiam. A criança, uma linda menina, já está completando um ano de idade, gozando de perfeita saúde.  

 Seja feliz 
 ilidio". Copiado de http://inforum.insite.com.br/39550/

  
 Pela transcrição,  

  
 Ubervalter Coimbra 

 60 anos - Vitória - ES
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-na-gravidez-cura-doenca-do-feto-.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
Inforum:

 Data: 21/04/2007 07:36
 De: vicente filho

 IP: 201.4.190.80
 Assunto: Tratamento

 Eu há dois meses atras vi o video da AH e comecei fazer o tratamento
 visando a cura de muitas dores que eu sentia nas minhas pernas. Não

 sinto mais nada de dores como tambem acabaram minhas dores de coluna
 rins e uma gastrite, que eu nao podia comer quase nada que faltava era

 morrer de azia, e apos 10 series de aplicacões o resutado foi
 incrivelmente excelente. Hoje não tomo remedio nenhum. Se sinto alguma

 coisa retorno ao tratamento pois não sinto nada de efeito, pelo
 contrario, nao traz a mim nenhum mal estar, mas boa saude.

  
 
Inforum:

 Data: 22/08/2008 21:05:29
 De: AHT 

 IP: 201.79.81.95
 Assunto: Para Cisda Auto hemoterapia para pessoas com insuficiência renal grave(informação)

  
Auto-hemoterapia rins e hemodiálise

 Data: 20/06/2008 15:34 
 De: Vanina

 IP: 201.8.138.138 
 Assunto: P/ Elenice
 Olá Elenice,

 meu pai também faz hemodiálise a 3 anos, 3 vezes por semana e faz hemoterapia a 1 ano. Claro q a terapia não resgatará a função do rim, mas a disposição dele aumentou
e muito. Inclusive foi por causa dele q comecei a fazer e já fazem 6 meses. Faço por causa de reumatismo, ainda não obtive melhora muito considerável mas vou fazer pra
sempre. Acredito no tratamento. Abraço. Vanina

  
 
Data: 20/06/2008 13:35 

 De: Elenice
 IP: 200.171.151.37 

 Assunto: Re: Re: Contra-indicações da AH. 
 Gostaria de saber mais sobre a AHT. 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-na-gravidez-cura-doenca-do-feto-.asp


Meu pai está com problemas renais, faz hemodiálise 3 vezes por semana. 
 Este tratamento é indicado para ele? 

  
 
Data: 30/07/2008 18:39 

 De: marcus
 IP: 189.104.119.238 

 Assunto: AAH 
 Estou na quinta aplicaçao da hemo e os beneficios são espantosos.Faço uso preventivamente,não tenho doença aparente,mas estou dormindo melhor;meus cabelos

pararam de cair;as micoses acabaram;uma rinite que me incomodava não apareceu mais;minha pele ficou mais sedosa;etc...etc.Aplico em meus pais nos irmãos e nos
amigos e a vitalidade é percebida e os relatos os mais fantásticos.Meu pai tem 86 anos,faz hemodiálise e sua disposição agora é outra,nos deixou muito mais
tranquilos...Divulguem.Utilizem. 

 Rins
 Pressão arterial normal depois de 20 anos, úlvera na perna curou depois de 6 anos de tratamento,unsuficiência renal crônica curou, reumatismo, lupos pacientes que já

tratavam e sofriam há de de 7 anos. 
 Ronilda Ferreira Soares

  
 
Data: 16/01/2008 23:50 

 De: luciana
 IP: 201.68.130.39 

 Assunto: Re: DEPOIMENTO 
 Ola! 

 Eu jamais tive problemas nos rins (gracas a Deus) é que tenho possibilidade da minha plaquetopenia evoluir ou ser um indicio de lupus, minhas medicas investigam
sempre.Ocorre que apos muitos meses usando corticoide, inexplicavelmente, uma vez que, nenhum exame laboratorial comprovou que estava de fato com problemas nos
rins, eu parei de urinar como em meu estado normal.Fiquei desesperada, inchando mais ainda mas aquilo nao tinha explicacao laboratorial, entao eu fiz a primeira
aplicacao da ah e comecei a urinar normalmente .. a minha medica avaliou profundamente e nada encontrou eu ja estava ha uns cinco meses sem urinar corretamente e
sem menstruar, uma semana apos a primeira aplicacao tudo se normalizou. 

 Foi isto! 
  

Na internet se encontra centenas de depoimentos como este! É preciso procurar...
  

 
Orientações Médicas: http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1658&u=1597

 Terça-feira, 20 de janeiro de 2009 - 00:07:00 
 Em 2006, meu pai então com 83, fazia uso de medicação para controlar a pressão arterial, aas infantil; e apesar de ser um senhor ativo seus rins começaram a apresentar

problemas e trabalhava apenas com 15% de sua capacidade, no mês de março, essa capacidade, para nossa tristeza, foi reduzida para 8%, infelizmente a única saída era a
hemodiálise; no início de maio ele iníciou as diálises 3 vezes por semana e o que tambem mudaria toda a rotina de nossa família. O nefrologista, por sinal muito atencioso,
nos alertou que o período da adaptação seria o mais difícil...e como foi! 

  
Bem, para nós que não tínhamos experiência foi dificílimo; meu pai não nos dava segurança nenhuma, era preciso ter alguém com ele constatemente pois sua pressão caia
para 8x4, 9x6, e ele ia literalmente ao chão, imagine um homen de mais de 1,83m. Foram meses de pura agonia. Internava-se constatemente. Em agosto deste mesmo ano,
um médico da família nos orientou para fazermos a AH (20cc de 5 em 5 dias ) Achamos um absurdo aquilo e descartamos a possibilidade de fazer em meu pai. 

  
Os meses se passaram e as preocupações agora eram outras: as infecções-ja que ele usava um cateter no pescoço e uma fístula no braço para fazer as diálises. Qualquer
sinal de febre apresentava os terríveis calafrios, dai entravamos com os anti termicos e o medico receitava " levofloxacino " para debelar a infecçao, pois se ela entrasse na
corrente sanguínea seria fatal, ou seja, ele teria uma septcemia. 

  
Se passaram dois anos; e durante este período nada mudou, era um susto atrás de outro. Ora ele estava mais ou menos, ora mal; sem falar que não tinha apetite e não
apresentava animo nenhum. 

  
No dia 20 de julho de 2008, após um ano de incertezas e esperando o pior, iniciamos a AH em meu pai. Meus amigos, a partir de então meu pai melhorou
consideravelmente: Numca mais ele fez hipertermia; nunca mais ele fez infecção; alimenta-se melhor; tornou-se independente novamente; toma banho só; a disposição
voltou; já faz pequenos passeios, enumeraria dezenas de benefícios que aconteceram na vida de meu pai. 

  
Hoje dia 20, ele irá fazer a sua 32 aplicação e desde então a sua qualidade de vida é outra e no proximo mês de maio ele completará 87 anos e como os benefícios foram
tantos, minha mãe e quase toda a nossa família faz uso da AH. Meu pai continua fazendo a hemodiálise e a AH é um coadjuvante do seu tratamento, os médicos ficam
surpresos como ele melhorou tanto a ponto de ser considerado um dos melhores pacientes da clínica, e com tudo isso, hoje, nos podemos dormir em paz. 

  
Espero que este depoimento dê forças a quem passa pelo mesmo problema e deixo aqui o meu e-mail para provar a sua veracidade. Abraços para todos os amigos do
forum e que Dr. Moura seja sempre abençoado. marcusfas@gmail.com 

  
marcus 

  
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 28 de janeiro de 2009 - 12:53:48 
 Gostaria de saber sobre este tratamento nos paciente renal crônico e tambem o que fazer na hora que transplante chegar. Minha esposa tem 28 anos de idade a 2 somos

casados e ela faz hemodialise 3 vezes por semana 4 horas por dia. 
 ulisses luis de frança neto - 27 anos - aracaju-sergipe

  
Resposta:

 Quinta-feira, 29 de janeiro de 2009 - 23:34:50 
 olá amigos, boa noite! 

 além de melhorar o quadro geral dos renais cronicos vai evitar as temidas infecções tanto pelo manuseio da fístula quanto do cateter provisorio e vai também dar mais
disposição fazendo com que o paciente passe tranquilamente pelas hemodialises. Vivenciamos isso em nossa casa. Abraços! 

 marcus
  

 
 
FONTE: Pesquisa virtual de Orientações Médicas sobre Auto-hemoterapia, escolha: POR VANTAGENS OBTIDAS: 

 



http://www.orientacoesmedicas.com.br/resultado_da_pesquisa_virtual_sobre_auto-hemoterapia.asp
  

Sou transplantado renal e o meu médico disse que o meu transplante só duraria cinco anos devido as complicaçôes pós-operatório, e próximo dos cinco anos, os exames
começaram a sinalisar o que o médico havia falado. As taxas altas diziam que eu não chegaria seis anos de transplante, então ouvindo falar da auto-hemoterapia comecei a
fazer o tratamento de dez ml nos primeiros três meses, e a supresa foi grande. As taxas diminuíram, o médico me disse que as taxas estão normais, e eu perguntei a ele o
que aconteceu; ele me disse que não sabia, só podia ser a mão de DEUS. 

  
Hoje eu estou com seis anos e nove messes de transplante e com muita saúde. 

  
Digo àqueles que eu falei para fazer a auto-hemoterapia e não fizeram voltaram para hemodiálise. Muitas outras coisas boas me aconteceram, saíram as dores nas costas,
nas pernas, tenho a pressão arterial controlada, não fico gripado, melhorou o meu aparelho digestivo, tenho o meu organismo funcionando muito bem, e continuo fazendo.
É muito bom, e vou continuar porque os benefícios são enormes. 

  
Roberto de Jesus

  
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Anônimo : 

 cura o que? 
 sou farmaceutica e tenho feito varias aplicaçoes e tenho obtido resultados otimos: pele com acne,problemas alergicos,renites,dores nas pernas,cicatrizaçao de feridas; falta

de equilibrio,sangue no esperma...façam e vejam os resultados
  

 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
MARY: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9875772838125670419

 Miopia, Astigmatismo e outros 
 Faço Auto Hemoterapia sozinha, depois de ter visto no youtube o rapaz fazendo nele sozinho, tomo 

 os cuidados de praxe. 
 Estou na oitava aplicação e já na quarta fiz um exame de vista, tive miopia e astigmatismo a mais 

 de 20 anos, e a uns dez que estava estacionado em 2.8 e 3.8 graus, contestei a oftalmologista que 
 me apresentou a receita com 1.25 e 1.50, ela disse que está certo, baixou mais de 50%, tenho o 

 resultados que comprovam. 
 Penso que se continuar fazendo ainda poderei baixar mais. Brincos, usava 4 dias e ficava cerca de 

 dez sem, até sarar as inflamações das orelhas, fazem dois meses que não tiro os brincos e não 
 inflama mais. A 38 anos desde criança levantava de 3 até 6 vezes ao banheiro, para médicos era 

 normal, por que não tinha dores, hoje só levanto 1 as vezes nenhuma. 
 Desde fevereiro deste ano estava com perda de urina e me deitava cansada e levantava mais cansada 

 ainda, hoje levanto-me disposta e meu ânimo aumentou muito. Emagreci três quilos, coisa que não 
 estava conseguindo antes. 

 A três anos tinha excesso e irregularidades de menstruação, hoje não tenho mais, meus cabelos 
 estão menos rebeldes, e minha pele está melhor. Torçamos para que a "anvisa" e o "cfm" deixem de 

 dar ouvidos aos ganâncio$o$ do poder e liberem essa técnica pelo menos a quem deseja fazer. 
 Deus abençõe Dr. Luiz Moura e a todos os seus divulgadores.

  
 
 
 
Postado por Lina

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

  
"Curou câncer de intestino. Caso desacreditado por 8 médicos.... 

 Está mantendo paciente de hemodiálise, sem fazê-la depois de anos. 
 Por desistência da vida começou auto hemoterapia, está viva e mantendo-se bem melhor..." 

 Postado por: Beto 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=1287876294991409021

  
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 05/11/2008 15:12

 De: vera gomes da silva
 IP: 189.13.117.36

 Assunto: Re: Auto Hemotarapia
 EU faço auto hemoterapia tenho muitos clientes e todos so tem melhorado sua saude

 principalmente idosos minha mae era entrevada acamada hoje lava passa conzinha e muito
 mais diabetica hipertensa indicaçao para hemodialise ja com a fistula mais a melhora foi

 tanta que o medico suspendeu tudo ela ia ao medico de 15 em 15 disa agora o proximo
 retorno dela e so em fevereiro 2009 isto nao e um milagre? e graças a DEUS e a

 hemoterapia
  

 

http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS
 RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA

 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
  

 
Data: 18/01/2008 10:19

 De: Vera Regina Del Guercio Dolácio Mendes (vera.delguercio@terra.com.br)
 IP: 189.32.221.187

 Assunto: Eu também fui salva pelo Dr. Luiz Moura
 Em 1983 eu morava no Rio de Janeiro. Por causa de um erro médico (tomei antibiótico

 durante um ano por causa de uma infecção renal) causou-me uma total falta de anticorpos
 no sangue, e logicamente minha imunidade a zero.O médico que me atendeu na época

 disse-me que eu não poderia ter contato com ninguém. Não podia estar em lugares públicos,
 não podia ter contato com pessoas que tivessem alguma doença, pois seria contagioso para

 mim. Além da fraqueza e todos os tipos de alergias eu estava com os ossos desfazendo-se.
 Tomava 11 tipos de remédios e não levantava mais da cama. Graças a uma amiga que

 conhecia Dr. Luiz Moura eu fui até ele.
 Para surpresa minha, ele retirou todos os remédios e recomendou tomar cloreto de magnésio

 e cálcio, fazer a autohemoterapia. Seis meses após o tratamento eu estava melhor que
 qualquer jovem de 15 anos. Na época eu estava com 43 anos.

 Minha mãe estava com artritismo deformante. Seus dedos viraram ao contrário e as mãos
 estavam todas deformadas. Já tinha feito autovacina sem resultado nenhum. Também fez a
 autohemoterapia e seus dedos voltaram ao normal e até ela falecer nunca mais teve dores.

 Hoje estou com 67 anos, não tenho rugas em meu rosto, tenho disposição para tudo.
 Trabalho em minha profissão (psicanalista) tenho uma memória excelente.

 Devo minha vida tranqüila e com saúde ao Dr. Luiz Moura que além de médico foi um grande
 mestre para mim. Que Deus o abençoe sempre por ajudar a tantos.

 Vera Regina
  

 
 
 
Data: 16/01/2008 21:32

 De: CARLOS DE ASSUNÇÃO NEVES
 IP: 201.27.137.112

 Assunto: MInha história!!!!!
 Em 1986 fui acometido de calculos renais, crises muito forte, que me levou a uma cirurgia

 (NEFRECTOMIA), retirada de um rim. A biopsia constatou um hiper-nefroma (cancer renal).
 Depois da cirurgia fiz, radio e quimio com bons resultados. Para manutenção o médico

 urologista me receitou uma vacina, Onco BCG, fabricada pelo Instituto Butantã, em São
 Paulo. Tomei essa vacina por 5 anos seguidos, pois ela protege o sistema imunologico. Foi 5

 anos de batalha, pois essa vacina era de fabricação limitada, conservada em geladeira, com
 vencimento muito curto. Toda semana ia ao Butantã permanecer numa fila interminavel, as vezes saia sem a mesma, pois acabava antes de

 chegar minha vez. Certo dia passava um senhor de muita idade, que costumava caminhar
 pelo parque. Me perguntou. Do que se trata essa fila? respondi para aquisição da vacina

 BCG. E para que serve?
 É para ativar sistema imunologico e evita a propagação do cancer. Custa caro? sim muito

 caro, alem do tempo que se perde para adquiri-la.
 Numa voz rouca e tranquila me disse:, caro Jovem, conheço um médico no RJ não lembro o

 nome, ele tem um tratamento que é muito barato e muito bom, que usa o seu próprio sangue.
 Se voce se interessar me telefona que te darei o endereço. Fiquei muito interessado e anotei

 o telefone dado por ele. No dia seguinte liguei... quem fala , aqui é o José , sou o Carlos
 aquela pessoa que falou no Butantã sobre um médico no RJ, há anote o telefone e o nome

 dele é Dr. Luiz Moura.
 Liguei e marquei uma consulta . Lá fui eu e minha esposa passar pela consulta e aproveitar

 fazer um toour pela cidade. Conheci o Dr. Luiz Moura por 3o minutos, o tempo que durou a
 consulta. Homem tranquilo, anotou toda minha narrativa, viu todos meus exames e RX,

 depois pegou sua caneta no bolso e receitou, a Auto-hemoterapia 5 ml de sangue de 7 em 7
 dias por tempo indeterminado... me explicou a técnica de retirada e aplicação e alguns

 comentários e resultados. Daqui um ano quero ve-lo de novo, traga os seguintes exames.......
 Houve muita polemica entre meus familiares sobre essa técnica, até então desconhecida por

 nós , independentemente da contrariedade comecei a AH que faço até hoje a 15 anos. Faço
 3 meses e descanço 1 e assim por diante... sem muito critério.

 PASMEM: nunca mais voltei ao consultório do Dr. Moura, me trato com meu urologista em
 SP, não tomo nenhum remédio, nem um analgesico, faço anualmento um check-up: pressão
 normal, colesterol, triglicerides, acido urico, uréia , creatinina , hemograma, PSA, urina tipo I,

 Glicemia, Ultrassom, rim, próstata, etc. etc.- tudo normal!!!!
 Tenho 70 anos de idade, aposentado pelo INSS (10 anos), jogo futebol (claro, com meus

 netos), pratico natação, caminho diáriamente, subo escadas, etc. etc...........
 FIM DA HISTÓRIA: Me tornei amigo do Sr. José até a sua morte.

 Meu urologista não sabe que eu faço AH (não tive coragem, para não perder sua
 amizade de muitos anos, pois ele me acompanha a 20 anos).

 Será que Rádio, Quimio e vacina BCG fizeram efeitos (acredito!!)
 E a AH ? ( time que esta ganhando não se mexe).

 Obs.: Tirem suas conclusões.....
 Grande abraço.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 



Quarta-feira, 18 de fevereiro de 2009 - 18:41:06 
 oi gostaria que todos soubessem que a auto-hemoterapia ajuda mesmo.Meu esposo teve esclerodermia recebeu um remedio so para manter a vida isso tudo ocorreu na

cidade de brasilia muito triste veio para cidade de ilheus -ba,onde ficou sabendo do tratamento da auto-hemoterapia fez o tratamento por algum tempo e hj ele nao tem
absolutamente nada ,tbm tenho outro caso em minha familia minha mae ja estava com cirurgia marcada para retirada do rim pois o mesmo nao funcionava fez a aht e hj o
rim dela trabalha normalmente .gente vamos divulgar este tratamento para que outros fiquem curados. 

 souza - 34 anos - ilheus
  

 
 
 
Inforum:

  
Data: 06/12/2009 16:39

 De: ilidio
 IP: 187.24.206.112

 Assunto: Re: Re: Re: Hemodiálise e auto-hemoterapia
 Prezado Hunziker,

 Tenho um amigo que faz hemodiálise há muitos anos e há 3 anos, faz autohemoterapia sem nenhum problema. Tem se sentido muito mais fortalecido e vai continuar. Só
não pode tomar o cloreto de magnésio, pelos motivos explicados pelo Dr. Luiz Moura em seu DVD.

 um abraço
 ilidio 

  
 
 
 
 
ORIENTAÇÔES MEDICAS

  
Domingo, 27 de dezembro de 2009 - 23:51:18 201.33.235.197

  
boa noite! 

  
eu estou fazendo auto-hemotrapia. E estou cada vez melhor de uma infeçao muito forte no intestimo, nos rins, e bexiga. E tenho exames pra provar! 

  
E apos terminar as aplicaçao vou fazer todos os exames pra fazer a prova.

  
Eloá Isoppo

 47 anos - Clevelandia PR
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
eu mário adão faço auto-hemoterapia já há 1 ano e o cancer que tive foi debelado, todas as 

 células após a cirurgia, pois tinham outras. 
  

não precisei fazer rádio e nem químio terapia após a intervenção cirurgica que me extraiu o rim 
 esquerdo. 

  
se soubesse da auto hemoterapia antes tenho a certeza de que não precisaria fazer a cirurgia. 

  
minha mulher era operada de trompas, e acabou ficando grávida, pois as trompas refizeram-se, (as 

 trompas eram cortadas, e não amarradas). 
  

ela perdeu o bebê, pois a gestação não foi completa, houve um aborto expontâneo. 
  

mario a cruz fone: 0xx41 84430400 
  

mário adão da cruz 40 anos - curitiba pr Brasil 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Data: 29/07/2009 05:26 

 De: Luciana 
 IP: 200.187.7.1 

 Assunto: Auto Hemoterapia é coisa de Deus 
  

Olá amigos, moro numa pequena cidade do interior da Bahia e há três meses atrás conheci a auto hemoterapia. 
  

Assim que eu assistir o dvd de Dr. Luis Moura comecei a fazer pesquisas na internet sobre a auto hemoterapia, conheci este site dentre muitos outro que falam desse
assunto então percebi que a coisa é séria mesmo, daí resolvi então fazer mais de 50 copias daquele dvd e empresto as pessoas para que muitos tenham a felicidade de ter o
conhecimento sobre esse tratamento. Nesse últimos dois messes, também nesta minha cidade, eu tive a honra de ter uma amiga enfermeira aposentada, que dedica sua
vida em servir e ela se dispôs a fazer AH em quem precisasse sem cobrar nenhum centavo. As pessoas que assistiam o dvd e se interessavam no tratamento iam
procurando essa minha amiga e iam fazendo as aplicações, dentre outras pessoas também um rapaz dono de uma farmácia começou fazer aplicações nas pessoas que o
procuravam. Dessa forma surgiu um grupo que se chama Grupo Saúde e que conta com mais de 130 pessoas que fazem esse tratamento, com esse rapaz da farmácia tem
mais de cem pessoas que também fazem e muitas outras pessoas que fazem com suas enfermeiras de sua confiança ou de sua família, eu acredito. 

  



Nós do Grupo Saúde já temos livro de ata, onde todos assinam firmando conhecer o tratamento e já fizemos o nosso primeiro evento que foi comemorar o dia da amizade.
Nosso Grupo não tem sede própria então agente se reúne de sete em sete dias na casa de algum do grupo. Já fizemos um dvd onde várias pessoas relatam os resultados
obtidos com a AH. 

  
Vou citar aqui alguns casos: 

  
Tem uma senhora que tinha alergia crônica, dormência nos pés, um pequeno cisto debaixo dos seios e tomava dois comprimidos para pressão. Hoje ela não toma mais
remédio para pressão o cisto quase que já desapareceu e a dormência também desapareceu. 

  
Tem um rapaz que tem psoriase e tomava um medicamento que custava 1224,00 na primeira aplicação ele obteve um resultado que nenhum medicamento mostrou, ele já
está na décima aplicação e praticamente sem a doença. 

  
Tem uma outra senhora que já fez mais de oito cirurgia em diversas partes do seu corpo e estava com cistos no seio tinha feito ultrassom mostrando os cistos e agora
depois de mais de dez aplicações ela fez novamente outra ultrassom e não tinha mais cistos. 

  
Tem duas senhoras que estão fazendo esse tratamento por que sofreram derrame, elas relatam que estão melhorando os seus movimentos muito mais rápido após a AH. 

  
Tinha varias pessoas com problema de enxaquequa e já não sentem mais essas dores. 

  
Tem muitas pessoas com problema de pressão e agora a pressão já estão normalizandas Tem duas senhora que fazem tratamento de câncer e estão fazendo a AH e estão se
recuperando muito bem dos efeitos da quimioterapia. 

  
Então gente não tem como eu citar aqui todos os benefícios que a AH esta fazendo na vida dessas mais de duzentas pessoas dessa pequena cidade. Na próxima semana
esse numero já aumentou não vai ser mais 200 vai ser muito mais. Pois o que vem acontecendo é a multiplicação desse numero de pessoas pois a coisa ta acontecendo
assim: Uma pessoa faz com uma ou duas semana e seus amigos seus familiares estão observando se aquela pessoa vai melhorar mesmo então percebe que realmente
melhorou e resolve fazer também. 

  
Antes de alguém dizer que a AH não é boa eu peço tenha cuidado com suas palavras você pode estar tirando a única esperança de alguém se curar, pois tem muitas
doenças que os remédios não curam a a AUTO HEMOTERAPIA cura. 

  
Vamos ser mais humanos. Vamos confiar em Deus, as coisas de Deus são simples, e Auto Hemoterapia é coisa de Deus. 

  
Luciana 

  
Meu email é lcpublicidades@hotmail.com aguardo contato de todos que defendem a AH. 

  
Saúde para todos e muita paz. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Psoríase
 
 
Quinta-feira, 7 de abril de 2016 - 12:13:18

  
Psoríase depois da Hemoterapia nunca mais tive crise.

  
Tina Ibiapina comentou em Auto-hemoterapia Testemunhos: 

  
Tenho Psoríase a mais de 14 anos, estou realizado Auto Hemoterapia a 5 anos e nunca mais tive crise. 

  
Curtir · Responder · Enviar mensagem · 3·19h 

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/

  
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 18 de junho de 2015 - 00:45:45 

  
Tenho psoriase a 4 anos, trabalho em farmácia, já fiz todas alquimias possíveis, fiz tratamento particular, muitas loções caras, em fim de tudo e só chorar, com o corpo
todo tomado até nas genitalias e boca. Até q um homem entra na loja olha para os meus braços, e me pergunta: vc quer ficar curado disso? respondi: faço qualquer coisa!
Ele me deu um endereço de uma farmácia lá em Itaboraí município do Rio. Chegando lá me deparei com um Sr de 65 anos chamado Wander, ele apresentou a AHT, estou
em tratamento a dois meses e estou com meu corpo liso, sem inflamação nenhuma, só os sinais que já estão sumindo. Hoje eu o ajudo duas vezes na semana em sua
farmácia ajudando-o com as AHT , recuperando auto estimas e a alegria de muita gente. 

 Quem quiser alguma informação sobre a AHT , pode me mandar e-mail para marcomarialves@gmail.com ou (21) 7820-4755 se por um acaso não puder atender, é porque
estou em horário de trabalho, mais não desista! um forte abraço!!! 

 Marco Aurelio Marinho Alves 



44 anos - são gonçalo
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/tenho-psoriase-a-4-anos-trabalho-em-farmacia-ja-fiz-todas.asp
  

 
 
 
 
 
 
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 curou-se por completo. 

 Curtir · Responder · 30 de outubro às 10:21 
  

FONTE AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Quarta-feira, 14 de outubro de 2015 - 22:30:24

  
Enfermidades selecionadas: PSORIASE

  
Auto-hemoterapia melhora quadro de alergia

  
Hola buenas tardes soy de México... y me.gustaría compartir mi historia de vida dándole gracias a mi dios padre poderoso y al auto-hemoterapia gracias a eso yo estoy
sanaa... tenía una enfermedad que por más estudios que me realizaban de sangre todo salía perfecto ni una infección en la sangre me quitaron la lactosa, carnes Rojas.
Decían que era eso...que la ropa. Que el jabon, que el colchón,mil cosas le intente, tome vinagre de manzana, me bañaba con jabones especiales, realizaba ejercicio, me
bañaba con hierbas me untaba cremas, MILES DE COSAS con dr profesionales Y NADA ME ASIA caí en depresión porque mi cuerpo estaba rodeada de esas ronchas
Rojas feas escamosas que con el calor me ardían.. todo el tiempo andaba con manga larga.. mi vida se apagaba poco a poco...sin esperanzas me acerqué a una persona que
realiza faciales con la sangre y separa el plasma, élla me comentó que tal vez inyectandome mi propia sangre me curaba.. entonces cuando fue la primera aplicación le
pedí a Dios con toda. La fé del mundo que aver si con esto se me quitaba...en la segunda aplicación de la auto-hemoterapia mis ronchas disminulleron a los 3 días gracias
a Dios ya tengo 4 meses con este método y es mínimas las ronchitas que me quedan..le tengo tanta fé...esta comprobado si funciónaaa un saludo a todos y gracias por
escuchar mi historia...Dios los bendiga...TODO LO PUEDE EN CRISTO JESUS QUE ME FORTALEZE 

  
tradução via facebook: 

  
Olá boa tarde sou do México... E me. Gostaria de compartilhar minha história de vida dando-lhe graças a meu Deus pai poderoso e ao auto-Hemoterapia graças a isso eu
estou sanaa... Tinha uma doença que por mais estudos que me desenvolviam de sangue tudo saía perfeito nem uma infecção no sangue me retiraram a lactose, carnes
vermelhas. Diziam que era isso... Que a roupa. Que o jabon, que o colchão, mil coisas lhe procure, tome vinagre de maçã, me bañaba com sabonetes especiais, esteve
envolvido em exercício, me bañaba com ervas me untaba cremes, milhares de coisas com dr profissionais e nada me Ásia me caí em depressão porque meu Corpo estava
rodeada dessas ronchas vermelhas sujas escamosas que com o calor me comparados com.. Todo o tempo estava com manga longa.. Minha vida se apagava, pouco a
pouco... Sem esperanças me aproximei de uma pessoa que realiza faciais com sangue e separa o plasma, élla me comentou que talvez inyectandome meu próprio sangue
me curaba.. Então, quando foi a primeira aplicação lhe pedi a Deus com toda. A Fe do mundo que aver se com isto me quitaba... Na segunda aplicação da auto-
Hemoterapia meus ronchas disminulleron aos 3 dias graças a Deus já tenho 4 meses com este método e é mínimas as ronchitas que me restam.. Lhe tenho tanta fe... Esta
verificado se funciónaaa uma saudação a todos e obrigado por ouvir a minha história... Deus os abençoe... Tudo o que pode em Cristo Jesús que me fortaleze 

  
FOTOS em: 

  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=549894255163925&set=pcb.841524315966488&type=3&theater

  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=549894271830590&set=pcb.841524315966488&type=3&theater

  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=549894311830586&set=pcb.841524315966488&type=3&theater

  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=549894325163918&set=pcb.841524315966488&type=3&theater

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-quadro-de-alergia.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/tenho-psoriase-a-4-anos-trabalho-em-farmacia-ja-fiz-todas.asp
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=549894255163925&set=pcb.841524315966488&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=549894271830590&set=pcb.841524315966488&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=549894311830586&set=pcb.841524315966488&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=549894325163918&set=pcb.841524315966488&type=3&theater
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-quadro-de-alergia.asp


 
Lembre-se que contra fatos e fotos não há argumentos! 

  
Então sua ajuda é muito IMPORTANTE! 

  
Faça sua parte, divulgando seu testemunho. Muitas pessoas já fizeram. Divulgue seus laudos, exames, fotos e outros documentos, mostrando de maneira clara, que a auto-
hemoterapia é eficaz e muito benéfica! 

  
- 

  
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/

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 18 de maio de 2012 - 11:29:14

  
Enfermidades selecionadas 

 Psoríase
  

cura da psoriase
  

Começou umas coceira na cabeça, couro cabeludo, logo tomou conta de quase todo a cabeça, coçava muito, e soltava muita caspa ( escamas que dava nojo. fui ao medico
dermatologista, que me disse que era psoriase, e que não tinha cura, apenas remedios para amenizar a doença. usei varios shampoo, pomadas, tempo depois, apareceu na
parte interna das minhas coxas como se fosse assaduras, ardia, e cossava muito, passando tambem para a região do escroto (saco), penis, e pubis, e logo em seguida,
apareceu na minha face esquerda, uma coceira terrivel, como se fosse uns vermes andando em minha pele, e logo ficou vermelha, e perdendo a vida. Já começava a ficar
com vergonha do meu estado, ja parecia um leproso, minha esposa ja estava ficando com nojo de mim, e eu entendi e me afastei por parte, 

 Então clamei a DEUS, por uma cura, não sabendo mais o que fazer, então o SENHOR me abriu os lhos e eu vi a Hemoterapia como a minha 
 cura. No começo foi dificil para mim, pois sempre detestei INJEÇÃO,. 

 Mas devido as sircunstancia tive que por o medo de lado e comecei o 
 tratamento. Incrivel logo na primeira aplicação ja tive resultado positivo, 

 então tive coragem para continuar, e na 4a aplicação ja havia sumido, 
 tanto do rosto como da coxa e região, a coceira do coro cabeludo, ainda tem um pouquinho, ainda uso uma pomada chamadapropionato de clobetasol, mas tenho certeza

que vai sarar pois so fiz 12 aplicações, 
 Já venci o medo, estou feliz , continuarei com o tratamento que ira durar 

 18 meses. agradeço a DEUS por ter me mostrado a cura, e ao Dr. Luiz Moura, por ser um homen usado por Deus para ajudar na cura desses males que nos aflinge. se
quiser mais detalhes assesse meu email. 

 espedyan@hotmail.com 
 Espedito Gomes de Morais 

 São Paulo
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 24 de dezembro de 2011 - 02:34:11

  
Enfermidades selecionadas 

 Alopecia (queda de cabelo)
 Cisto cebáceo

 Dor de cabeça crônica
 Estresse

 Psoríase
  

Auto-Hemoterapia (Auto-hemotherapy) : Medicina alternativa
  

 
Enviado por JuniorHallak em 23/12/2011 

  
http://www.youtube.com/watch?v=dOLf9ROIxuk

  

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/


Auto-Hemoterapia (Auto-hemotherapy) : Medicina alternativa e para os céticos ou críticos, procurem pesquisar sobre essa prática que existe há mais de 100 anos antes de
fazerem comentários ridículos. 

  
Sou adepto há 4 anos e somente obtive resultados satisfatórios e não estamos aqui falando sobre efeito placebo mas sim, de ciência, comprovação laboratorial onde, fui
curado de: 

  
Cisto de 0,03cm no testículo esquerdo 

 Hidrocele 
 Prostatite 
 Queda de cabelos 

 Frequentes dores de cabeça (Cefaléia) 
 Estresse emocional (amenizado) 

 Psoríase (face) 
 Além de outros benefícios para a saúde.

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-auto-hemotherapy-medicina-alternativa.asp

  
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 25 de novembro de 2011 - 20:12:22

  
Psoriase e auto-hemoterapia

  
Data: 02/11/2011 15:46 

 De: Enio Gurgel de Sá 
 IP: 189.124.183.194 

 Assunto: Re: Re: Psoriase e auto-hemoterapia 
 Tenho 58 anos de idade e comecei a conviver com a Psoríase a partir dos 30 anos de idade.Já fui a vários Dermatologista por esse Brasil a fora, inclusive a família Azulay

no Rio de janeiro e nunca tive uma melhora tão satisfatória como estou tendo agora, através de uma amiga de Recife(sou de Natal) que também é portadora dessa doença
AUTOIMUNE, me falou de um tratamento a base de AUTOHEMOTERAPIA(COLHER SANGUE DA VEIA E APLICAR NO MUSCULO A CADA 7 DIAS 10
ML)Estou na 10 aplicação e confesso que a melhora foi de 80% até o momento.O processo de escamação parou, as hematomas ou lesões estão desaparecendo a cada nova
aplicação. EM MIM O RESULTADO TEM SIDO FANTASTICO. Esse é o meu relato sobre a AUTOHEMOTERAPIA PARA PSORÍASE.Abraços em todos 

 http://inforum.insite.com.br/39550/12060384.html
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/psoriase-e-auto-hemoterapia.asp
  

 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 17 de novembro de 2011 - 02:57:26

  
Enfermidades selecionadas 

  
Linfangite estreptocócica (Erisipela)

 Psoríase
  

Auto-hemoterapia: beneficios em psoriase e erisipela
  

Hemoterapia 
 por * (jp@jornaldopovo.com.br) 

  
Todos os tratamentos trazem algum risco (“Auto-hemoterapia: pacientes aprovam”, JP de 1º/5). Até uma aspirina pode matar. Antes de criticar, não custa se interessar e
fazer mais pesquisas. Se fizer realmente bem para o povo, por que não? Já ouvi rumores que isso não é novo e muitos médicos receitavam antigamente. Por que agora
não? Será que estão preocupados com o bem da população ou com outras coisas? 

 Simone Dietrich 
 Kochenborger Domingos 

 Cachoeira do Sul (RS) 
  

Minha esposa sofria há 15 anos de psoríase. Os medicamentos existentes apresentam efeitos colaterais significativos, além de, após melhora aparente, somente agravarem
as lesões. Desde dezembro de 2006, após ter tido conhecimento da auto-hemoterapia, e apesar do ceticismo que nos acompanhou no início do tratamento, os resultados
têm sido fantásticos. As lesões sumiram completamente. Tenho a prova viva, dentro de casa, dos efeitos benéficos da hemoterapia. 

 Gilberto Severo Vargas 
 Porto Velho (RO) 

  
 
Guilherme Stockey (Cachoeira do Sul) 

 em 04/05/07 17:04 
 Autohemoterapia 

 Em 1951 exercia as funções de Técnico Agrícola no PZC de Montenehro. Como tal, atendia aínda os casos de enfermagem junto aos funcionários e seus familiares. Uma
senhora, esposa do ronda Alexandre (ambos já falecidos) sofria de erisipela em ambas as pernas. Foi encaminhada para a Santa Casa em Porto Alegre e lá o médico
atendente receitou autohemoterapia. Fui incumbido de realizar os procedimentos. Em três meses a senhora estava curada, rendendo-me um suculento pernil assado de
porco.... 

 GUILHERME STOCKEY - stockey@terra.com.br CACHOEIRA DO SUL (RS) 
  

FONTE: http://www.jornaldopovo.com.br/site/colunas_interna.php?idColuna=78522
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-auto-hemotherapy-medicina-alternativa.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/psoriase-e-auto-hemoterapia.asp


 
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-beneficios-em-psoriase-e-erisipela.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Postado no site da Revista Veja:

 http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml
 Augusto - A Dra. Mayana, como cientista que é, não poderia dizer outra coisa, uma vez que não existe nenhum trabalho "sério" sobre o assunto. De minha parte, tive

experiência prática na cura de diversos casos de mastite em vacas através da AH.Tal fato me fez experimentar em mim o tratamento contra uma sinusite que me
atormentava por mais de vinte anos, tendo conseguido um resultado bastante positivo nas crises que tinha. Curei-me também (assim espero) de uma psoríase palmo-
plantar que me atormentou por cinco anos. Desde que comecei o tratamento os sintomas desapareceram totalmente. Isso faz dois anos. Não entendo porque ainda nenhum
trabalho mais sério tenha sido feito sobre o assunto.

  
 
 
 
Veja o registro fotográfico do PsoriaseMan:

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

  
 
 
 
 
Veja o USO DA AUTOHEMOTERAPIA-ATH COMO FATOR COADJUVANTE NO TRATAMENTO DA PSORIASE VULGAR: 

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

  
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 6 de maio de 2013 - 01:09:18

  
Enfermidades selecionadas 

 Psóriase
  

Tenho psóriase e para os medicos não tem cura, mas não é verdade faço uso da auto-hemoterapia desde novembro de 2012 e já estou quase curada,faço uma aplicação a
cada sete dias já estou com vinte três aplicações estou muito feliz pois agora posso usar uma saia pois só usava calça comprida pois minhas pernas estavam quase
completas pela placas vermelhas e tinha também nos cotovelos, e costas pela a psóriase não preciso mais tomar pois já estou bem é que descobri o ano passado por acaso
que tenho cistos de aguá nos seios e com certeza depois enviarei um outro depoimento que todos também desapareceram nunca mais comprarei remédios em farmácia só
vou comprar apenas uma seringa a cada sete dias que custa apena 1.50 centavos e o meu filho faz a aplicação tenho recomendado para várias pessoas pois tenho
comprovado a minha cura e todas as pessoas que me conhecem são testemunhas da cura eu indico para quem quer fazer não faz mal só mesmo a cura é uma benção este
tratamento. 

 Maria da Conceição Silva 
 49 anos - Santa Cruz do Capibaribe PE

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2013 - 13:50:31

  
Enfermidades selecionadas 

 Endometriose
 Psoríase

  
líquen esclerosoatrofico vulvar

  
Tenho 53 anos, diagnostico psoriase, endrometriose, liquen esclerosoatrofico vulvar esta doença rara pouco conhecida, incapacitante e mortal, e ao pesquisar na internete
vi muitas queichas da parte de pacientes e médicos , que os medicamentos usados para tratar a doença, não tinham bons resultados. A palavra líquen, significa fungo,
então resolvi combatelo usando limão com bicarbonato para beber,fiz uma mascara de bicarbonato e água e passava na vulva, usava dentro... acentos de bicarbonato e
água , a coceira de cara foi embora, tomei comprimidos para candidice. Fui a um proctologista que me solicitou um exame colonoscopia e que na vespera do exama eu
deveria tomar as 19hs 4 comprimidos de lacto purga, e de manhã o dramir e manitrol,assim fiz, eu já fazia a milagrosa hemoterapia a 5 messes o resultado eu devo ter
botado para fora, muito do que estava me deixando 

 doente, a melhora foi enorme estou defecando bem, a doença não me poe mais medo, a minha vulva tem um aspecto bem mais saldavel, creio que estou no caminho da
cura . Abaixo de Deus a Hemoterapia que cura as doenças que a medicina tradicional não cura. 

 socorrita 
 53 anos 

  
AHT HEMOTERAPIA

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-beneficios-em-psoriase-e-erisipela.asp
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/


 
 
 
 
Postado por Lina

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

  
"Foi muito além do que eu esperava, fiz tratamento para psoríase, obtive também a cura de rinite e sinusite." 

 Postado por: Humberto 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2586874377392557443

  
 
 
 
 
Data: 11/02/2009 22:20

 De: bruna 
 IP: 189.91.1.5

 Assunto: Re: Psoriase-Hemoterapia
 tenho 17 anos e tenho psoriase desde 11 anos, antes somente nos cotovelos. Há quase dois anos comecei com o tratamento homeopático, o que fez aparecer erupçoes pelo

corpo todo...mas, paciencia... entao fiquei sabendo da hemoterapia, estou na quarta sessão e vejo uma pequena melhora, as erupçoes estao mais lisas e claras, quando
passo hidratante fica quase imperceptível, espero que melhore, e daqui algumas semanas contarei o andamento. 

 abraço aos portadores dessa tão dolorosa doença. 
 bruna 

  
 
 
 
Data: 21/02/2009 23:40

 De: Valdir 
 IP: 189.74.197.158

 Assunto: A importãncia da AHT na minha vida
 Para poder ter uma vida digna com saúde e alegria de viver´para quem sofre há 20 anos de ArtritePsoriásica é só a AUTOHEMOTERAPIA PARA ME DAR ESSA VIDA

DIGNA me sentindo muito bem!Faz mais de ano que me aplico com dez ml e os resultados são os melhores possiveis! 
 Simplesmente surpreendentes! 

 Êsse é o tratamento mais natural do mundo para que se tenha uma vida melhor! Parabéns DR MOURA pela coragem de defender a legítima saúde das pessoas sem
prejudicar absolutamente nem um órgão vital das pessoas! Minha opinião é que os medicamentos não curam ,é palhativo e tornou-se um comércio sem fim! Quem mais
ganha comisso? 

 AHT é de graça e vc mesmo com cuidado e higiÊne pode se tratar e se curar,! Então o que estamos fazendo?
  

 
 
 
Data: 22/02/2009 23:11

 De: Valdir 
 IP: 189.74.197.158

 Assunto: Autohemoterapia faz parte da minha vida
 Completei 50 aplicações ,10 ml uma vez p semana. Sou portador de artrite psoriática há mais de 20 anos ,entre remédios e pomadas já gastei nesses anos o valor de uns 4

a 5 carros novos e sempre me medicando com medicamentos fortes a base de corticóide ! Posso afirmar que hoje com esse fabuloso tratamento medão á cada 6 meses
respostas impressionantes nos exames receitado pelo médico reumatologista ! Hje sou convencido que só a AHT me dá vida digna e plena saúde,pois sempre estou com o
astral em alta e saber que já tive tantos constrangimentos por ter na pele a tal de psoríase! Obrigado meu querido DEUS e parabéns Dr Moura porter chegado até a mim
essa técnica de eu poder com meu próprio sangue me auto aplicar e me sentir sem dor e meus remédios se resumirem em apenas 1 comprimido por semana!Só com AHT
para se sentir a vida de verdade! 

 Minha experiências é das melhores possiveis!Não vejo uma alternativa melhor e com um custo qse zero
  

 
 
 
Inforum:

  
Data: 08/12/2009 23:38

 De: joao jose da silva - são paulo - capital
 IP: 201.83.157.145

 Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA
 Parabens Dr. Luiz Moura, que Deus o abençoe

 Uso a AH a mais de um ano, realmente desconheço o que eh remedio, me curei de um grave problema de bacteria no estomago com a AH. Minha esposa sofria de
psoriase a anos, e na terceira aplicação da AH a psoriase desapareceu. Recomendamos a um jovem amigo de 18 anos de idade que a cerca de dois anos se escondia por
baixo de roupas, para não mostrar sua pele ressecada, escamada e avermelhadas pela psoriase, inclusive na face. Hoje ele esta radiante e feliz, pois após a terceira
aplicação a psoriase desapareceu, e ele ja pensa até em ir a praia mostrar seu jovem corpo para as garotas.

 Mais uma vez, parabens ao Dr. Luiz Moura, espero que outros BRASILEIROS como ele tenham a ousadia e a coragem de aparecer em publico e demonstrar que nem
tudo esta perdido, e que só precisamos ter coragem e amor ao proximo, para contribuir para um bem estar de todos. 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 31 de agosto de 2009 - 23:56:59 

  
Descobri que tinha Psoríase reumática. Meus dedos da mão estavam se deformando...acordava á noite com dores, formigamento e inchaço nas mãos. Com a Auto



Hemoterapia, o processo estacionou, junto uso o medicamento -Metrexato- 
  

Estou muito feliz e recomendo. Espero ajudar mais pessoas que sofram do mesmo mal. 
  

Abraços.
  

José Angelo
 46 anos - Blumenau/SC

  
 
 
 
Data: 07/08/2009 10:10 

 De: Nelson (ndias32@hotmail.com) 
 IP: 201.52.145.91 

 Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA 
  

Eu não sou médico mas achei a argumentação da AHT muito válida. Utilizo a técnica como medida 
 preventiva para doenças comuns. Coincidência ou não, não fico doente há vários anos e, mesmo 

 quando alguma virose oportunista tenta se instalar (nos períodos em que paro a aplicação), volto 
 a aplicar e meu corpo reage muito bem. Normalmente a cura é muito mais rápida. Eu tenho 43 anos e 

 me lembro muito bem como, mesmo quando era mais jovem, demorava a me curar de uma gripe ou 
 qualquer outra infecção virótica. 

  
Hoje, apesar de ter mais de 40, sou mais saudável que antes. Creio que devo parte disso à AHT. 

  
Tenho relatos de duas pessoas que se curaram de doenças. Uma mulher, de um câncer e seu filho, de 

 psoríase (Detalhe: ela tinha sido desenganada pelos médicos e foi seu filho quem resolveu 
 esperimentar a técnica. Deu certo. Hoje ela está 10 Kg mais gorda e vive uma vida normal, sem 

 dores). 
  

 
 
 
 

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Púrpura
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 14:37:21
 SOU A FAVOR POR QUE TENHO UMA IRMÃ QUE TEM A DOENÇA DE

 PÚRPURA, E DESTE QUE COMEÇOU A FAZER ESSA AUTO-HEMOTERAPIA
 QUE ENCINARAM A ELA AS PLAQUETAS DELA ESTÁ NORMALIZADA SE

 TOMAR NENHUM MEDICAMENTO
 maisa 34 anos - rondonopolis - mt

  
 
Orientações Médicas:

 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=731
 Data: 16/01/2008 13:29 

 De: luciana 
 IP: 201.68.130.39 

 Assunto: Nova etapa da autohemoterapia 
 Boa tarde a todos! 

  
Postei diversos textos aqui referentes a minha experiencia com a autohemoterapia e a purpura trombocitopenica. Gracas a Deus, estou conseguindo controlar com
remedios, uma vez que nao pude saber ao certo se a AH contribuiu para minha melhora porque so fiz 10 aplicacoes. Durante a administracao destas 10 aplicacoes eu tive
efeito benefico no tempo de vida das plaquetas, na pele e na disposicao.Quem me via antes dizia: Nossa! Vc esta cinza! E depois da AH comecei a ficar mais corada com
a pele melhor com aspecto mais saudavel.Bem sobre a plaquetopenia conclui como ja disse varias vezes aqui que para mim surtiu efeito provisorio, enquanto tomava as
injecoes estava tudo bem, quando parava as plaquetas diminuiam. E eu tive que parar por causa das proibicoes. 

  
Retornei novamente com o seguinte quadro: minhas plaquetas controladas por remedios que nao sao corticoides (gracas a Deus) porem, com problemas de micose na pele
causada pela baixa imunidade causada pelo corticoide, nao menstruava ha 5 meses e tambem nao urinava mais .. Meus medicos avaliaram meus rins e nada x nada
encontraram, fizeram desde exames como C3 e C4 a um simples exame de urina e cultura de bacterias..Tudo perfeito, mas, eu continuava sem urinar, inchando muito e
sem menstruar. 

  
Na primeira aplicacao apos o retorno as manchas na pele regrediram, a mestruacao veio sem dores, colicas e TPM e eu comecei a urinar normalmente. 

  
O alivio esta sendo muito grande, ja estou desinchando e isto é muito bom, nao tem preco! 

  
Nao sabemos ao certo o profundo mecanismo de acao da Ah porque ninguem estuda e nem vai estudar porque nao se pode patentear o sangue, mas, existem remedios que
sao usados por ai que tambem os medicos desconhecem o mecanismo de acao da droga, usam, da certo e apos pesquisas (usando em muitas pessoas) a coisa vira um
protocolo a ser seguido.Exemplos, vamos a droga Rituximab (mabthera): 

  
Ela é utilizada com sucesso para linfomas e artrite reumatoide, a pouco a medicina experimentou nas doencas auto-imunes tambem com sucesso e esta ja quase na fase III
onde sera utilizada tambem como um protocolo pra doencas auto-imunes. O preco desta medicacao, a dose minima para o tratamento de um adulto gira em torno de R$



20.000,00 (5 mil cada injecao aproximadamente) MAS, felizmente a droga funciona bem e custa caro, entao as pesquisas estao sendo feitas pelo mundo todo. 
  

Fiz esta analogia para mostrar porque a AH causa tanta polemica, porque é simples, é barato, o povao pode fazer, mas, para que fazer pesquisas, gastar dinheiro em algo
que nao podera ser vendido? As doses circulam initerruptamente dentro de nossas veias ... quem vai querer provar a eficacia?

  
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 08/10/2008 21:06

 De: zoraide
 IP: 189.54.212.214

 Assunto: Re: Re: Re: Re: Re: Purpura Trombocitopenica - plaquetas baixas
 http://www.orkut.com.br/Main#Home.aspx

 entre e veja meu caso
  

 
 
 
RELATOS DA COMUNIDADE: Eu tenho/tive PÚRPURA... (PTI)

 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=937182&tid=2558412420084862148&kw 
  

 
22/03/08 Luciana 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=13387056828485078289
 EU fiz

 Eu fiz! Foi muito bom! Fiz dez aplicacoes de 10ml cada uma, era uma epoca que o corticoide nao estava funcionando...nao me curei por completo, apos as 10 aplic. as
plaquetas voltaram a cair, nao sei se foi a auto hemoterapia, mas, estou normal a quatro meses, estou tomando hidroxicloroquina e AAS mas os medicos dizem que nao é é
a cloroquina que esta segurando minhas plaquetas... acham que entrei em remissao e querem tirar. Doenca auto-imune é assim mesmo um misterio! So sei que durante as
aplicacoes me senti muito bem, fiz hemograma antes e depois (por causa do corticoide ficamos com os leucocitos la em cima) pude perceber que eles ficaram em niveis
normais, nao sei se foi a AH, mas ... estou bem

 Decidi fazer apos conversar com uma arquiteta que fez durante 1 ano para pti.Ela sarou , tirou o corticoide e gracas a Deus esta ate hoje muito bem.Esta decisao cabe a
cada um, nao é facil decidir, mas, eu decidi arriscar e talvez volte a fazer porque minha sinusite sumiu e problemas na pele resultantes da baixa imunidade (pelo
corticoide) sumiram em tres dias! 

 Espero ter ajudado! 
  

 
 
 
26/08/08 Luciana 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=13387056828485078289
 AH

 Voltei a fazer a auto-hemoterapia e estou otima, listo aqui os beneficios:
 - Tirei o baço, plaquetas subiram e no 3o mes ja peguei uma forte infeccao urinaria, tomei antibioticos por 7 dias e no final ainda sentia dores, nao pensei duas vezes se

fosse ao medico, mais antibioticos me dariam entao fui fazer auto hemoterapia, em 24h as dores se foram, fiquei corada, disposta muito bem!
 - No auge do corticoide por deficiencia da imunidade peguei fungos na pele, dois meses de dermatologista gastando horrores, nenhum resultado.Na segunda aplicacao a

primeira vez que fiz ah, as manchas sumiram e a pele ficou otima!
 ** Existe uma conspiracao dos grandes laboratorios que proibem a pratica porque afinal, quem vai patentear o nosso sangue para vender mais caro???

 Pensem nisto!
  

 
 
 
10/08/08 Analice 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=7077413777839009981
 Eu também estou fazendo, estou muito bem, minhas plaquetas estão subindo ...estava com 30.000, agora estou com 57.000, o que pra mim é ótimo! Minhas manchas já

sumiram... quando comecei a fazer fiquei encanada com esse negócio que a autohemo não tem comprovação... então fui pesquisar... e descobi que, na verdade, há um lob
muito grande das indústrias farmacêuticas contra a autohemoterapia...porque será, né?...depois descobri que muitas pessoas que tem câncer (que fazem quimioterapia na
UNICAMP...e que são profissionais de lá que fazem...) fazem autohemo e estão muito bem... depois descobri que mal não faz...então porque não tentar? ... tentei e está
dando certo... estou feliz !!!! Descobri também que tem muita gente que faz, pessoas que não contam pois não é um procedimento legal...mas fazem... até já assinei um
abaixo assinado no www.abaixoassinado.com.br

  
 
 
 
09/08/08 HIV 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3366794139248939629
 HIV 

 Eu faço a uns 4 meses, chego a fazer em uma unica aplicação 20mg de sangue, 5mg em cada musculo.
 Tenho purpura, esta tecnica (AH) consegue segurar um pouco mais as plaquetas ( ja que elas tem vida util de 5 a 7 dias), nao chega a normalizar mas mantem em um

numero em que nao precisa tomar medicaçao.
 Uma vez consegui chegar a 161.000, sendo que estava sempre em 60.000

 Vale a pena tentar, é parado e simples, basta ter alguem com conhecimento para tirar o sangue e aplicar no musculo
 abs 

  
 
 
 

 

http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


Relatos - Auto-Hemoterapia e Reumatismo
 
 
Franca A. Botelho Botelho Pillsbury comentou no grupo AMIGOS DA CURA:

  
Curei minha bursite , Reumatismo e artrite com a #Autohemoterapia e cloreto de magnésio como complemento do tratamento.

 Descurtir · Responder · 1 · 5 min
 (1-6-2016)

  
https://www.facebook.com/groups/422963371070990/?fref=ts

  
https://www.facebook.com/francina.pillsbury?fref=ufi

  
 
 
 
Sábado, 5 de novembro de 2011 - 12:59:59

  
auto-hemoterapia

  
Eu faço auto-hemoterapia há um ano, me senti muito bem, depois do tratamento não precisei mais fazer reposição hormonal, me sinto ótima, 

 mais o motivo que me levou a fazer este tratamento foi reumatismo, tinha muita dor no tornozelo quando me molhava, principalmente quando lavava roupa, foi ótimo,
mas o resultado é demorado mesmo, só senti diferença depois de seis meses de tratamento, agora não sinto mais dor no tornozelo 

  
Lourdes 

 48 anos - Barra do Bugres
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-3.asp
  

 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
 Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :

 acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
 ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de

 pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
 para o reconhecimento desta técnica.

 Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT
  

 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 15 de novembro de 2009 - 21:17:46 189.1.24.225

  
faço este tratamento, e estou curado de varias doenças q tinha, confirmado por exames realizadoe 

 apos o inicio deste tratamento, e falo p/ as pessoas q me perguntam pq estou com 60 anos e não 
 sofro de varias doenças p/ minha idade.como a mas comum o reumatismo,artrite e outras doènlas 

 comuns na minha idade, e digo a verdade e falo q este tratamento não é aprovado aq no brasil pq é 
 um tratamento p// pobre,então ae aprovado vai fechar clinicas ,hospitais laboratorios desempregar 
 medicos,e a globo e os politicos são todos safados, só querem enriquecer as custas dos pobres 

 coitados.
  

valdemiro lima bomfim
 60 anos - recife/pe

  
 
 
 
 
 
Data: 05/06/2007 09:27 

 De: Ezequiel Webber Carlos 
 IP: 200.154.243.130 

 Assunto: Minha esperiência 
  

Eu estou fazendo a autohemoterapia a 8 semanas e não tenho nenhum tipo de problema constatado para o uso desta aplicação, mas já observei efeitos como a
autoimunização em relação á gripe e algumas doenças, rinite, e outras eu tinha uma alergia que me causava muitos vergões ao contato com algumas ervas, e agora não
mais nada de problemas, e o mais surpreendente é que eu tenho um primo que tinha reumatismo no sangue em estado avançado e com a prática da autohemo consorciada
com o tratamento médico recomendado ele eliminou os sintomas do reumatismo do seu corpo( pelo que eu conheço o reumatismo não tem tratamento milagroso, até antes
conhecer a autohemoterapia. Eu recomendo.

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-3.asp


 
 
 
 
 
 
 
OS RELATOS ABAIXO FORAM COLHIDOS NO SITE AHT HEMOTERAPIA, em 15-01-2015, em pesquisa por Reumatismo, na seção Depoimentos:

  
 
 
 
 
Quarta-feira, 21 de outubro de 2009 - 01:49:42

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Psoríase, Reumatismo

  
Vantagens 

 Fiz todos os tratamentos naturais que tive conhecimento na minha vida. Me recuso a tomar ou passar corticóides, por serem corticóides e terem uma série de implicações
colaterais no meu organismo. 

 Assim, tentei a Auto hemoterapia como mais uma tentativa e para minha surpresa e sumiu a psoríase. 
 Pela primeira vez em 23 anos posso dizer que não sofro mais com ela.Não faz mais feridas, é uma benção. Mesmo quando estou nervosa, não faz cascas e não sangra

mais. Sumiram também as cicatrizes. 
 Recomendo para todas as pessoas que conheço. Sou uma defensora dela. 

  
Anônimo 

 57 anos - Curitiba - PR - Brasil
  

 
 
 
 
Segunda-feira, 23 de abril de 2012 - 15:56:58

 187.87.52.86
  

saúde do meu filho gabriel
  

meu filho,gabriel nasceu prematuro e assim que nasceu foi para o cetei neonatal em chapeco s\c, os médicos descobriram que ele tinha seu intestino comprometido ,a
região afetada é mais de 70% não vou entrar em detalhes, pois ele já sofreu muito com essa doença e ainda está sofrendo. sempre usou bolsa de colostomia de intestino,e
com a auto-hemoterapia ele ta melhorando a cada dia eu acredito que ele vai ficar bem e não vai mais usar bolsas de colostomia!éle tem mais apetite não tem mais anemia
e ta engordando! 

  
josemara dos santos 

 concórdia santa catarina
  

 
 
 
 
Quarta-feira, 10 de novembro de 2010 - 23:59:39

 187.13.0.200
  

A SALVAÇÃO DO POVO POBRE
  

O que acontece, é que o governo não se preocupa com as doenças do povo. A maior preocupação é: DINHEIRO, STATUS.Se agente procurar a 
 fundo todos os hospitais da periferia vai - se ver o caos que é. Perdi uma filha há 23 anos e me lembro na época que o neurologista que cuidava dela, falou que já tinha

médicos interssados no caso dela que na ocasião era muito raro mas que o governo não se interessava conclusão minha filha faleceu da pior infecçao hospitalar no fundão
e ficou por isso mesmo ( ela tinha miopatia muscular ) 

 Soube hoje deste tratamento e vou fazer e se precisar vou até aos jornais em favor do Dr LUIZ 
  

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2010 
 Regina C. R. de Azevedo 

  
Regina C. R.de Azevedo 

 Rio de Janeiro
  

 
 
 
 
Terça-feira, 4 de janeiro de 2011 - 15:15:44

 189.115.12.28
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Colesterol, Coração (problemas cardíacos), Diabetes mellitus, Doenças pancreáticas, Dor

na(s) perna(s), Dores articulares, Estresse, Hérnia de disco, Hipertensão arterial, Insuficiência hepática, Pressão arterial, Reumatismo
  

Vantagens 
 Vivia com muitas dores. Tomava analgésico 3 vezes ao dia, tinha digestão díficil, vivia estressada sem ânimo. 

 Hoje levanto cedo, vou para o trabalho com muita disposição. Durmo às 11:30h todos os dias. 
 Vivo de bem com a vida. Agradeço ter o conhecimento e aplicação da Auto-Hemoterapia, que tem me ajudado a rejuvenescer, não tenho rugas e nunca pintei o cabelo. 

 Faço aplicação uma vez por semana, comecei em julho de 2009. 
 E pretendo não mais parar. 

 



Agradeço o Dr. Moura por ter passado a nós essa técnica de saúde. 
 Abraços a todos 

  
Mary Estela Furtado 

 61 anos - Sorocaba - SP - Brasil
  

 
 
 
 
Sexta-feira, 4 de maio de 2012 - 20:40:43

 187.51.48.225
  

minha esperança é a autohemoterapia
  

Minha sogra tem artrite nos ombros, quando eu fiquei sabendo da AHT fiquei interessado e pesquisei, achei interesante e agora estou usando a técnica na minha sogra
esperando um bom resultado.Eu comecei hoje dia 04/0512, fiz uma aplicação de 4 ML em cada glúteo e espero que raquia 4 meses ter um resultado satisfatório! 

  
kleber Luis do Val 

 Barrretos
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 22 de maio de 2014 - 17:35:06

 191.183.213.136
  

SAREI USANDO A HEMOTERAPIA
  

Eu fiz uso da hemoterapia começei a fazer em Janeiro/2014 e terminei em Abril/2014 usei 10 ml e tive resultado satisfatorio não estou mais sentindo dores nas pernas eu
tinha doença periferica doia demais,tinha artrite;tendinite e hoje estou bem graças a Deus.Tem que ter tambem disciplina na aplicação higiene,procure um farmaceutico
que saiba fazer e tenha muita fé pois o rei dos medico é Deus e com ajuda dele e voce fazendo a sua parte voce vai ser curado. 

  
Adão Gabriel Teixeia 

 Osasco-São Paulo
  

 
 
 
 
Sábado, 30 de agosto de 2008 - 22:15:34

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Cálculos renais (pedra no rim), Dor na coluna, Dores articulares, Enxaqueca,

Fibromialgia, Paralisia facial, Plaquetopenias, Refluxo gastroesofágico, Reumatismo, Sinusite, Tendinite, Trombose
  

Vantagens 
 varios resultados 

  
Experiência 

 sem comentário 
  

JOSE ANTONIO RODRIGUES 
 58 anos - Brasília - DF - Brasil

  
 
 
 
 
Sábado, 20 de setembro de 2008 - 20:41:01

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dores articulares, Reumatismo

  
Vantagens 

 Melhorei bastante, as dores diminuiram, aumentou o bem estar, a disposiçao. 
 Excelente! 

  
Experiência 

 A partir da segunda aplicaçao eu comecei a sentir melhoras que estao sendo progressivas. 
 Estou muito animada já que há mais de 10 anos sofro com as dores, me sinto renascendo! 
  

Rosangela Maria de Andrade 
 52 anos - São Paulo - SP - Brasil
  

 
 
 
 
Quarta-feira, 1 de abril de 2009 - 21:03:14

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Artrite reumatóide, Colesterol, Coração (problemas cardíacos), Dores articulares, Encefalite, Gripe, Hipertensão



arterial, Infecção, LER - Lesão por esforço repetitivo., Prevenção em geral, Reumatismo, Rinite, Sinusite, Tendinite
  

Vantagens 
 Eliminei o reumatismo, controlei minha pressão, acabei com o colesterol, dor de cabeça causada por renite alergica, dor na sola do pé causada por nervo ciático e uma

melhora do sono e na condição geral do organismo, com muito mais disposição para trabalhar e inúmeras vantagens só tenho a elogiar este metodo de tratamento e
recomendo a todos e conheço muitas pessoas que obtiveram até cura de cancer e inumeras outras doenças, porque ter medo de injetar o proprio sangue se ele é fruto do
meu corpo e ninguem tem o direito de me impedir o que eu queira fazer do meu sangue e do meu corpo, só sei que se as pessoas passarem a optar cada vez mais por esta
terapia os laboratórios vão faturar menos e os médicos vão ter mais tempo para atender os poucos que ainda os procurarão para consultar. 

  
Experiência 

 Foi e esta sendo maravilhoso e estarei me valendo deste metodo para o resto da minha vida e o divulgarei a tantos quantos dele possam se servir. 
  

Jaime Alois Schierholt 
 45 anos - Campo Bom - RS - Brasil

  
 
 
 
 
Sábado, 16 de maio de 2009 - 14:05:03

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Bursite, Coração (problemas cardíacos), Dor na coluna, Infecção, Menstruação, cólicas e controle da TPM,

Reumatismo, Tendinite
  

Vantagens 
 dimuição dos sintomas, mesmo em poco tempo do tratamento 

  
valdenice gomes de andrade 

 43 anos - Recife - PE - Brasil
  

 
 
 
 
 
Sábado, 11 de julho de 2009 - 10:37:49

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dor na coluna, Dores articulares, Reumatismo

  
Vantagens 

 Melhorou dores na coluna, porem não melhorou muito dores no joelho e no quadril 
  

Experiência 
 Após reportagem na TV sobre o assunto, me interessei, assisti o DVD do DR. Luiz Moura e realizei uma ampla pesquisa antes do uso. Convencido que fazia sentido o uso

da AHT. Passei a fazer as aplicações semanais de 10 ml. para as situações citada acima, nesse período percebi que as dores diminuíram tanto que não estou mais tomando
remédios para elas, melhorou também, ou melhor, clareou totalmente meu tornozelo que já estava ficando escuro com pequenas veias. E também fiquei curado de um
problema estomacal ou de fígado que atormentava toda semana devido a algumas coisas que comia e ou bebia. Enfim estou satisfeito com a AHT. PS: Minha esposa tb
passou a usar por causa da Renite Crônica e melhorou muito. Parou com os remédios. 

  
Edison Faustino dos Reis 

 50 anos - Recife - PE - Brasil
  

 
 
 
 
Segunda-feira, 12 de outubro de 2009 - 08:40:25

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Distrofia muscular progressiva, Gripe, Inflamação, LER - Lesão por esforço repetitivo.,

Micose, Prevenção em geral, Reumatismo, Tendinite
  

Vantagens 
 Fim das inflamações, dores musculares foram superadas 

  
Experiência 

 Estava com algumas inflamações, nas juntas dos braços e fortes dores nos joelhos, após a segunda aplicação os sintomas foram se amenisando e após a terceira aplicação
quase acabaram, hoje já não sinto mais dores algumas. 

  
Claudio Guerrieri 

 50 anos - São Paulo - SP - Brasil
  

 
 
 
 
Sexta-feira, 1 de outubro de 2010 - 10:58:31

 187.91.97.186
  

Autohemoterapia é inquestionavelmente eficaz!
  

Há 3 anos pratico a autohemoterapia com meus pacientes, familiares e amigos. Desenvolvi novas maneiras de aplicar o sangue, estando conseguindo resultados



maravilhosos. Devemos todos incentivar esta prática tão necessária a toda a nossa população. 
  

Luiz Fernando 
 Itanhandu

  
 
 
 
 
Domingo, 9 de dezembro de 2007 - 19:26:46

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite, Depressão, Hipertensão arterial, Hipotireoidismo, Osteoporose, Prevenção em geral, Reumatismo, Varizes

  
Vantagens 

 Desde as primeiras aplicações que não tenho mais dores de coluna e nas juntas dos joelhos, melhorou muito minha disposição física, me sinto muito bem quando tomo. 
  

Experiência 
 Não consigo imaginar mais minha vida sem as aplicações. 

  
Ana Lucia Silva Mendonça 

 49 anos - Eunápolis - BA - Brasil
  

 
 
 
 
Terça-feira, 19 de agosto de 2008 - 12:27:03

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite reumatóide, Dor na coluna, Dores articulares, Estresse, Reumatismo

  
Vantagens 

 fiquei curada da artrite reumatica 
  

Experiência 
 já tinha feito um tratamento com um médico cirurgião geral,,,e como naum resolveu ele ia me encaminhar para um especialista de artrite reumatica....ai começei a fazer a

auto hemo terrapia e com passar dos dias fui melhorando naum tenho mais nada,,, foi se as dores...... na época eu já naum podia mais abrir a mão direita parecia q os
nervos tinha encolhido hj to bem graças a Deus,,,e o melhor de tudo é que naum precisei gastar,,, pois meu irmão teve artrite a uns 5 anos atráz teve q gastar oque naum
tinha 

  
Jane Elguedr 

 37 anos - Altônia - PR - Brasil
  

 
 
 
 
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
  

 
 
 
 
Sexta-feira, 11 de julho de 2008 - 13:30:54

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Artrite reumatóide, Artrose, Depressão, Dermatose alérgica, Diabetes mellitus, Dor de cabeça crônica, Dor na coluna,

Dores articulares, Enxaqueca, Estresse, Fibromialgia, Inflamação, Micose, Pressão baixa, Reumatismo, Tendinite
  

Vantagens 
 Melhora geral substancial da saúde, fortalecimento e disposição... Não sinto tantas dores , pois antes do tratamento para artrite reumatóide/fibroalgia/dores reumátias são

muito caros e dolorosos. meu sistema imunológico não estava funcionando bem. Estou satisfeita com os resultados e pretendo continuar por toda a vida. 
 



 
Experiência 

 Não sei porque o Governo(ANVISA) em vez de ficar proibindo e perseguindo os profissionais que adotam esse tratamento não utiliza a maquina para pesquisar de
maneira SÉRIA e assim informar, os beneficios desse eficaz e barato tratamento. So me resta concluir que é algum tipo de pressão da indústria farmacêutica sobre as
associações médicas visando tao somente os altissimos lucros. Os tratamentos são caros e intoxicantes. Fiz tratamento com médico, tomei muito corticoide e não obtive
cura,nem alívio e sim um enfraquecimento, debilidade e intoxicação de meu organismo. Gastei tempo e 60 mil reais aproximadamente, incluindo tratamentos,remédios,
consultas e exames etc 

  
REGINA COELI DO NASCIMENTO VALE 

 52 anos - Brasília - DF - Brasil
  

 
 
 
 
Sexta-feira, 16 de maio de 2008 - 13:00:05

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Gangrena, Hipertensão arterial, Osteoporose, Prevenção em geral, Reumatismo, Trombose, Varizes

  
Vantagens 

 Eliminação total 
  

Experiência 
 Muito além das espectativas, os beneficios se estenderam para outras regiões melhorando sobremaneira a qualidade de vida,tanto, que as aplicações continuaram e hoje,

sem a utilização de remedios quimicos, menejo com as varias situações clinicas normais de minha idade, apenas com alimentação adequada e chás.Gostaria de ter
conhecido este metodo a muitos anos atras e sou muito grata pela divulgação corajosa feita pelo Dr. Luiz Moura. 

 Que Deus o abençoe. 
  

Rita de Oliveira Tavares 
 82 anos - Indaiatuba - SP - Brasil

  
 
 
 
 
Sexta-feira, 9 de maio de 2008 - 05:34:58

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dores articulares, Enxaqueca, Reumatismo, Rinite, Sinusite, Verrugas

  
Vantagens 

 tinha dores de cabeça diarias , porem qdo tomava alguma bebida ou remedios que continham qq qtdade de alcool as dores de cabeça se tornavam insuportavel, depois das
aplicaçoes estou me sentindo muito melhor sem dores de cabeça e com muito mais disposiçao para enfrentar todas as minha tarefas diarias. tinha muitas depressoes e tb
esses sintomas desapareceram, tambem consigo guardar mais informaçoes como n de telefones etc, 

  
Experiência 

 Fiz as aplicaçoes qdo estive de ferias no Brasil. Gostaria muito de continuar com as aplicaçoes ... mas no momento estou morando na Suiça e aqui nao conheço nenhum
medico que possa prescrever as aplicaçoes ... e peço se porventura alguem tiver essa informaçao ou possibilidade de obter o endereço de um medico que tenha a pratica da
auto hemoteria ... agradeço 

  
MARIA JOSé COUTO LORENçO 

 53 anos - - - Suíça - 1920 - Martigny - VL
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 24 de abril de 2008 - 19:59:47

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Colesterol, Prevenção em geral, Reumatismo, Rinite

  
Vantagens 

 nao sinta dores nas articulaçoes,nao tenho os sintomas da rinite meu colestero normalizou 
  

Experiência 
 Quando conheci a tecnica atraves de uma cliente ,o meu foco era encontrar um soluçao pras dores das articulacoes de minha mae, e nem imaginava que todos da minha

familia seriam beneficiados.hoje sou uma divulgadora da tecnica 
  

EUNICE FERRAZ DA SILVA MILERIO 
 45 anos - São José dos Campos - SP - Brasil

  
 
 
 
 
Quinta-feira, 10 de abril de 2008 - 09:35:00

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Reumatismo

  
Vantagens 

 menas dificuldade em articular o braco 
  



Experiência 
 nao, ate o momento nenhum efeito colateral 

  
Anônimo 

 43 anos - - - Reino Unido - Londres
  

 
 
 
 
Segunda-feira, 11 de fevereiro de 2008 - 08:05:04

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Colesterol, Diabetes mellitus, Dor na coluna, Gripe, Herpes, Hipertensão arterial, Nódulo na tireóide, carne no olho.,

Reumatismo, Úlcera de estômago, Varizes
  

Vantagens 
 SIm a gripe desaperese quando,eufaço ah. reumatimos tambem, As demais preciso de resutado medico. 

 Infelismente, Eu não faço empre por falta de proficional a percegição. Se não fosse isso eu tenha certesa que estava curada pois eu fico muito bem quando faço. 
  

 
Experiência 

 Eu etaria curada . 
  

SHIRLEY A DE JESUS SILVA 
 59 anos - Brasília - DF - Brasil

  
 
 
 
 
Quarta-feira, 9 de janeiro de 2008 - 10:56:42

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alcoolismo, Alergias, Depressão, Dor na coluna, Estresse, Gripe, Hipertensão arterial, Reumatismo, Varizes

  
Vantagens 

 otimas vantagens 
  

Experiência 
 passei a nao ter mais canseiras .dor nas pernas ;.regularidades na pressao arterial ;ter mais disposiçao nao tenho percebido alergia ao levantar .espirros;deiminui bem a

tomadas de remedios melhorei bastante da minha depressao 
  

odair araujo 
 62 anos - São Vicente - SP - Brasil

  
 
 
 
 
Segunda-feira, 31 de dezembro de 2007 - 23:35:52

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite reumatóide, Distúrbio do Ácido Úrico, Herpes, Reumatismo

  
Vantagens 

 vantagens muitas,parei com os medicamentos para artrite,acido urico e me sinto muito bem. 
 acredito que a auto-hemoterapia regula alguma deficiência do organismo,pois, me sinto com muita saúde; em todos os sentidos !!!!!!...e pessoas que indiquei ficaram

muito bem de suas doenças(10 anos se trando de uma doença de pele, na 4.aplicação a pessoa ficou quase curada) as vantagens são percebidas dia a dia. 
  

Experiência 
 faço a auto-hemoterapia aproximadamente 13 meses, no começo de 5 em 5 dias, 10 ml. 

 hoje faço de 7 em 7 dias. parei com os medicamento, herpes que seguidamente aparecia, principalmente em época de prova, nunca mais voltou. Voltei a estudar
novamente após 35 anos parado, estou fazendo educação fisica 5.semestre. Estou com muita saúde,disposição fisica invejavel. acredito em parte pela auto-hemo 

  
JORGE OBERDAN RODRIGUES FAGUNDES 

 57 anos - Porto Alegre - RS - Brasil
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 3 de janeiro de 2008 - 14:21:53

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Coração (problemas cardíacos), Reumatismo

  
Vantagens 

 Total controle do Reumatismo Poli-Articular Agudo, o que hoje é chamado de Febre Reumática, e o que venho dizer que: esta segunda é nada mais do que uma
conseqüencia da primeira. O Reumatismo Poli-Articular Agudo, aos 8 anos de idade (hoje estou com 64 anos), me causou o enrigecimento de todas as articulações do
corpo e seguindo, com menos de 30 dias de seu inicio, o Abaloamento do Arco-médio e o Estreitamento da Valvula Mitral, 

 O medicamento usado na época, foi "Ketacil" (já extinto) - produzido pelo Laboratório Andromako, chegando ao que se pode chamar de pesquisas médicas, com o
Benzetacil do Antigo Laboratório Fontoura-White hoje do Merck . Este tratamento, foi feito desde os meus 8 anos até os 12 anos, quando não se tendo mais avanço em
melhoras, foi-me iniciada a aplicação do que na época chamava-se de (AUTO-TRANSFUSÃO), talvez por ser o nome ainda de decadas anteriores. Dos 12 aos 15 anos,
fiz aplicação constante e com intervalos conforme indicado; ocasião em que tive re-iniciado meu crescimento e fortalecimento organico, também, tendo quando médicos



que acompanharam o desenrolar dos acontecimentos, diziam que eu não chegaria aos 15 anos, outros que eu não cresceria (isso, sim, de 8 aos 12 anos não houve
crescimento) e o desenvolvimento organico só se deu após a AUTO-HEMOTERAPIA. - Hoje, com 64 anos, faço ainda a AHT. mais para prevenção, pois na realidade a
fébre reumatica, ela pode se esconder atraz de um foco dentario, das amidalas, de uma gripe, de uma urcera física, ou qualquer outro foco infeccioso que se possa ter. Sou
Engenheiro Mecanico e Advogado (no momento Diretor de Uma Empresa voltada para o BIODIESEL, esta sediada no Campo das Vertentes e parte da Zona da Mata
Mineira - Cataguases), Tenho "Termo Declaratório" em defesa da AUTO HEMOTERAPIA, em Processo Disciplinar contra o Dr. Luiz Moura, junto ao CREMERJ e
passei a tuar no mesmo Processo desde 12/12/07 em defesa do médico. - Nossa Empresa (Cia Minas Gerais de Oleaginosas Ltda. - "MINAS ÓLEOS") é que lançou a
Campanha em Defesa da Auto Hemoterapia o que ocorreu na Cidade de Cataguases, em 04 de agosto de 2007, onde se lotou o Teatro da Cidade "Edgard - Cine Teatro",
com mais de 700 pessoas, entre Prefeitos, Secretários de Saúde, Médicos, Enfermeiros, Laboratoristas, Farmaceuticos, Professores de Enfermagens, da Cidade e de
Cidades vizinhas, mais usuarios, adeptos e cimpatizantes da AUTO HEMOTERAPIA. 

  
Experiência 

 Somente melhoras. 
  

RONALDO DA SILVA BRANDÃO 
 65 anos - Cataguases - MG - Brasil

  
 
 
Quinta-feira, 30 de setembro de 2010 - 16:28:51

 189.123.98.53
 Enfermidades selecionadas 

 Ronaldo Brandão curado de febre reumática com a Auto-hemoterapia
  

Ronaldo Brandão 
 Nasci em Petrópolis 

 Estado do Rio de Janeiro. 
 Vivi muitos anos no Rio de Janeiro, 

 E aos 8 para 9 anos tive reumatismo poliarticular agudo, 
 que hoje é conhecido como febre reumática. 

 Meu médico na época, e por durante muito tempo 
 foi Doutor Luiz Moura. 

 Conheci quando ele era cirurgião do antigo IAPTEC 
 hoje pertencente ao INSS. 

 Bom, voltando ao reumatismo poliarticular agudo, 
 consegui o tratamento com Quetacil que é do laboratório Andromaco, 

 com Benzetacil que é do Laboratório Fontoura White 
 até os 12 anos. 

 A doença não regrediu mais, 
 e à partir dos 12 anos, 

 eu comecei a fazer a Auto-hemoterapia 
 até aos 15 anos. 

 E hoje estou com 63 anos e nada mais sinto. 
 Sem mais 

  
Videos: 

 http://www.youtube.com/watch?v=0ItaYFb4urw
 http://www.youtube.com/watch?v=uPvkRwi56Z0
 http://www.youtube.com/watch?v=cVWTbIssCiY
  

 
Ronaldo Brandao cured from rheumatic fever with Auto-hemotherapy MULTIPLE LANGUAGES CC 

  
http://www.youtube.com/watch?v=64MSu62JK9Y&feature=share&list=UUSHjgdYz-2HbKEyBLtlTjlg

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

  
 
 
 
 
 
Terça-feira, 11 de dezembro de 2007 - 00:14:18

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Artrite, Artrite reumatóide, Coração (problemas cardíacos), Depressão, Gripe, Hérnia de disco, Prevenção de

infecções cirúrgicas, Prevenção em geral, Reumatismo, Rinite, Sinusite
  

Vantagens 
 Na questão de pre-operatório tive alem de uma cicratização rápida, não tive risco algum com baixa imunidade, onde ficou garantido o não risco a infecção hospitalar, com

relação a rinite, sinusite, gripes em virada de temperatura ou de estação como era comum na entrada de primavera, e outras incidências com relação á pó cheiro de
perfumes e outros cheiros fortes como de mofo venenos, onde essas sensibilidades sumiram de vez, eu tinha manchas escuras chamadas de pintas marrons, essas o que já
não sumiu está clareando e com fortes indícios de sumirem também, enchumes nos pés, juntas e olheiras não mais tenho tido, tenho sentido até na digestão que melhorou
consideravelmente, eu sou cardíaco onde tomava AAs infantil (02) após o almoço e este estava me provocando gastrite e agora alem de estar com a minha circulação
normal estou também sem tomar a sivastatina pois meu colesterol e triglicérios estão normais, o que tiveram uma baixa considerável, isso tudo e muito mais para amigos e
familiares tem surtido efeitos consideráveis, e além disto tem baixado e muito a conta na farmácia, o que não temos tantas incidências de varios sintomas já citados.
Espero que usem de bom senso, honestidade e muita justiça para não prejudicarem pessoas que possam estar contribuindo com esta terapia e dêem razão ao óbvio e não a
manipulação de grupos com interesses excusos e gananciosos, pois esta técnica vem colaborando e muito com pessoas que não tem acessos a exames carros, consultas
particulares e influencia na hora de precisão com internação e outros inconvenientes de tratamentos que comprovadamente trazem sequelas a saúde publica e porque tem
certificado da anvisa estão livres pra fazer experiência com o cidadão sem qualquer risco de serem punidos e se comprovado malefício simplesmente tiram do mercado
como se não fosse nada. Sei que com um pronunciamento como este posso até sofrer punição mas é um risco que alguém tem que correr. Fico eu imaginando se em algum
órgão importante e com influencia de dar vereditos sobre tais temas existem também seres humanos, ou todos pensam como maquinas de fazer dinheiro. Desculpem a

http://www.youtube.com/watch?v=64MSu62JK9Y&feature=share&list=UUSHjgdYz-2HbKEyBLtlTjlg
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/


forma que me pronunciei mas ainda fui bastante delicado com relação realmente penso a respeito dos interesse por de trás destas manipulações para dificultar tais
tratamentos que com tantos depoimentos é difícil dar um veredito contra, onde até o momento não se tem comprovadamente algum malefício com a questão de sequelas
ou sintomas provocados com tais procedimentos, onde tenho exames que comprovadamente AAs infantil provoca reações alérgicas fortíssimas e gastrite e esofagites e
outros que no momento podem até passar batido, mas com estes tipos de medicamentos por ter uma autorização da ANVISA tem liberdade até que provem o contrario,
fazer o que bem entendem.Onde o fraco tem que provar e o forte paga e o pobre padece (baita justiça). 

  
Anônimo 

 47 anos - Rio do Sul - SC - Brasil
  

 
 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Rinite
 
 
Segunda-feira, 7 de março de 2011 - 21:47:50 

  
Caros amigos do Jornal da Serra 

  
Através de amigos, recebi um link para o excelente artigo Auto-hemoterapia: perigosa para o bolso dos médicos e dos laboratórios farmacêuticos - por Isabel Raposo -
deste Jornal. Sou médico (clínica e pediatria) há mais de 20 anos, gaúcho de Porto Alegre, morando e trabalhando na Bahia, na cidade de Rio Real, interior norte divisa
com Sergipe. 

 Apoio o artigo citado. Assino embaixo. Acredito que qualquer médico no mundo com um mínimo de conhecimento de imunologia, hematologia, clínica médica e bom
senso deva admitir que a auto-hemoterapia funcione baseada em evidências clínicas (prática aceita pela medicina atual). Como todos os procedimentos, tem suas
indicações mais precisas ou menos precisas e até as inadequadas. Todos concordam que funciona nos casos selecionados bem indicados de necessidade de aumento da
defesa imunológica do ser humano. 

 Concordam inclusive os que estão falando contra, exatamente porque sabem que funciona ou poderá funcionar... A divergência ocorre quando se expressa a opinião
pública da ideologia de cada um. Nesta hora os "interesses" individuais é que comandam as palavras a favor ou contra um fato real (a prática da auto-hemoterapia pela
população em geral). Há "interesses" financeiros e pessoais que são contra. Senão a primeira atitude seria realizar trabalhos, experiências para comprovar... Mas quem é
contra não cita trabalhos científicos para não estimular exatamente a comprovação técnica de uma prática que, na minha opinião como médico essencialmente clínico, já é
baseada em "evidências clínicas práticas e científicas" muito claras (vejam os trabalhos científicos já citados sobre o assunto e a opinião dos pacientes que se
beneficiaram). Com a certeza clínica científica de que não prejudica o paciente (não há efeitos colaterais relatados) e a garantia de resultados clínicos na prática diária para
casos selecionados com indicação precisa, só nos resta um ato de humanidade: prescrever. 

 Sou prático e realista. 
 Se estiver errado, que me provem o contrário! 

 Por enquanto, faço o que acredito ser o certo! 
 Tal como o Dr. Moura, faço auto-hemoterapia e divulgo a boa notícia... 

 (Tive rinite crônica por vários anos que desapareceu em poucas semanas de 
 auto-hemoterapia) 

  
Graças a Deus existe a internet! No que puder ajudar, estou à disposição 

 para diminuir ou sanar o sofrimento humano... 
  

Autorizo a identificação e publicação de tudo o que escrevi. 
  

Dr. Marcus Mac-Ginity - Rio beal - BA 
 CRM-BA 18016 

  
fonte: http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm

  
-- 

  
Auto-hemoterapia: 

 perigosa para o bolso dos médicos 
 e dos laboratórios farmacêuticos 

 por Isabel Raposo 
  

fonte: http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm
  

 
 
 
 
 
 
Ca Erlandes comentou em Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura

  
Maravilhoso! Estou fazendo hemoterapia já há alguns meses e sofria de rinite crônica, tomava antialérgico todos os dias, hoje tomo antialérgico uma vez por semana,
minha melhora é visível, me sinto muito bem!

 Descurtir · Responder · 1 · 1 h
 12 de maior de 2016

  
https://www.facebook.com/ca.erlandes

  
 
 
 

http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm


 
 
Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 - 18:47:16

  
Enfermidades selecionadas 

  
A eficácia no tratamento da AH

  
Faço a AH a mais de três anos, comecei o tratamento por causa de uma Rinite que durava 24 horas por dia. Depois de um certo tempo percebi outros benefícios que o
tratamento me fez. Meu filho de apenas 9 anos também iniciou o tratamento, bem como minha mãe de 79 q sofria de vários problemas de saúde, como por exemplo: bico
de papagaio, má circulação, triglicerídeos altíssimos, entre outros. Eu apoio a liberação da AH. 

  
Eliane M. Souza 

 37 anos - Jequié
  

FONTE AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Segunda-feira, 2 de maio de 2016 - 17:24:31

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne juvenil
 Bronquite

 Dor na coluna
 Gripe

 Inflamação
 Rinite

  
Auto-hemoterapia proporciona varios beneficios

  
Dickison Giacometti publicou no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço! 

 1 h 
 Pessoal Gostaria de compartilhar com vocês a minha historia 

 Eu sofria de imunidade baixa, pegava muitas renites, gripes, garganta inflamada, bronquites já não aguentava mais tantos medicamentos que eu tomava e nunca
melhorava, e quando melhorava era por pouco tempo 

 Atualmente comecei a auto hemoterapia a uns 5 ou 6 meses aproximadamente e nunca mais tive gripe, tinha também diversas espinhas nas minhas costas e também não
tenho mais.. 

 Sou testemunha da eficacia da auto hemoterapia. 
 Minha mãe Elenir a anos atrás sofria de serias dores na coluna, 

 a ponto de não suportar mais, fazendo uso de vários medicamentos fortíssimos,e por isso ela adquiriu problemas cardíacos,tanto que se ela continuasse tomando não
estaria viva hoje, então ela começou também a fazer a AHT, e hoje não sente mais dores, e nao toma mais nenhum dos medicamentos que estavam levando ela a morte, 

 Tenho também um Amigo chamado Carlos quando ele viu a minha melhora começou a fazer também, e ele sofria de fortes tonturas, sinusite e outros males, ele esta
fazendo a AHT uns 2 meses aproximadamente e esta bem, nunca mais tomou os medicamentos que ele tomava e olha que não era poucos... 

 Minha tia chamada nilza sofria de disidroses em seu rosto, estava em tratamento químico a mais de um ano e não resolvia, ela apenas tinha aquelas melhoras passageiras,
entao começou a fazer AHT e nunca mais teve aquelas disidroses, ela começou a fazer a aproximadamente uns 5 meses e esta curada, nao foi mais ao medico e nao
recorreu aos medicamentos que estava a usar, quando a visitei fiquei muito feliz em ver ela super bem, o esposo dela tinha dores fortes na coluna devido a grande esforço
fisico no trabalho ao qual exercia, e muitas vezes ficava impossibilitado de andar, Hoje com a pratica da AHT nao sente mais dores. 

 Meu irmao Eduardo tambem sofria de dores e renite alérgica muito forte, a 6 meses ele se tornou praticante da AHT e esta muito bem... 
 também tem mais 7 pessoas que começaram a fazer a alguns dias, logo conto pra vcs a historia desses amigos 

 Glorificado seja Deus 
 Viva a auto hemoterapia 

 E lembrando Auto hemoterapia Sangue que Cura!! 
  

https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
  

 
 
 
 
 
 
Simone Spinelli Mendonça: Faço AH a seis anos, graças a Deus. Tinha crises horríveis de rinite e tomava cortisona direto. Agora vivo bem e me revigorada a cada
semana. Perigo é a indústria farmacêutica que nos intoxicação com remédios que nos tornam dependentes.

 Curtir · Responder · 22 min (em 24/dezembro/2015)
  

https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso
  

 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 24 de fevereiro de 2015 - 07:39:18

  
Depoimento: usuário atesta benefícios da Auto-hemoterapia

  

https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/


Publicado por Walter Medeiros (Ontem às 07:22) 
  

DEPOIMENTO 
  

“Sou usuário da técnica de auto-hemoterapia desde 2005 e tenho documento comprobatório de sua eficiência, como por exemplo teste ergométrico, onde conclui alteração
isquêmica ao esforço e não sei o que são gripes e resfriados, inclusive a rinite alérgica antes portador, hoje está reduzido em 90%. Não faço uso de remédios de uso
continuo, tendo todas as taxas normais com pressão arterial de 12/7. 

 Gostaria de ter meu nome incluído em sua lista de usuário de AUTO-HEMOTERAPIA. Ponho nosso e-mail para contato e comprovação do relatado:
edmilson_lima@globo.com . 

 EDMILSON TRAJANO” 
  

https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/
  

 
 
 
Sexta-feira, 30 de janeiro de 2015 - 22:40:36

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne adulta
 Diabetes mellitus

 Esofagite
 Infecção

 Micose
 Refluxo gastroesofágico

 Rinite
  

Auto-hemoterapia cura varias enfermidades
  

Publicado agora por https://www.facebook.com/profile.php?id=100008214337063&fref=ufi
  

Chênia Lago Barros 
  

Bom gente, o que me levou a decidir fazer a autohemoterapia foi o fato de eu ter a imunidade baixa devido a diabetes.Eu estava procurando a cura para a candidíase, já
que nenhum remédio funcionava em mim mais, e acabei encontrando num site de produtos naturais a indicação de autohemoterapia e tal.Depois de um mês de pesquisas
decidi que queria fazer, e procurei alguém que fizesse por aqui e encontrei rápido.O primeiro efeito positivo foi o sumiço das espinhas horríveis que tinha no rosto após
três meses de aplicação. Depois os fungos que eu tinha nas unhas do pés que sumiram também.A candidíase desapareceu com 8 meses de aplicação.A tal rinite alérgica
que me fazia gastar com antialérgicos todo o mês se resume num intranasal muiiito de vez em quando.Pantoprazol e outros remédios para gastrite, esofagite, hérnia de
hiato e refluxo é muito difícil eu tomar hoje em dia, o que antes eram diários.Já tem quase cinco anos que estou fazendo, sem intervalos e tomo 10 ml.Estou muito
satisfeita e pretendo parar somente quando morrer.Acho que todos deveriam fazer a autohemoterapia, pois faz muito bem. 

  
 
 
 
 
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015 - 23:06:14

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Infecção
 Labirintose

 Rinite
  

Eu sarei da labirintite fazendo auto hemoterapia!e conheço pessoas que ficaram curadas de renite , alergias, infecçoes com esse tratamento
  

Postado por LINDENALVA MATHIAS em 22/12/2014 às 20:40 
  

Eu sarei da labirintite fazendo auto hemoterapia!e conheço pessoas que ficaram curadas de renite , alergias, infecçoes com esse tratamento. Acontece que a industria de
medicamentos quer uma população doente e usando um montão de medicamentos. Conheço idosos que usam até 15 tipos de remédios diariamente. Tenho 72 anos e uma
ótima saude e o tratamento que faço é apenas a hemoterapia de tempos em tempos! Na atual crise no sistema de saude no País a hemoterapia seria de grande ajuda, pois
não tem qualquer contra indicação! 

 177.1.133.223
  

http://tudorondonia.com.br/noticias/fantastico-destaca-o-perigo-da-auto-hemoterapia-e-mostra-farmacia-de-porto-velho-que-praticava-a-tecnica,879.shtml
  

 
 
 
 
 
Valnes Klein Diel · Ecompo - Escola Politécnica de Ensino Médio

 eu fiz por causa de renite, e nunca mais me atacou, me atacava toda semana e tomava varios remedios e nao adiantava, a hum ano nao me atacou mais
 Curtir · Responder · 7 de maio de 2015 13:28

  
site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil

  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/


Domingo, 1 de setembro de 2013 - 01:54:02
  

Enfermidades selecionadas 
 Alergias

 Insuficiência hepática
 Pós-operatório

 Rinite
 Transtorno de ansiedade

  
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

  
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 15 de julho de 2013 - 10:37:32

  
Enfermidades selecionadas 

 Rinite
  

Auto-Hemoterapia significa qualidade de vida.
  

Auto-hemoterapia Aht via Olivares Rocha: (facebook) 
 há 10 horas · 

  
O que eles não querem que você saiba… 

  
As autoridades de saúde ignoram a Auto-Hemoterapia, e não por acaso, eles sabem o quão é eficiente esse tratamento que não necessita de remédios. 

  
por Vitor Alacid 

  
Um tratamento que necessita de apenas uma seringa e agulha, barato, altamente eficaz, ajuda a curar várias doenças e previne outras. Sua eficácia é comprovada pelos
milhares e milhares de testemunhos ao redor do mundo. 

  
Tirar de 5 a 20 ml de sangue e aplicá-lo no próprio músculo uma vez por semana. Causando um efeito incrível no sistema imunológico. É uma vacina, uma auto-vacina.
Nosso próprio organismo tem a capacidade de se curar, sem nenhuma substância exterior. 

  
No entanto, as autoridades de saúde ignoram a Auto-Hemoterapia, e não por acaso, eles sabem o quão é eficiente esse tratamento que não necessita de remédios. 

  
E muitos sabem o prejuízo que causaria as máfias da indústria farmacêutica, dos laboratórios, e dos planos de saúde, se um grande número de pessoas começa-se a fazer
uso desse tratamento. Uma crise generalizada no sistema econômico de saúde. 

  
images 

  
O autor desse artigo faz uso da AUTO-HEMO, e é mais uma testemunha da sua eficácia. O autor desse artigo tinha uma rinite insuportável, crises horríveis, nenhum
remédio alopático fazia mais efeito. Com meia dúzia de aplicações de sangue no músculo, os resultados começaram a aparecer. Hoje, com uma dúzia de aplicação as
crises sumiram, o nariz não mais escorre, e nem há mais um espirro sequer. Sinto-me curado. 

  
O autor desse artigo não é tão pretensioso a ponto de achar que a AUTO—HEMO, é o único tratamento a ser feito e o resto é tudo lixo, que todos os remédios não servem
mais pra nada. Não! É evidente que não. 

  
O autor desse artigo e muitos outros que defendem esse método, acreditam que é um complemento a outros tratamentos tradicionais da medicina, um ótimo complemento.
Além de servir como prevenção a outras doenças. Uma excelente alternativa, simples, rápida e barata. 

  
A Auto-Hemoterapia não é a solução para todos os problemas de saúde, mas ajuda e muito e curar diversas doenças, principalmente as infecciosas e as alérgicas, além de
ser um excelente método de prevenção. 

  
Auto-Hemoterapia significa qualidade de vida. 

  
Esse é o apelo do autor desse artigo, ajudem a divulgar o máximo que puderem, falem para o maior número de pessoas, indiquem aos idosos, pressionem os médicos e as
enfermeiras, pesquisem mais sobre esse tema, se aprofundem. Só assim podemos tornar esse assunto uma discussão pública, ai não tem governo e nem interesses privados
que resista a força da verdade. 

  



Vamos desmistificar a AUTO-HEMOTERAPIA! 
  

Vamos jogar a merda no ventilador! 
  

Vamos incomodar! 
  

Essa é uma revolução que pode e deve ser feita aqui e agora. Não é um devaneio esquerdista ou anarquista, é algo prático e concreto. 
  

Vamos! 
 Etiquetado Auto-hemoterapia, Brasil, Saúde 

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 19 de fevereiro de 2012 - 01:58:01

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Colesterol

 Prevenção em geral
 Rinite

 Verrugas
 Início de aht

  
Meu nome é Ely e tenho 48 anos, esposa e dois filhos. 

  
Hoje, 18 de fevereiro de 2012, fiz minha primeira auto aplicação, 

 pois farmacêuticos e enfermeiros não se predispõem a fazer tal coisa. 
  

Determinado, resolvi optar pela auto aplicação, pois a maior barreira 
 para este ponto de partida foi a falta de pessoa qualificada. 

  
Hoje finalmente depois de muita leitura na Internet 

 e visualizações no Youtube, munido de borracha para amarrar 
 no braço, seringa descartável, algodão e álcool para desinfetar, 
 criei coragem e retirei 5 ml da veia na junção do meu braço direito 

 e imediatamente apliquei no músculo do meu braço esquerdo. 
  

Trabalho com gráfica e por volta de três anos atrás 
 sou vítima de uma corisa que só se acalma com 

 Loratadina. 
  

Meu colesterol é de 251 e glicose 115. 
 Veremos os resultados com o decorrer das aplicações semanais. 

  
E espero que a internet quebre este preconceito da medicina, 

 e dos sistemas econômicos .......em prol da saúde, 
 assim como foi com o óleo de Lourenzo. 

  
um abraço a todos 

  
Ely 

  
elyminetto@hotmail.com 

 ELY ALVES DE SOUSA 
 SÃO PAULO/SP

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/inicio-de-aht.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 11 de junho de 2012 - 18:22:44

  
Enfermidades selecionadas 

 Rinite
  

Auto-hemoterapia em caso de rinite
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/inicio-de-aht.asp


 
Prezados, 

  
Conheci a auto, por intermédio de um amigo, em meio a uma grande crise de rinite( no mes da crise, ja havia gasto mais de R$ 100,00 em medicamentos), e nada de
melhoras. segue minha primeira agenda: 

 1º APLICAÇÃO - DIA 03/10/2011 AS 13:00 HS – 5 ML COTOVELO DIREITO/ APLICAÇÃO BRAÇO 
 ESQUERDO. 

 PRIMEIRO DIA - ACORDEI DIA 04/10 - AS 05:30 hs, BEM MAIS DISPOSTO, TOSSÍ MENOS À NOITE, ESTOU MAIS ELETRICO 
 SEGUNDO DIA – DIA 05/10 - DORMI TARDE, MAIS OU MEMOS 0:00, ACORDEI AS 5:35, MENOS 

 DISPOSTO DO QUE O DIA ANTERIOR, MESMO ASSIM EM COMPARAÇÃO AOS DIAS ANTERIORES, ESTOU BEM MELHOR, A TOSSE QUASE NÃO
EXISTE MAIS. 

 TERCEIRO DIA – 06/10 COMO NO DIA ANTERIOR, DORMI TARDE, ACORDEI MENOS DISPOSTO UM 
 POUCO, MAS DURANTE O DIA MELHOREI. 

 QUARTO DIA – 07/10 – ACORDEI MUITO BEM, MAIS DISPOSTO . 
 Tenho feito regulamente minha auto e não deixo por nada. A quem tenho oportunidade de divulgar, divulgo. 

 Se você ainda não teve coragem de fazer, não perca tempo, "Sua saúde e o seu bolso merecem o melhor" 
  

Aurelio Pontes- Fortaleza- Ceará 
 aurelio.pontes@hotmail.com 

  
 
http://inforum.insite.com.br/66763/12486955.html

  
Data: 09/06/2012 17:58:48 

 De: AURELIO PONTES (aurelio.pontes@hotmail.com) 
 IP: 187.114.108.30 

 Assunto: AUTOHEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
 
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
  

 
 
 
 
 
 
Domingo, 30 de janeiro de 2011 - 12:56:35

  
Enfermidades selecionadas   

  
hernia de hiato,renite

  
Dr LUIZ MOURA , EU JÁ FAÇO HÁ MAIS DE 4 ANOS AUTO HEMO, NO COMEÇO DESSE TRATAMENTO EU ESTAVA FAZENDO PARA A RENITE
CRONICA COM 20 APLICAÇÕES SENTI MELHORA TOTAL E FOI QUANDO EU PERCEBI MELHORA NA HERNIA DE HIATO, NÃO SINTO MAIS MAL
ESTAR, DURMO BEM, ANTES COM REMÉDIOS ASSIM MESMO ME SENTIA MAL TODOS OS DIAS,GRAÇAS A AUTO HEMO, POSSO TER QUALIDADE
DE VIDA, HÁ ME LEMBREI, TAMBEM POSSO USAR COLÔNIA, FERFUMES, COISA QUE ANTES ME SENTIA MUITO MAL, O QUE ME CHOCOU DE
VERDADE FOI VER A BULA DE REMÉDIO O EFEITO COLATERAL P/ HERNIA DE IATO FUI CONTNUANO AO TRATAMENTO DA AUTO HEMO E HOJE
EU DORMO MUITO BEM 

  
valdir aparecido marolla 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/agradecimento-eterno-ao-dr-luiz-moura-e-a-auto-hemoterapia.asp


47 anos - RIO CLARO SP
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/hernia-de-hiatorenite.asp
  

 
 
 
 
Domingo, 7 de novembro de 2010 - 22:01:58

  
Enfermidades selecionadas   

  Labirintose
  Rinite

  Sinusite
  

To fazendo autohemoterapia
  

 Data: 06/11/2010 18:46 
 De: Marcia Rocha  

 IP: 201.25.244.5 
 Assunto: To fazendo autohemoterapia 

 Já fazem 2 meses que estou fazendo , tinha renite, sinusite e laberintite , desde que comecei a fazer nunca mais tive crises , agora posso até usar perfume que não sinto
alergia , estou muito feliz .

  
Diva

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/to-fazendo-autohemoterapia.asp

  
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 28 de julho de 2010 - 17:08:48

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Gripe, Rinite, Sinusite

  
Vantagens 

 Nos últimos 5 anos sofro na época de outono/inverno com problemas respiratórios superiores. Faço AHT em animais Há 15 anos com resultados excelentes. No início
deste ano, fui questionado por um cliente sobre AHT por causa de problemas de ferritina e hepatite C, então buscamos ampliar o uso da AHT em outras patologias com
simplesmente 100% de sucesso ou na remissão dos sintomas e consequente bem estar ou na cura das desordens... 

 Desde então faço AHT por conta destes desconfortos respiratórios. Não notei (não pode ser esperado nesta época do ano) ausência dos sintomatologias, porém sinto
melhoras importantes, realmente importantes. Mesmo com o "nariz entupido", não perco mais a voz, e a recuperação de um estado hígido se faz com muita velocidade e
tranquilidade... 

  
 Fernando Proni Duran 

 38 anos - - - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 23 de setembro de 2010 - 22:55:34

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Esofagite, Herpes, Refluxo gastroesofágico, Rinite, Úlcera de estômago

  
Vantagens 

 a minha rinite foi embora, graças a Deus!!e disposiçao está 100%. 
 obrigado! 

  
 PAULOS ERGIO DOS SANTOS NOGUEIRA 

 28 anos - Paulo Afonso - BA - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
 

Quinta-feira, 27 de maio de 2010 - 01:24:20
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Alergias, Estresse, Rinite, Sinusite
  

Vantagens 
 Eu usava de 6 a 8 frascos por mes de remedio para rinite e alergias, remedios dpara congestão nasal, isso a muitos anos, eu dependia do remedio para dormir e usava

durante todo o dia varias vezes ao dia, e depois da segunda aplicaçao da auto hemoterapia eu nao usei mais remedio algum ja vai interer 2 meses . 
  

 Experiência 
 Não teve efeito colateral , mas teve efeitos bons, eu estou desenvolvendo bastante, a massa muscular, estou mais animado, mais forte, me alimentando melhor, e com

quase dois meses estou vendo resultados que não vi em um ano de academia. não pretendo parar de fazer a auto hemoterapia, eu mesmo faço em mim, e tenho aplicado 10
mls por semana sendo 5ml em cada braço.. 

  
 Frank Ribeiro 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/hernia-de-hiatorenite.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/to-fazendo-autohemoterapia.asp


27 anos - Belo Horizonte - MG - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-acne-adulta-alergias-14.asp

 
 
RELATOS NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA

 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
 Elisiane - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3706749269466550333

 AUTO HEMOTERAPIA
 EU FAÇO A POUCO TEMPO MAIS ME SINTO BEM MELHOR .TENHO RINITE E ME AJUDA MUITO FAZ ALGUNS MESES QUE EU NAO SEI O QUE E

FICA RUIM DA RINITENOS TEMOS QUE ABRAÇA ESSA CAUSA E PRO BEM DA HUMANIDADE.
  

 
Arinilda - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5818045835262214326

 Oi, ja faço tratamento com a AH tem uns 18 meses, tinha um rinite alergica terrível, e a partir da 3a. semana ja comecei a melhorar e posso dizer que estou 80% melhor,
 ate gripe não tenho mais, só que a profissional maravilhosa que aplicava em mim SUMIU, e gostaria de saber se alguém tem quem me indique em FORTALEZA.

 Obrigada
  

 
Marly - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=11272550261687172120

 Auto-hemoterapia 
 Olá pessoal estou na terceira aplicação,a primeira fiz 5 ml depois comecei a fazer 10 ml sinto grande melhora na Renite que me aterrorizava, e dores no joelho, braços nos

ossos. 
 está valendo a pena graças a Deus.

  
 
FLÁVIA - perfil no Orkut 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14682793666443889428
 Em 3-12-07 deixou este scrap na mesma comunidade do Orkut ASMA e AUTO-HEMOTERAPIA http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630

 quase 2 anos... meu marido e eu nos tratamos com a AH ja tem quase 2 anos. Meu marido retirou 3 tumores malignos do pescoço e nao quiz sofrer com o procedimento
padrao medico (radio e quimio) passamos os dois a fazer semanalmente AH 20ml.... 

 Não apareceram novos tumores. 
 hemorroidas sumiram. 

 rinite e sinuzite nunca mais... 
 gripe? oq eh gripe? 

 valeuuu 
 deixo ai meu depoimento e quem quizer mais alguma informação eh só me chamar no meu perfil...

  
 
Joaquim Marçal é um grande divulgador da AutoHemo no Orkut: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16209280005736117767

 Olhe o scrap que ele deixou na comunidade ASMA E AUTO-HEMOTERAPIA: http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
 http://blog.becher.com.br/criticas/auto-hemoterapia/?cp=all

 Castilho Alex Says:
 Dezembro 8th, 2007 at 11:16 pm

 olá… meu relato é simples, sou alérgico “asma e renite” por toda vida, sempre me tratei, bons convenios, muitos tratamentos, muitos medicamentos, sem falar nas idas de
emergência a pronto socorros claro para as interminaveis inalações, sempre evitei lugares frios, ar condicionado, tomar gelado em fim, até que em uma aula de direção
defensiva acreditem um instrutor falou do assunto e que só estava comentando por que ele estava utilizando a autohemoterapia e que estava sendo tão bom que não achava
justo ficar com este conhecimento e privar os outros, assim me emprestou uma cópia do video, então pesquisei assisti o video, perguntei, parecia pergunta sobre politica,
muitos não sabe nada, outros só acreditam vendo, quer dizer para quem tem duvida é dificil ter uma opinião, porem as pessoas que tiveram a presença de espirito de
iniciar a autohemoterapia, foi quase unanimidade, elas apresentaram sempre algum tipo de melhora, portanto ciente dos fatos inciei a “AH” como teste por dois meses,não
utilizei a minha amiga bombinha para minhas crises de asma, (20anos com ela) melhorou minhas crises tanto que até pensei que foi coisidência, então parei por que o
planejado foi por dois meses os testes, e agora já faz mais dois meses tambèm que não faço a “AH” voltou as crises, agora iniciarei por definitivo o tratamento, chega de
sofrer, como recebi este presente me comprometo em divulgar, só para rebater as possiveis criticas, vou continuar pesquisando, para as autoridades solicito a elas que
cumpram seu papel de iniciar o devido estudo cientifico e parem de apenas jogar palavras ao vento sem provas, digo também que a ANVISA, falhou no caso do leite
contaminado, duvido que foi a primeira vez e não acredito que será a ultima, desculpem mas há muitas verdades que não podem ser ditas e as autoridades as tem em
segredo, pela sua própria sobrevivência política ou financeira, quem sabe, até mais…

  
 
Sábado, 20 de dezembro de 2008 - 12:20:14 

 eu tomei conhecimento da auto-hemoterapia e ja estou fazendo uso desta tecnica e tendo otimos resultados sobre a rinite alergica ,visão , raciocinio e disposiçao para
trabalhar e viver. 

 espero que as autoridades brasileiras usem afim de melhorar a vcida do povo , pois eles so fazem aquilo que interassa fazer e não o que seja bom para populaçao. que deus
ilumine essas pessoas e se espelhem no personagem politico da novela = a favorita = a carapuca sirva e eles comecem a fazer o seu trabalho pelo qual o povo votou nele
para ser feito e não enrriquecer ilicitamente vendo tantas pessoas sofrerem e morrerem na porta dos hospitais por falta de medicos , remedios e profissionais competentes.
eu ainda acredito neste pais. 

 luiz carelos oliveira - 62 anos - tucurui: fórum Orientações Médicas
  

 
Sergio - 53 anos - São Pedro -SP: fórum Orientações Médicas

 Terça-feira, 6 de janeiro de 2009 - 17:24:18
 Sou muito cético, mas depois de ouvir o DVD sobre AH e centenas de opiniões achei que valia a pena. Possuo rinite alergica a mais de 20 anos e ja estava desiludido com

os tratamentos convencionais, que melhoravam, mas os efeitos colaterias eram terriveis, alem de ja ter gasto muito dinheiro sem resultado concreto. De tanto tomar
corticóides quase fiquei cego e tive até que operar de catarata aos 49 anos. 

 Com a AH ja notei melhora da minha rinite na primeira aplicação, um verdadeiro achado para minha qualidade de vida. Hoje com 53 aos me sinto livre da rinite
  

 
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 10:03:49 - Orientações Médicas

 tive por anos asma.......e a 1 ano faço a auto hemoterapia e fui totalmente curada......alem da asma tambem de rinite dores no corpo e me sinto mais
fortalecida.......realmente agradeço por pesquisarem sobre a auto hemoterapia......muito obrigada!!!

 ELAINE GOIANIA
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-acne-adulta-alergias-14.asp


 
 
Inforum:

 Data: 21/04/2007 00:35
 De: Alessandro Lima

 IP: 200.181.223.6
 Assunto: RENITE ALERGICA CURADA COM AUTO HEMOTERAPIA

 Gostaria de compartilhar com que ler esta mensagem, quem tem renite
 alergica, sabe quanto isso nos incomoda, já estou fazendo auto hemo ha
 duas semanas e desde a primeira aplicação não tive mais alergia,

 obrigado doutor Luis Moura.
  

 
Inforum:

 Data: 19/04/2007 07:59
 De: REGINA MOURA DE SÁ (reginasa88@bol.com.br)

 IP: 201.57.114.132
 Assunto: Depoimento sobre auto-hemoterapia

 ESTOU FAZENDO AUTO-HEMOTERAPIA DESDE NOVEMBRO DE 2006, SEM INTERVALO. O
 PROBLEMA QUE MAIS ME INCOMODAVA DURANTE A MINHA VIDA ERA RINITE E

 CRISES CONSTANTES DE SINUSITE DE UNS ANOS PRÁ CÁ. DESDE QUE COMECEI,
 NO DIA SEGUINTE A CORISA ACABOU, VOLTANDO APÓS OS 5 DIAS. COM A PRÁTICA

 CONSTANTE NÃO TENHO SENTIDO MAIS NADA. ACABARM AS DORES TERRIVEIS NA
 CABEÇA, NO CORPO E SECREÇÃO. FORA ISSO PERCEBI UMA MELHORA TOTAL NO

 ORGANISMO, TIPO CANSAÇO, FALTA DE ENERGIA, DORES NAS PERNAS, ENXAQUECA
 DE VEZ EM QUANDO. ENFIM, ME SINTO BEM. ...

  
 
Inforum:

 Data: 13/04/2007 19:47
 De: Valéria (agencia.inovacao@hotmail.com)

 IP: 201.40.176.211
 Assunto: Eu faço Hemoterapia!!!!

 Comecei a Hemoterapia a pouco tempo para acabar com minha incansável
 Renite e dores de cabeça por esta causadas. No meio do tratamento já

 senti melhoras. Nariz parou de "correr", as dores de cabeça fortíssimas
 pararam, gripes e resfriados nunca mais peguei. Tinha muita dores nas
 costas por causa do trabalho e estas também sumiram...

  
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 2 de setembro de 2008 - 22:08:06
 Encontro-me atualmente fazendo uso da auto-hemoterapia para vários problemas alérgicos

 respiratórios que tenho e o resultado está sendo muito bom. Até o momento só fiz o
 procedimento 4 vezes e os resultados são visíveis. Estou me sentindo muito bem, sem qualquer

 crise de bronquite, rinite e sinusite, que me eram corriqueiras nessa época do ano. Estou muito
 feliz com o tratamento, estou recomendando à vários amigos, inclusive a minha esposa que tanto

 necessita mas ainda está avaliando para se submeter ao tratamento, mesmo reconhecendo que me
 está sendo extremamente funcional. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelas valiosas

 informações no site. Fiquem com Deus. Prof. Jorge Mello.
 Jorge Mello

 56 anos - Rio de Janeiro - Campo Grande
  

 
Orientações Médicas:

 Domingo, 19 de outubro de 2008 - 12:22:42
 Primeiramente eu quero agradecer a todos, que fizeram com que o vídeo sobre autohemoterapia

 chegasse ao alcance de muitos. Eu sou a favor, porque tive o privilegio
 de fazer a auto-hemoterapia, por conta de uma rinite alergica que me oprimia desde a

 juventude, e agradeço primeiramente a Deus, e depois a esse tratamento, porque fiquei
 livre desse incomodo.

 Sinval Gonçalves Silva Filho 52 anos - Hortolândia
  

 
Orientações Médicas:

 Sábado, 11 de outubro de 2008 - 22:50:19
 esto fazendo há um mes, já melhorei da coluna,

 conheço muitas pessoas que estão fazendo
 gente com renite alérgica ja nao toma mais remédio,

 gente com cancer na garganta, está melhorando
 gente com doença de chagas em estado avançado já esta bem melhor

 e muito mais que não vou escrever tudo...
 jorge 43 anos - florianópolis sc

  
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 10:44:45
 Eu faço a auto hemo já faz um ano, era alérgico, gastava mais ou menos R$ 70,00 reais todo

 mês só com anti alérgicos. Hoje estou curado, não sinto mais nenhum vestígio de renite,
 sinusite ou qualquer outro sintoma do aprelho respiratório, sem olvidar que, agora convivo

 com aos agentes nocivos que não me eram possíveis. Com o meu filho ocorreu o mesmo.
 



Minha mãe tinha vários problemas de circulação, hoje não tem mais nada, e ela ja tem 74
 anos. O meu pai estava com sérios problemas relacionados às plaquetas, ao figado e aos

 rins. Hoje está ótimo e cada dia melhor e já tem 71 anos. Portanto, diante de tantos
 benefícios vivenciados na própria família, não tenho como questionar o contrário. Friso ainda

 que, a qualidade de vida que se passa a ter é espantosa. Por exemplo, meu pai e minha mãe
 - ela 74 e ele 71 anos, depois que iniciaram com a auto hemoterapia, nunca mais tiveram

 gripe ou qualquer outra patologia.
 Gilberto Rocha 49 anos - Guarulhos - São Paulo

  
 
Orientações Médicas:

 Sexta-feira, 26 de setembro de 2008 - 23:56:14
 Sou totalmente a favor da AH,estou na 15ª aplicação e muita coisa mudou...Pressão arterial

 controlada sem medicamento, gripes e rinites fazem parte do passado,muita disposição.Já
 que não existe estudo comprovado da eficácia,segundo a Anvisa, tá na hora de começar ou
 não há interesse.. ou melhor muito interesse contra.

 nilo dionizio rodrigues 46 anos - santana do livramento rs
  

 
Orientações Médicas:

 http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1549&u=10
  

Sexta-feira, 19 de dezembro de 2008 - 14:51:34 
 Um abraço a todos que utilizam esta técnica e o Dr. Luiz Moura merece o prêmio Nobel de Medicina. 

  
Já utilizo a Auto-Hemoterapia e fiquei curado de Rinite e Sinusite que tinha a muitos anos. Sou Patologista Clínico, Matemático, Analista de Suporte, Pesquisador e
Professor de Faculdade e de Universidade, tenho 2 especializações, trabalho com Informática a quase 30 (trinta) anos. Meu Pai era médico homeopata autodidata e curou
muita gente. 

  
O Problema se resume ao seguinte: 

 1) Todas as entidades médicas oficiais; 
 2) Médicos com baixa formação e/ou com pensamentos retrógrados e/ou preconceituosos; 

 3) Grupos farmacêuticos e Laboratórios de fabricação e pesquisa de remédios; 
 4) Planos de Saúde; 

 5) Hospitais Particulares e Clínicas Médicas; 
 6) Grupos de Médicos e Associações; 

  
TODOS NÃO TEM INTERESSE NA DIVULGAÇÃO POR UMA QUESTÃO MERAMENTE FINANCEIRA. 

 POIS RESOLVERIA OS PROBLEMAS DE SAÚDE DE UMA NAÇÃO POBRE E QUE TEM UM POVO DOENTE. ESTA TÉCNICA CURARIA DIVERSOS
BRASILEIROS COM BAIXO CUSTO. 

  
TAMBÉM SOU A FAVOR DA URINOTERAPIA E JÁ TOMO CLORETO DE MAGNÉSIO A ANOS. FIQUEI CURADO DE UMA HÉRNIA DE DISCO, ENTRE A
L4/L5, MAIS 3 DISCOS NA CERVICAL QUE ESTAVAM DESIDRATADOS, MAIS UM BICO DE PAPAGAIO QUE SUMIU. ESTAVA COM UMA CIRURGIA
MARCADA NA MINHA COLUNA E GRAÇAS AO CLORETO DE MAGNÉSIO, NÃO FOI FEITA. SÓ ANDAVA MANCANDO DEVIDO À PRESSÃO DA
HÉRNIA NO NERVO CIÁTICO. NÃO DORMIA EM CAMA DE MANEIRA NENHUMA. HOJE DURMO EM QUALQUER CAMA, TODO ENROLADO, SEM
DORES, ANDO E CORRO NORMALMENTE. 

  
O BRASIL É UM DOS POUCOS PAÍSES DO MUNDO ONDE EXISTEM MAIS FARMÁCIAS DO QUE BIBLIOTECAS. 

  
QUEM QUER FICAR POBRE DA NOITE PARA O DIA ? OS GRUPOS ACIMA CITADOS ? 

  
Deus abençõe a todos, inclusive àqueles que são contra.

  
André Pita - 48 anos - Salvador 

  
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Anônimo : 

 cura o que? 
 sou farmaceutica e tenho feito varias aplicaçoes e tenho obtido resultados otimos: pele com acne,problemas alergicos,renites,dores nas pernas,cicatrizaçao de feridas; falta

de equilibrio,sangue no esperma...façam e vejam os resultados
  

 
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
  

 
 
 
Postado por Lina

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

 



 
"Foi muito além do que eu esperava, fiz tratamento para psoríase, obtive também a cura de rinite e sinusite." 

 Postado por: Humberto 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2586874377392557443

  
 
Postado por Lina

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

  
É impressionante! 

 Fiz minha 7a. aplicaçõa esta semana e minha bronquite já não dá sinais, além de 
 minha rinite alérgica estar quase desaparecendo, apesar de estarmos no inverno." 
 Postado por: Alexander 

 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=13670240951872060648
  

 
 
Relato de Brenda: DEPRESSÃO, RINITE, SINUSITE, ASMA, ALERGIAS

 ...Tinha sérios problemas crônicos desde os 5 anos de idade. 
 ...Após 15 meses e sem pausa alguma, ...Realizei as tomografias dos 

 seios da face constatou ( zero ) problema. 
 Não sinto mais nada graças a Deus e a Auto-hemoterapia... 

  
Perfil de Brenda: 

 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=95785295704521411
  

Relato postado em: 
 http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=31869178&tid=2530539304320144389&start=1

  
este relato foi postado no orkut por: 

 Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
 profile: 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
  

 
 
Data: 15/03/2008 18:44

 De: Rogério Santos
 IP: 189.1.6.77

 Assunto: Benefícios com a AHT
 À guisa de testemunho relato que ao comerçar a fazer a AHT estava com vários caroços na

 base do pescoço e que se alastravam. Após a segunda aplicação, nada mais resta dos
 caroços.

 Meu filho sofre de rinite aguda desde a infância, tendo com certa frequência crises de
 inchaço no rosto. As manhãs para ele eram um verdadeiro inferno, pois tinha coriza e tossia.

 Hoje, está bem melhor, já não tem mais crises pela manhã e as ocorrências de alergia vêm
 diminuindo bastante.

  
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 24/10/2008 02:28

 De: Silvia
 IP: 189.74.3.179

 Assunto: Re: Re: Sais Minerais
 Joana, tudo bem com você? Com muita gente que eu conheço, a alergia sumiu

 completamente. Comigo, eu tinha e não sabia, pois depois da auto-hemo, a minha tosse
 sumiu, e para ter sumido assim acredito que era alérgica. Mas tenho um amigo que tinha
 renite alérgica e não tem mais nada. Espero que voce continue e que te faça muito bem, o
 mesmo que tem feito para mim. Comecei em Maio deste ano e não parei, só espassei as

 tomadas por estar me sentindo muito bem.
 Silvia Maia

  
 
 
 
 
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!!!! 

 



 
 
 
 
 
Orientações Médicas: Sábado, 28 de fevereiro de 2009 - 20:00:47

 Faço uso há mais de dois anos e, desde então, não tenho mais aftas, gripe, resfriado, crises alérgicas, a rinite diminuiu consideravelmente. Percebi a diferença quando
fiquei um mês sem as aplicações e ao manipular água sanitária (tenho alergia a produtos de limpeza) fiquei muito mal. Recomendo, desde que, seja feito dentro das
normas de higiene e com profissionais da área da saúde. 

 Eliana - 40 anos
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 27 de outubro de 2009 - 02:29:39 

  
Venho utilizando a auto-hemoterapia há 9 meses para tratamento de rinite alérgica com sucesso e sem efeitos colaterais.

  
Marcílio S. da Silva

 44 anos - Recife-PE
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 3 de outubro de 2009 - 21:41:42 

  
Há mais de 28 anos, sofria de rinite alérgica, e gripava com muita facilidade não podia estar sem meu descongestionante nasal, não conseguia ter uma boa noite de sono.
Em abril de 2007, assistir o DVD do Dr. Luiz Moura e passei a utilizar a auto hemoterapia apenas como instrumento para aumentar as minhas defesas orgânicas. 

  
Contudo, após 3 meses de aplicações, observei que já não estava mais usando o descongestionante nasal como antigamente, e em sequencia parei de usar definitivamente.
Desde 2007, nunca mais tive uma gripe sequer. 

  
Meu pai, (hoje com 90 anos) tinha inúmeras manchas negras nos braços, apos o tratamento as manchas começaram a sumir (posso enviar fotos). 

  
Minha mãe (86 anos) que sempre tinha altas taxas de colesterol, hoje as taxas são todas normais, ,elhorando muito a sua qualidade de vida. 

  
Em minha família, são sete pessoas que fazem uso desta técnica. 

  
Conheço uma criança de 13 anos que curou em definitivo a asma. 

  
Sou Médico Veterinário, e na minha vida profissional já usava esta técnica para tratar com sucesso Papilomatose Bovina (verruga), e problemas dermatológicos em
pequenos animais. 

  
Espero que a Medicina esqueça um pouco a atual "Medicina Mercantilista" e trabalhe na pesquisa da Auto Hemoterapia, levando principalmente para a população carente
um tratamento barato e eficaz.

  
Celio da Cruz Fontes

 49 anos - Aracaju /SE
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 6 de outubro de 2009 - 18:19:24 

  
CERTO CAMARADA, E VERDADE, A MINHA RENITE TAMBEM PARTIU, TOMARA QUE TENHA SIDO PARA SEMPRE, EM MIM TAMBEM MELHOROU
MUITO MINHA RESPIRACAO, POIS AINDA SOU FUMANTE, MESMO TENDO MUITO CONHECIMENTO DOS PROBLEMAS QUE SAO AGRAVADOS PELO
CIGARRO, A COISA FUNCIONA MESMO PARA MUITOS MALES, E SO CONTINUAR.......UM ABRACO.

  
PAULO MUNIZ GONCALVES

 58 anos - CAMPINA GRANDE - PARAIBA
  

 
 
 
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:

  
Quarta-feira, 2 de setembro de 2009 - 14:42:17 

  
estou fazendo a 2 semanas e estou me sentido muito melhor tenho problemas com renite .

  
maria luzia

 51 anos - biguaçu-sc
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 23 de agosto de 2009 - 12:43:17 

  
Nasci em 23 de agosto de 1947 e quando estava com doze anos as espinhas no rosto começaram a surgir. Meu pai me levou num farmaceutico que aplicou a
autohemoterapia, começando com um(1) cc, indo até dez (10)cc. As espinhas sumiram e não me atormentaram mais! Atualmente, depois de ouvir o Dr.Luiz, estou
fazendo a auto terapia buscando a cura da Diabete, que começou aos cinquenta e dois anos. Já estou na quarta semana.Continuo tomando o Glucovance. Me sinto muito
bem! Vou perseverar!!!! Meu esposo Já obteve a melhora que queria de sua rinite alérgica.

  
Elisabete Ribeiro de Carvalho

 Rio de Janeiro
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 22 de agosto de 2009 - 18:14:34 

  
Eu tinha renite alergica, vivia tomando Coristina D todos os dias para controlar a respiração, depois dos 40 anos descobri que sou ipertenço e tomava 2 comprimidos de
propanolol por dia e não estava conseguindo controlar a minha presão. Ouvi falar da auto-hemoterapia atraves de amigos, passei a fazer a hemoterapia 

  
no dia 21 de maio deste ano e nestes 3 meses ja estou me sentindo otimo, controlei os meus problemas de alergias, a minha pressão esta normal, sem tomar mais nenhum
remedio. 

  
Eu sou motorista de caminhão tenho uma vida muito agitada trabalho 18 horas por dia, mas depois que passei a fazer a hemoterapia me sinto muito feliz com muita
disposição e tranquilidade para o trabalho, sentir agora que tenho saude e muito bom. 

  
 
Inaldo Carlos Beserra

 51 anos - Varzea Grande MT
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 14 de agosto de 2009 - 14:12:15 

  
Após a terceira aplicação com 5 ml minha Rinite sumiu. Até esqueço que tenho nariz. Isso sem contar as pessoas próximas que fazem e estão se livrando de seus
problemas os mais diversos.

  
Leandro Gozzo

 31 anos - São Luiz do Paraitinga/SP
  

 
 
Data: 05/06/2007 09:27 

 De: Ezequiel Webber Carlos 
 IP: 200.154.243.130 

 Assunto: Minha esperiência 
  

Eu estou fazendo a autohemoterapia a 8 semanas e não tenho nenhum tipo de problema constatado para o uso desta aplicação, mas já observei efeitos como a
autoimunização em relação á gripe e algumas doenças, rinite, e outras eu tinha uma alergia que me causava muitos vergões ao contato com algumas ervas, e agora não
mais nada de problemas, e o mais surpreendente é que eu tenho um primo que tinha reumatismo no sangue em estado avançado e com a prática da autohemo consorciada
com o tratamento médico recomendado ele eliminou os sintomas do reumatismo do seu corpo( pelo que eu conheço o reumatismo não tem tratamento milagroso, até antes
conhecer a autohemoterapia. Eu recomendo.

 



 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 26 de julho de 2009 - 21:14:03 

  
Olha, acredito que o sr marcelo deve ser um expert no assunto. muito me admiro as pessoas falarem do assunto sem nunca ter passado pela experiencia. Fiz a hemoterapia
durante 4 meses , com uma aplicacao semanal, e depois disto eu nunca mais espirrei, nem tive alergia nenhuma a mofo, poeira e qq outra coisa. Espero que o meu
depoimento possa fazer com q outras pessoas facam tb.

  
Andreia

  
 
 
 

 

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 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: 

https://hssuffer.wordpress.com/2012/02/13/caso-de-cura-dieta-aliada-a-auto-hemoterapia/
http://www.curassecretas.blogspot.com/
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/comentarios/ver_opiniao/tenho-sindrome-do-tunel-de-carpo-e-muitas-inflamacoes-nos.asp


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.... 

  
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Sinusite
 
 
Maria Izabel Jardim comentou no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!

  
É bem capaz que essas sinusites q não sara pode esta ligada né , eu tratei 2 canais , e faço A.H a 3 anos mas 5ml e sempre tendo crise passei a fazer de 10ml a deus sinu .

  
Descurtir · Responder · 1 · 2 h

 (12-6-2016)
  

https://www.facebook.com/mariaizabel.jardim
  

https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
  

O comentario dela foi nesta publicação 
  

 FOCO INFECCIOSO. Se você tratou um canal voce pode ter um!  
  

 MAIS UMA RAZÃO PARA VOCE CONHECER A AUTO-HEMOTERAPIA 
  

 http://www.hemoterapia.org/publicacoes/comentarios/foco-infeccioso-se-voce-tratou-um-canal-voce-pode-ter-um.asp
  

 
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/publicacoes/comentarios/foco-infeccioso-se-voce-tratou-um-canal-voce-pode-ter-um.asp


 
Segunda-feira, 6 de junho de 2016 - 11:14:07

  
DIMINUIU EM 90% OS CASOS DE SINUSITE

  
TINHA ALTAS CRISES DE SINUSITE, RESOLVI FAZER AUTO HEMO, JA ESTOU NA DÉCIMA APLICAÇÃO E ATÉ AGORA UMA CRISE SOMENTE.
ESTOU ACREDITANDO MUITO NA AUTO HEMO, ME AJUDOU BASTANTE, VOU CONTINUAR FAZENDO. 

 RICARDO ALVES DA SILVA   
 ANANÁS - TO

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/diminuiu-em-90-os-casos-de-sinusite.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 17 de junho de 2014 - 12:45:40

  
Enfermidades selecionadas 

 Menstruação, cólicas e controle da TPM
 Ovário policistico

 Sinusite
  

Eu faço e apoio!
  

Eu tinha ovário policistico e sinusite e faço há 3 meses a autohemoterapia com 10ml. Sarei totalmente. E confesso: não é fé! Eu não acreditava, mas resolvi experimentar.
Fato: RESOLVEU! :) 

  
Elaine Colim 

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
Terça-feira, 18 de março de 2014 - 15:24:55

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Depressão

 Dor de cabeça crônica
 Dor na coluna

 Dor na(s) perna(s)
 Enxaqueca

 Menstruação, cólicas e controle da TPM
 Pressão arterial

 Sinusite
  

AHT uma benção em minha vida
  

Estou completando 20 aplicações, e descobri que não posso parar, na semana que faltei a enxaqueca voltou, o cansaço voltou, as dores no corpo voltaram, a indisposição o
sono instável, enfim, resto da vida farei a auto-hemoterapia feliz da vida. Tenho um rapaz que me atende em casa aqui em itaipuaçu/Maricá/Niterói tudo de bom o
Cláudio, conforto total. 

  
CLAUDIA TOKUI 

 43 anos - ITAIPUAÇU/MARICÁ
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Sábado, 2 de março de 2013 - 03:37:32

  
Enfermidades selecionadas 

 Fibromialgia
 Sinusite

  
Depoimentos sobre tratamentos com auto-hemoterapia

  
Data: 28/02/2013 09:33 

 De: JOSE CORDEIRO 
 IP: 187.61.239.151 

 Assunto: Re: Depoimentos sobre tratamento com Auto-hemoterapia 
 Embora não me refira ao mal de parkinson, quero dar um depoimento sobre a auto hemoterapia. 

 Primeiro quero inofrmar que sou adepto, junto com toda a minha família. 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/diminuiu-em-90-os-casos-de-sinusite.asp


A minha sinusite sumiu. Minha filha mais velha tem alergia, quando levanta espirrava de fazer dó. Ja melhorou muito, com apenas 3 aplicações de 5ml. 
 Uma amiga AA - sofre de fibromialgia. Fazia pena ve-la. Toda entrevada e cheia de dores. Faz 10ml. É outra pessoa. Um outro amigo - Cícero - tem feridas em amabas as

pernas, na altura dos tornozelos. A médica que o assiste disse que não tinah mais remédio para ele que não fosse amputar-lhe ambas as pernas. faz 10ml. As feridas já
começaram a parar de supurar; está criando uma pele nova no local e voltou a caminhar. E se muitos os relatos. Mas esses servem para começar, creio eu. 

 è certo que nenhum laboratório vai fazer pesquisa para deixar de vender remédio, nem governo tem interesse em deixar de comprar medicamentos. Como ficariam as
comissões? Um forte abraço a todos! 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/12984180.html

  
 
 
 
 
 
 
Sábado, 6 de outubro de 2012 - 01:52:25

  
Enfermidades selecionadas 

 Bronquite
 Dor de cabeça crônica

 Sinusite
  

A hemoterapia tem feito muito bem pra mim: 
  

05/10/2012 21:27 - marcia veiga 
 A hemoterapia tem feito muito bem pra mim, comecei há cinco meses e desde então nunca mais tive nenhuma crise de bronquite que me persegue desde 3 meses de idade,

tinha muita dor de cabeça decorrente de sinusite a ponto de procurar um médico achando que tinha algum tumor de tão forte eram as dores, hoje não sinto mais nada.
Vamos divulgar essa maravilha e lutar para ser liberada a todos que precisam 

  
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723

  
 
 
 
 
 
 
Resultados em 11 meses de AHT 

  
Postado por Ricardo Coelho em 1 abril 2013 às 21:55 

  
Prezados, gostaria de dar novo depoimento após quase um ano realizando AHT semanalmente. Eu tinha de 2 a 3 crises de sinusite por ano e após 11 meses de tratamento,
NENHUMA crise, nem sinal de sinusite, gripe ou resfriado. Simplesmente fantástico, dores de circulação nas pernas, desapareceram.... 

 O meu filho que tem papilomatose confluente reticulada, melhorou muito, mas os resultados começaram a aparecer somente a uns 3 meses atrás, por isso é importante a
paciência e acreditar que a terapia funciona, realmente os resultados para doenças de pele e raras como a que afeta meu filho não ocorrem da noite para o dia. 

 Gostaria de agradecer aos amigos da cura por me indicarem um aplicador em BH. 
 Um grande abraço a todos ! 

 Ricardo Coelho 
  

http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/resultados-em-11-meses-de-aht
  

 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 22 de maio de 2011 - 23:28:47

  
Enfermidades selecionadas 

 Amigdalite
 Enxaqueca
 Infecção

 Inflamação
 Sinusite

  
Auto-hemoterapia cura de sinusite, enxaqueca e dores de garganta

  
Data: 22/05/2011 19:46 

 De: ana paula 
 IP: 201.26.126.105 

 Assunto: Re: Divulgação e testemunhos 
  

faço auto hemoterapia desde 10/2010 e estou me sentindo maravilhosamente bem, tinha um problema sério de sinusite, enxaqueca e garganta até cirurgia fiz para tentar
melhorar as inflamações constantes na garganta, conheci o tratamento atraves de um amigo que faz há 2 anos, comecei e os resultados foram praticamente imediatos,
desde o inicio do tratamento não tomo mais nenhum tipo de rémédio nem pra dor de cabeça o que consumia como agua, hoje tenho uma vida muito diferente sem dores,
posso tomar gelados ( o que era impossível, pois era beber gelado e comprar uma caixa de antibiótico), abençoado mesmo seja Dr. Luiz Moura pela divulgação percebo
que não é de interesse a liberação pois financeiramente é completamente inviável o que é uma pena sermos vistos tão somente como um $ ao invés de seres humanos
contem comigo para divulgação desde outubro vivo e não sobrevivo ! 

  

http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723


http://inforum.insite.com.br/39550/11765308.html
  

 
Sábado, 28 de maio de 2011 - 07:18:09 

  
Faço auto-hemoterapia desde 2009 e me sinto muito bem: não tenho mais doenças respiratórias tipo gripe, irritações de garganta e coriza, fisicamente estou muito bem
eliminei tambem as dores da coluna lombar e articulações. 

 Nivaldo Viana 
 57 anos - FEIRA DE SANTANA

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-de-sinusite-enxaqueca-e-dores-de.asp

  
 
 
 
 
 
 
Domingo, 7 de novembro de 2010 - 22:01:58

  
Enfermidades selecionadas   

  Labirintose
  Rinite

  Sinusite
  

To fazendo autohemoterapia
  

 Data: 06/11/2010 18:46 
 De: Marcia Rocha  

 IP: 201.25.244.5 
 Assunto: To fazendo autohemoterapia 

 Já fazem 2 meses que estou fazendo , tinha renite, sinusite e laberintite , desde que comecei a fazer nunca mais tive crises , agora posso até usar perfume que não sinto
alergia , estou muito feliz .

  
Diva

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/to-fazendo-autohemoterapia.asp

  
 
 
 
Sábado, 23 de outubro de 2010 - 18:05:36

  
Enfermidades selecionadas   

  Bronquite
  Cisto cebáceo

  Sinusite
  

Benefícios da AE
  

Tenho 55 anos minha esposa 50, começamos a fazer a AH á 3 meses, 5 ml cada 7 dias.Relato: Esposa - Dores nas juntas e erticulações das mãos - caroço no tendão da
mão esquerda que segundo consulta médica somente com cirurgia_ Simplesmente desaparecu. Ela tem diabetes tipo 2 - conforme tivermos resultados segundo exames
informaresmos. 

 Eu - Sinusite e Bonquite crônica - todo ano pegava um resfriado e a situação complicava la vai 20 dias de antibióticos. agora em julho de 2010 obtive apenas um leve
sintoma de resfriado por alguns dias e foi só- nehum medicamento tomado. 

 Tenho outros probelmas crônicos, assim que tiver resultados informarei 
 É uma pena nós termos conhecido a AH a tão pouco tempo. 

  
Luiz Barbosa   

 Ribeirão Preto
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/beneficios-da-ae.asp
  

 
 
 
 
Segunda-feira, 4 de outubro de 2010 - 03:10:27

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Azia, Dor na coluna, Gastrite

  
Vantagens 

 A azia sumiu.Cessou também o inchaço do estômago.A sinusite nunca mas me atormentou a vida.A dor de coluna desapareceu. 
  

 Experiência 
 Nenhum problema ocorreu. 

  
 Manoel N Martins 

 24 anos - Manaus - AM - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-de-sinusite-enxaqueca-e-dores-de.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/to-fazendo-autohemoterapia.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/beneficios-da-ae.asp


 
http://www.hemoterapia.org/aht_hemoterapia_depoimentos.asp?p=53

  
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 28 de julho de 2010 - 17:08:48

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Gripe, Rinite, Sinusite

  
Vantagens 

 Nos últimos 5 anos sofro na época de outono/inverno com problemas respiratórios superiores. Faço AHT em animais Há 15 anos com resultados excelentes. No início
deste ano, fui questionado por um cliente sobre AHT por causa de problemas de ferritina e hepatite C, então buscamos ampliar o uso da AHT em outras patologias com
simplesmente 100% de sucesso ou na remissão dos sintomas e consequente bem estar ou na cura das desordens... 

 Desde então faço AHT por conta destes desconfortos respiratórios. Não notei (não pode ser esperado nesta época do ano) ausência dos sintomatologias, porém sinto
melhoras importantes, realmente importantes. Mesmo com o "nariz entupido", não perco mais a voz, e a recuperação de um estado hígido se faz com muita velocidade e
tranquilidade... 

  
 Fernando Proni Duran 

 38 anos - - - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 29 de julho de 2010 - 18:55:50

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Sinusite

  
Vantagens 

 Nunca mais tive crises.  
  

 Experiência 
 Abandonei lenços e cachecóis que usava constantemente. Tambem fiquei livre de constantes gripes. 

  
 CelinÃ©ia Paradela Ferreira 

 67 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 20 de julho de 2010 - 15:07:14

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Alergias, Artrite, Asma, Bronquite, Bronquite asmática, Enxaqueca, Rinite, Sinusite

  
Vantagens 

 Melhora da infecção crônica na mucosa respiratoria das vias aéreas inferiores e superiores. 
 depois da 4º dose não tive mais enxaqueca. 

 Desaparecimento de secreções geladinosa de cor esverdiada e do mal estar fisico e da fadiga geral que tomava conta do meu corpo. 
 Aumento de vitalidade e vigor físico para nadar e caminhar em aclive. 

 Melhora da secreção e inflamação da pele. Fiquei muito emocionado qndo fui nadar e não precisei recorrer ao uso, crônico, do broncodilatador berotec. 
 Estou na sexta dose e bastante otimista com os bons resultados. Já fiz todo tipo de tratamento e as respostas com a autohemoterapia esta sendo concretamente positiva.  

  
 Experiência 

 Posso relatar apenas que os cravinhos ficaram secos e pontudos com se tivesse areinha na pele. 
 Apareceram umas bolinhas na pele do tronco e das costas. Mas como sou acneico, isto é o de menos. Por que minha pele do rosto esta ficando limpa. E estou com 52 anos

e muito maltratado pela asma especialmente no inverno. Já recorri a todo tipo de tratamento e pela primeira vez estou obtendo resposta com a autohemoterapia para asma
persistente crônica e suas consequencias.Pretendo agora dar atenção a alimentação e a prática de exercício para diminuir as dores no torax por conta de respirar mal
cronicamente a muito tempo. Especialmente à noite. Passei a dormir a noite inteira sem precisar levantar para usar broncodilatador. Tenho ido deitar e esqueço de usar a
bombinha e ao acordar também. Isto é um sinal de que estou respirando melhor. Estou aplicando 10ml 

 uma vez por semana e outro dia fiquei muito emocionado porque fui nadar e não senti fadiga e não precisei recorrer ao uso de berotec. Eles afirmam que asma não tem
cura e eu nunca me conformei com isto. Espero dentro e algum tempo poder relatar estabilização dos sintomas e poder levar uma vida normal. 

 Muito obrigado. 
  

 jose carlos meirelles 
 52 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/aht_hemoterapia_depoimentos.asp?p=53


 
Quinta-feira, 27 de maio de 2010 - 01:24:20

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Alergias, Estresse, Rinite, Sinusite

  
Vantagens 

 Eu usava de 6 a 8 frascos por mes de remedio para rinite e alergias, remedios dpara congestão nasal, isso a muitos anos, eu dependia do remedio para dormir e usava
durante todo o dia varias vezes ao dia, e depois da segunda aplicaçao da auto hemoterapia eu nao usei mais remedio algum ja vai interer 2 meses . 

  
 Experiência 

 Não teve efeito colateral , mas teve efeitos bons, eu estou desenvolvendo bastante, a massa muscular, estou mais animado, mais forte, me alimentando melhor, e com
quase dois meses estou vendo resultados que não vi em um ano de academia. não pretendo parar de fazer a auto hemoterapia, eu mesmo faço em mim, e tenho aplicado 10
mls por semana sendo 5ml em cada braço.. 

  
 Frank Ribeiro 

 27 anos - Belo Horizonte - MG - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-acne-adulta-alergias-14.asp
  

 
 
 
 
 
 
FLÁVIA - perfil no Orkut 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14682793666443889428
 Em 3-12-07 deixou este scrap na mesma comunidade do Orkut ASMA e AUTO-HEMOTERAPIA http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630

 quase 2 anos... meu marido e eu nos tratamos com a AH ja tem quase 2 anos. Meu marido retirou 3 tumores malignos do pescoço e nao quiz sofrer com o procedimento
padrao medico (radio e quimio) passamos os dois a fazer semanalmente AH 20ml.... 

 Não apareceram novos tumores. 
 hemorroidas sumiram. 

 rinite e sinuzite nunca mais... 
 gripe? oq eh gripe? 

 valeuuu 
 deixo ai meu depoimento e quem quizer mais alguma informação eh só me chamar no meu perfil...

 
 
Postado no site da Revista Veja:

 http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml
 Augusto - A Dra. Mayana, como cientista que é, não poderia dizer outra coisa, uma vez que não existe nenhum trabalho "sério" sobre o assunto. De minha parte, tive

experiência prática na cura de diversos casos de mastite em vacas através da AH.Tal fato me fez experimentar em mim o tratamento contra uma sinusite que me
atormentava por mais de vinte anos, tendo conseguido um resultado bastante positivo nas crises que tinha. Curei-me também (assim espero) de uma psoríase palmo-
plantar que me atormentou por cinco anos. Desde que comecei o tratamento os sintomas desapareceram totalmente. Isso faz dois anos. Não entendo porque ainda nenhum
trabalho mais sério tenha sido feito sobre o assunto.

 
 
Inforum:

 Data: 19/04/2007 07:59
 De: REGINA MOURA DE SÁ (reginasa88@bol.com.br)

 IP: 201.57.114.132
 Assunto: Depoimento sobre auto-hemoterapia

 ESTOU FAZENDO AUTO-HEMOTERAPIA DESDE NOVEMBRO DE 2006, SEM INTERVALO. O
 PROBLEMA QUE MAIS ME INCOMODAVA DURANTE A MINHA VIDA ERA RINITE E

 CRISES CONSTANTES DE SINUSITE DE UNS ANOS PRÁ CÁ. DESDE QUE COMECEI,
 NO DIA SEGUINTE A CORISA ACABOU, VOLTANDO APÓS OS 5 DIAS. COM A PRÁTICA

 CONSTANTE NÃO TENHO SENTIDO MAIS NADA. ACABARM AS DORES TERRIVEIS NA
 CABEÇA, NO CORPO E SECREÇÃO. FORA ISSO PERCEBI UMA MELHORA TOTAL NO

 ORGANISMO, TIPO CANSAÇO, FALTA DE ENERGIA, DORES NAS PERNAS, ENXAQUECA
 DE VEZ EM QUANDO. ENFIM, ME SINTO BEM. ...

  
 
Inforum:

 Data: 18/04/2007 21:57
 De: Ismael Oliveira Silva (netmacro@ig.com.br)

 IP: 189.12.232.138
 Assunto: CURA DE SINUSITE E LACRIMEJAMENTO DOS OLHOS

 Assim que tomei conhecimento da HEMOTERAPIA, fiz uma aplicação de 10ml
 e a sinusite e o lacrimejamento que tinha nos olhos desapareceram.

 Agora, estou continuando as aplicações e já vou para a 4ª aplicação.
  

 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 2 de setembro de 2008 - 22:08:06
 Encontro-me atualmente fazendo uso da auto-hemoterapia para vários problemas alérgicos

 respiratórios que tenho e o resultado está sendo muito bom. Até o momento só fiz o
 procedimento 4 vezes e os resultados são visíveis. Estou me sentindo muito bem, sem qualquer

 crise de bronquite, rinite e sinusite, que me eram corriqueiras nessa época do ano. Estou muito
 feliz com o tratamento, estou recomendando à vários amigos, inclusive a minha esposa que tanto

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-acne-adulta-alergias-14.asp


necessita mas ainda está avaliando para se submeter ao tratamento, mesmo reconhecendo que me
 está sendo extremamente funcional. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelas valiosas

 informações no site. Fiquem com Deus. Prof. Jorge Mello.
 Jorge Mello

 56 anos - Rio de Janeiro - Campo Grande
  

 
Orientações Médicas:

 http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1549&u=10
  

Sexta-feira, 19 de dezembro de 2008 - 14:51:34 
 Um abraço a todos que utilizam esta técnica e o Dr. Luiz Moura merece o prêmio Nobel de Medicina. 

  
Já utilizo a Auto-Hemoterapia e fiquei curado de Rinite e Sinusite que tinha a muitos anos. Sou Patologista Clínico, Matemático, Analista de Suporte, Pesquisador e
Professor de Faculdade e de Universidade, tenho 2 especializações, trabalho com Informática a quase 30 (trinta) anos. Meu Pai era médico homeopata autodidata e curou
muita gente. 

  
O Problema se resume ao seguinte: 

 1) Todas as entidades médicas oficiais; 
 2) Médicos com baixa formação e/ou com pensamentos retrógrados e/ou preconceituosos; 

 3) Grupos farmacêuticos e Laboratórios de fabricação e pesquisa de remédios; 
 4) Planos de Saúde; 

 5) Hospitais Particulares e Clínicas Médicas; 
 6) Grupos de Médicos e Associações; 

  
TODOS NÃO TEM INTERESSE NA DIVULGAÇÃO POR UMA QUESTÃO MERAMENTE FINANCEIRA. 

 POIS RESOLVERIA OS PROBLEMAS DE SAÚDE DE UMA NAÇÃO POBRE E QUE TEM UM POVO DOENTE. ESTA TÉCNICA CURARIA DIVERSOS
BRASILEIROS COM BAIXO CUSTO. 

  
TAMBÉM SOU A FAVOR DA URINOTERAPIA E JÁ TOMO CLORETO DE MAGNÉSIO A ANOS. FIQUEI CURADO DE UMA HÉRNIA DE DISCO, ENTRE A
L4/L5, MAIS 3 DISCOS NA CERVICAL QUE ESTAVAM DESIDRATADOS, MAIS UM BICO DE PAPAGAIO QUE SUMIU. ESTAVA COM UMA CIRURGIA
MARCADA NA MINHA COLUNA E GRAÇAS AO CLORETO DE MAGNÉSIO, NÃO FOI FEITA. SÓ ANDAVA MANCANDO DEVIDO À PRESSÃO DA
HÉRNIA NO NERVO CIÁTICO. NÃO DORMIA EM CAMA DE MANEIRA NENHUMA. HOJE DURMO EM QUALQUER CAMA, TODO ENROLADO, SEM
DORES, ANDO E CORRO NORMALMENTE. 

  
O BRASIL É UM DOS POUCOS PAÍSES DO MUNDO ONDE EXISTEM MAIS FARMÁCIAS DO QUE BIBLIOTECAS. 

  
QUEM QUER FICAR POBRE DA NOITE PARA O DIA ? OS GRUPOS ACIMA CITADOS ? 

  
Deus abençõe a todos, inclusive àqueles que são contra.

  
André Pita - 48 anos - Salvador 

  
 
Postado por Lina

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

  
"Foi muito além do que eu esperava, fiz tratamento para psoríase, obtive também a cura de rinite e sinusite." 

 Postado por: Humberto 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2586874377392557443

  
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 06/11/2008 13:48

 De: zival bispo dos santos (junior-auto-pecas@hotmail.com)
 IP: 201.18.137.172

 Assunto: Auto-hemoterapia
 olá, continuo fazendo ah, há 11 meses e estou me sentindo ótimo da sinosite e as dores nas

 pernas que me encomodava muito e continuo disbritbuido os dvs, já chegei a 310 dvs, muitas
 pessoas na minha cidade estão fazendo a ah e contando suas experiencias fatasticas,

 graças a Deus e ah, obrigado Dr. Luiz Moura pela coragem e amor ao proximo.
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2009 - 14:51:38 
 Acredito que esse tema não é tratado conforme deveria porque existe muitas empresas que "perderam dinheiro" caso ela for legalizada justamente porque fornece muitos

tipos de curas. 
 As pessoas precisam tomar mais conhecimento com a situação e saber optar. Conforme a população busca e cobra é possível derrubarmos esse monopólio de que a

medicação ocidental é a única saída para tipos de doenças. 
 Tenho certeza que a auto - hemoterapia ganhará seu devido valor quando a grande maioria saber optar e cobrar. Faço esse tratamento há um ano e não tenho nada que

afirmar contra. A única coisa que sabemos é que nos dá energia e vitalidade, diante dos problemas que temos. Não tenho mais a sinusite que tanto me incomodava... 
 Maria Aparecida - 38 anos - Três Lagoas - MS

  
 
 
 



Orientações Médicas:
 Segunda-feira, 21 de dezembro de 2009 - 11:06:41 201.67.40.226

  
Há 5 meses faço auto hemoterapia , Mas eu tinha sintomas que só agora me dei conta que estou livre deles.Tinha arritimia cardiaca e tambem doia e muitas x irradiava p/
o braço equerdo . Tinha manchas roxas no antebraço e coxas , nunca mais tive Sem contar com as curas e melhoras de va´rias doenças que são: 

  
1- cura de bacteria h. pylori 

 2-pangastrite 
 3- esteatose hepatica 

 4-prob. de urina 
 5- melhora sig/ da artrose suspençao de remedio 

 6- sinusite grande melhora 
  

Diva
  

 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 18 de outubro de 2009 - 22:08:33 

  
Sou totalmente, completamente a favor da AHT, faço esta terapia,e tenho a oportunidade de acompanhar de perto mais ou menos 30 pessoas que executam esta terapia,
onde todos encontraram resultados formidáveis e surpreendentes, pessoas sem esperança de cura, em relação a problemas circulatórios, colesterol altíssimo a mais de 10
anos, diabetes, acnes, infecções, enxaqueca, sinosites, entre várias outras patologias comprovadas, e com acompanhamentos terapêuticos, obtiveram respostas, e seus
respectivos médicos acompanhantes surpreenderam-se com resultados positivos!!!!!!!! 

  
Como não apoiar, praticar e divulgar a AHT, depois de tantos resultados? 

  
Agradeço a DEUS, por existirem pessoas maravilhosas que propagam o bem! 

  
Obrigado a todos que apoiam a AHT! 

  
Obrigado Dr. Luiz Moura! 

  
Elisandra M.

 36 anos - São José dos Pinhais. Ctba. Paraná
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 26 de agosto de 2009 - 16:44:51 

  
Em primeiro lugar quero louvar e agradecer a Deus, por existir um homen de Deus, e de muita coragem, Médico Dr. Luiz Moura, A minha opinião é a melhor
possivel.Não posso entender porque a OMC,CFM e outros orgãos, querem confundir esta prática. Após assistir o filme fique imprecionado, Esse DVD faz
aproximadamente dois anos, logo em seguida passei a usa-lo,o Auio-Hemo porque eu tinha; uma sinuzite aguda, o Médico, solicitou uma serié de Raio X de nome seios
faciais, e a conclusáo era cirugia, fiquei adiando por que tinha muito medo, até que chegou as minhas máos o DVD e acreditei, e para min é um milagri, estou
completamente curado mais a cada sete dias repito a aplicaçáo, para me proteger. Minha mãe Terezinha Nogueira com 91anos, ao ser examenada,foi localidado cancer de
utero. O Médico dr. Porto diagnosticou e autorizou a aplicação de 29 secçóes de radio terapia. e em paralero sendo aplicado 5ml. Após 3 meses repetido os exames o
médico disse náo acusava nada, está completamente curada. Graças a Deus, e Graças ao Dr. Luiz Moura, e toda a familia está sendo aplicado a auro hemo, e nunca mais
vamos parar.Se alguem quiser maiores detalhes, email rogerionaguiar@hotmail.com, Muito obrigado Dr. Luiz Moura. Deus lhe proteja. Rogério 

  
graças a Deus 

  
Rogério Nogueira Aguiar

 62 anos - Fortaleza Ceará Brasil 
  

 
 

 
Data: 06/08/2009 18:24  

 De: Luciana (lcpublicidades@hotmail.com)  
 IP: 200.223.17.26  

 Assunto: Re: Asma e sinusite...Queria saber se AH melhora e cura os dois.  

Olá amigo  
Tenho uma tia que sofria de uma alergia crônica, tinha sinusite, asma, estava sempre resfriada, sempre estava tomando remedio para alergia. Ela começou fazer ah e ja esta na

14ª aplicação nunca mais teve nenhum resfriado. Essa tia ela tambem tomava 2 comprimidos para pressão alta, tava com um cisto embaixo do ceio e sentia dormencia nos pés. Ela
tem 66 anos. Hoje ela não tem mais nenhum desses problemas, não toma mais os comprimidos da pressão o cisto esta bem pequeninho, não tem mais as dormencias e disse que não
para mais de fazer auto hemoterapia so mesmo para descansar as veias.  

Esse é apenas um dos problemas, das mais de 200 pessoas que eu conheço que fazem auto hemoterapia.  
Tenha confiaça amigo e vá em frente. Leia tudo que vc puder sobre auto hemoterapia porque que a auto hemoterapia não é reconhecida agente ja sabe. E a explicação todos nós

sabemos. Tantos beneficios de graça é coisa de Deus mesmo. AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.  
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 1 de agosto de 2009 - 18:17:36 



 
´´ otimo curei minha sinusite , com o tratamento .

  
wellington luis rodovalho

 uberaba mg 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 1 de agosto de 2009 - 11:50:18 

  
Data: 01/08/2009 11:45 

 De: yoshinori kawabe (ykawabe@uol.com.br) 
 IP: 201.50.72.60 

 Assunto: Reação à melhora de terapias naturais 
  

Várias terapias naturais tais como AHT, Urinoterapia, Própolis etc. têm reação que pareça com a piora, antes da melhora, ( eliminando as toxinas do corpo ), com as sintomas muito
variaveis ( sem sintoma - 

  
sintoma grave ), dependendo da pessoa. 

  
No meu caso, eu que tenho 69 anos, tinha sinusite durante aprox. 15 anos. Consultei com 4 medicos, mas não melhorei, tomando vários antibióticos . 

  
Comecei AHT ( 5 - l0 ml por semana ) em 05/07/2008. Começou a gripe tão forte no dia 17/08/2008 

  
que nunca peguei desde 1993 tomando própolis. Saindo tanta a secreção do nariz, garganta e bronquio, tinha que tomar antibiótico durante 9 dias. Nos últimos dois dias da gripe ( da
AHT ), saiu muita secreção esverdeada do nariz e melhorei da gripe e da sinusite. Estou continuando AHT prevenindo a gripe suína e cancer ctc. . 

  
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Tendinite
 
 
Quinta-feira, 22 de maio de 2014 - 17:35:06

  
Enfermidades selecionadas 

 Ácido Úrico / Gota Úrica
 Artrite

 Artrose
 Reumatismo

 Tendinite
  

SAREI USANDO A HEMOTERAPIA
  

Eu fiz uso da hemoterapia começei a fazer em Janeiro/2014 e terminei em Abril/2014 usei 10 ml e tive resultado satisfatorio não estou mais sentindo dores nas pernas eu
tinha doença periferica doia demais,tinha artrite;tendinite e hoje estou bem graças a Deus.Tem que ter tambem disciplina na aplicação higiene,procure um farmaceutico
que saiba fazer e tenha muita fé pois o rei dos medico é Deus e com ajuda dele e voce fazendo a sua parte voce vai ser curado. 

  
Adão Gabriel Teixeia 

 Osasco-São Paulo
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015 - 23:04:08

  
Enfermidades selecionadas 

 Artrose
 Diabetes mellitus

 Labirintose
 Tendinite

  
Auto-hemoterapia cura labirintite

  
05/05/07 

 Vou fazer enquanto viver, a auto-hemoterapia, pois a minha artrose já não dói, meu cunhado e minha irmã estão se curando, a glicose dele baixou de 380 para 160 com
duas aplicações, e ele ficou bom da labirintite. Minha irmã, esposa dele, se curou da tendinite. 

 Lamento essa perversidade de proibirem um tratamento simples e tão eficaz, pois as pessoas pobres não podem comprar medicamentos. Meu enfermeiro me disse que
"isso desentope tudo quanto é artéria". 

 Fiquei horrorizada com os comentários no Fantástico, duvidando de um homem sério como o Dr. Luiz Moura. 
 Em 1948 eu era adolescente e fiz quatro aplicações para acne, e minha pele ficou ótima. Havia me esquecido da auto-hemoterapia, mas uma amiga me deu o DVD do Dr.

Moura, e graças a ela não vou ter AVC como minhas duas irmãs mais velhas do que eu. Tenho 78 anos e quero viver saudável. Adorei seu artigo. Abraços, 
 Anna Nunes de Morais 

 anna.nunes.moraes@terra.com.br 
 Belo Horizonte MG. 

  
http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm

  

http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm


 
 
 
 
 
 
Domingo, 23 de outubro de 2011 - 00:10:36

  
Enfermidades selecionadas 

 Dores articulares
 Tendinite

  
Auto-hemoterapia melhora tendinite e dores nas articulações

  
Alessandra Lima 

  
21/10/2011 00:07 

  
Estou na sexta aplicação da autohemoterapia, e antes de fazê-la nem saía da cama com dores nas articulações e a tendinite nas duas mãos. No segundo dia da primeira
aplicação eu já conseguia trabalhar no PC, pois sou design gráfico e não aguentava mexer no mouse que a dor subia até os ombros e por conta disso, eu estava sem
expectativa para me desenvolver profissionamente. Tenho litíase renal, e as cólicas eram frequêntes, depois da autohemoterapia as cólicas desaparecem. Quero agradecer
primeiramente, ao Dr. Luís Moura pela vida que ele me deu de volta. A sua coragem e a sua competência médica, para aliviar a dor, tratar das muitas doenças, e em
muitas outras curar. Esse homem que eu admiro por não nos privar do direito de ter a saúde ao alcanse, a retomarmos a nossa saúde de não sermos vítimas de um sistema
de saúde que visa o lucro. Esse médico, como tantos outros que se tornam dignos por admitir que a autohemoterapia é um dos recursos mais simples e compensadores
neste mundo. 

  
http://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/forum/a-auto-hemoterapia/

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-tendinite-e-dores-nas-articulacoes.asp

  
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 1 de julho de 2010 - 14:06:28

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: LER - Lesão por esforço repetitivo., Menstruação, cólicas e controle da TPM

  
Vantagens 

 Acabou o inchaço nos meus tornozelos, minhas cólicas fortíssimas a cada menstruação não tenho mais, dores nos braços ao ficar com eles erguidos para cima por tempo
demais (estendendo roupa, lavando os cabelos ou me segurando no trem, etc...), me sinto mais disposta. Nunca tomei nenhum remédio para nada do que eu relatei acima,
enfim a causa eu não sei, só sei que nunca mais tive nenhum dos mesmos citados acima. 

  
 Experiência 

 Comecei com 5ml e passei para 10ml após o primeiro mês de aplicação. 
  

 joelma 
 33 anos - Porto Alegre - RS - Brasil

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-ler-lesao-por-3.asp

  
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 7 de outubro de 2009 - 22:10:37

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Diabetes mellitus, Hipertensão arterial, Infecção, Inflamação, LER - Lesão por esforço repetitivo., Prevenção de

infecções cirúrgicas, Sinusite, Tendinite
  

Vantagens 
 Não precisei tormar antibiótico ou anti-inflamatório após cirurgias bucal (inferior e supeEstarior) 

  
Experiência 

 Esta sendo muito boa. Comecei com 10ml (jul/ago) aumentei por minha conta para 20ml (set/out), depois mudarei para 5ml (matutenção) com intervalos de sete em sete
dias. 

  
John Wesley Siqueira 

 65 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
  

 
 
 
Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2009 - 17:02:46

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Acne juvenil, Afta, Alergias, Alzheimer, Amigdalite, Anemia, Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Asma,

Bronquite, Bronquite asmática, Bursite, Cálculos renais (pedra no rim), Câncer, Cisto cebáceo, Cistos de ovário, Colesterol, Colite, Colite ulcerativa, Coração (problemas
cardíacos), Depressão, Dermatose alérgica, Diabetes mellitus, Distrofia muscular progressiva, Doença mista do tecido conjuntivo, Doença pulmonar obstrutiva crônica,

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-tendinite-e-dores-nas-articulacoes.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-ler-lesao-por-3.asp


Doenças pancreáticas, Doenças virais, Dor de cabeça crônica, Dor na coluna, Dores articulares, Encefalite, Endometriose, Enxaqueca, Esclerose múltipla, Esclerose
tuberosa (TSC), Esporão, Estresse, Fibromialgia, Furúnculo, Gangrena, Glaucoma, Gripe, Hérnia de disco, Herpes, Hipertensão arterial, Hipertrofia benigna de próstata,
Hipotensão (pressão baixa), Hipotireoidismo, HPV (infecção por vírus do papiloma humano), Infecção, Inflamação, Insuficiência renal crônica, Insuficiência vascular
periférica, Labirintose, Lupus, Menstruação, cólicas e controle da TPM, Micose, Miomas, Nódulo na tireóide, carne no olho., Ovário policistico, Plaquetopenias,
Pneumonia, Pós-operatório, Pré-operatório, Pressão baixa, Prevenção de infecções cirúrgicas, Prevenção em geral, Psoríase, Refluxo gastroesofágico, Reumatismo,
Rinite, Síndrome do túnel do carpo, Sinusite, Tendinite, Trombose, Úlcera de estômago, Varizes, Verrugas

  
Experiência 

 sou tecnica de patologia clinica, comecei aplicando em minha mae que era cardiopata de nivel gravissimo vivia mais tempo no hospital do que em casa seus batimentos
cardiacos chegavam a 36 por minuto os medicos recomedaram que implantasse um marca-passo, mas gracas a Deus o sus demora muito, porque com a AH aplicando
1oml por semana dentro de 1 ano e meio de tratamento ela se submeteu a um cateterismo e a um novo ecocardiograma onde foi constatado que suas veias estavao
desobstruida as que estavam frageis se regeneraram e o cardiologista deu alta para ela, diminuiu a medicacao e hoje ela continua nao parando mais em cas mas nao para
ficar no hospital e sim para fazer curso de pintura, bordados croche e ate voltou a trabalhar ja esta costurando de novo e vai dar aula de corte e costura numa ong aqui na
cidade. tenho varios outros relatos todos com provas cientificas porque faco aplicacoes em dezenas de pessoas e cada uma tem algo para contar 3 delas tinham miomas do
tamanho de uma laranja e teriam que retirar o utero apos um ano de aplicacao nao tem mais nem sombra dos miomas, outro caso interesante e de um paciente que iria
amputar o pe por causa do diabete que necrosou o seu dedo, que estava totalmente preto e com uma ferida dolorida que nao fechava, agora ele anda normalmente nao
amputou o pe e detalhe ele fez somente 6 aplicacoes se eu pudesse contaria caso por caso mas nao da tenho uma paciente com cancer de intestino pedirei a ela que relata
para voces tudo antes e depois do tratamento. permita Deus que legalizem esse tratamento para que possamos trabalhar e ajudar a quem precisa em paz ate breve lucimar 

  
Anônimo 

 38 anos - - - Bulgária
  

 
 
 
 
 
Sexta-feira, 1 de janeiro de 1988 - 01:42:10

  
Enfermidades selecionadas 

 Bursite
 Dor na coluna

 Agradecimento ao Doutor Luiz Moura......ESTOU CURADO !!!!
  

Caros colegas AUTO-HEMOTERÁPICOS praticantes ou iniciantes ; 
 Em 4 de novembro de 2011 escrevi o agradecimento/testemunho abaixo : 

 “ Quero deixar registrado meu agradecimento ao Doutor Luiz Moura por ser essa pessoa abnegada, integra e proba , que a despeito dos vários processos, calunias e
difamações, manteve-se firme, estoico e fiel as suas convicções, fruto de décadas de trabalho clínico e pesquisas “in loco”. Proporcionando a todo “ ser humano “ o alivio
para muitos de seus males, de forma barata e eficaz. 

 Há muitos anos eu padecia de fortes dores na coluna vertebral ( L4,L5 e S1 ), apesar das inúmeras consultas a massagistas, médicos ortopedistas, neurologistas e outros
tantos “istas”, NÃO fui feliz em encontrar alivio para minhas dores cada vez mais freqüentes, recebendo indicação médica para cirurgia ,. até que . . . por uma
coincidência do destino, conheci um paciente do Dr. Luiz Moura, aqui em São Paulo, o qual, poucos meses antes, no auge de crise dolorosa . . . acabou por seguir para o
Rio de Janeiro em busca de alivio para sua enfermidade. E, após consultar-se e iniciar o tratamento, com seis aplicações conseguiu o que tanto almejava. Da mesma forma
, comigo, hoje faz três anos que faço minhas aplicações e não sinto nenhuma dor, sequer fico resfriado . . . cirurgia nem pensar ! Retomei minha vida normal, sem dores ,
adquiri qualidade de vida e não deixarei jamais a AHT. “ 

 Hoje, 15 de fevereiro de 2012 quero registrar aqui mais uma experiência feliz , a CURA completa DE UMA BURSITE, que há anos me acompanhava e que após iniciar
minha AHT, regrediu de forma espantosa.....porém, se fazia presente, ainda , por força da PROFISSÃO. 

 Bom, como escrevi acima, quase fui a loucura , vitimado por dores na coluna.....e após iniciar minha AHT, as dores sumiram por completo e nunca mais senti nada. 
 Fato é que nunca parei com minhas aplicações , apenas reduzi a quantidade , ou seja, de 20 ml a cada 5 dias passei para 10 ml, e por alguns anos nada senti, exceto uma

pequena dormência no braço direito e dedos; 
 Meu oficio é CABELEIREIRO e como tal, faço muitos movimentos repetitivos com tesouras e pentes por varias horas , seis dias por semana. 

 De uns tempos pra cá comecei a sentir uma dormência incomoda no braço direito, com maior ênfase nos dedos : INDICADOR,MÉDIO e DEDÃO, justamente aqueles
que mais utilizo no meu dia a dia....Acreditando que estava diante de um quadro de LER ( Lesão por Esforço Repetitivo ) , consultei um Especialista que diagnosticou ...
BURSITE , INDICANDO UM SEM NUMERO DE REMÉDIOS ALOPATAS e LICENÇA SAUDE no mínimo 60 dias .... que no meu caso é impraticável devido a
minha profissão autônoma. 

 Como sou praticante da AHT há anos, conheço seus benefícios e resolvi por mim mesmo, AUMENTAR a quantidade de sangue aplicado.....de 10 ml passei a 20 ml a
cada 5 dias, com aplicação de 10 ml em cada nádega...e não é que deu certo !!!! Após, 6 aplicações a dormência se foi e não sinto mais nada . Hoje continuo com minhas
aplicações de 20 ml a cada 5 dias e não sinto mais nada , praticando meu Oficio com o mesmo vigor dos meus 30 anos......TOTALMENTE SEM DORES. 

 Por isso reitero meus agradecimentos a esse homem tão generoso e integro DOUTOR LUIZ MOURA....a quem , assim como milhares de pessoas neste mundo
encontraram ALIVIO para suas dores e CURA para seus males. 

 PS.: Fiquei sabendo que o CFM através de LOBBY tenta aprovar uma um Projeto de Lei que se encontra para sanção da Presidenta, onde os Médicos seriam ( apenas
eles) os AUTORIZADOS a aplicar Auto Hemoterapia nas pessoas......???? 

 Na minha opinião modesta , mas, com excelente memória graças ao poder rejuvenescedor da AHT...me lembro ... Não eram os MÉDICOS através de suas entidades de
classe ...CFM , CRMs,e tantos outros similares em conjunto com a ANVISA e outros, que diziam que a AHT é prejudicial a Saúde.....pois, o que não é permitido eu
entendo que faz mal.....e a AHT foi proibida no Território Nacional em 2007 sob varias alegações , inclusive essa. 

 Rsrsrs ..... Acredito mesmo que agora que eles viram milhares de pessoas praticando a AHT sem nenhuma contra indicação, querem pegar uma parte grande desse
“MERCADO” , criando mecanismos que monopolizem o manuseio dessa técnica apenas a eles.....e claro elevando ABSURDAMENTE o custo de cada APLICAÇÃO !!!!
Claro . 

 ASSINEM O ABAIXO ASSINADO contra mais essa tentativa de manipulação !!! só com milhares de assinaturas a nossa Presidenta VETARÁ esse PL absurdo. 
 À aqueles que criticam a AHT eu sugiro que leiam os diversos depoimentos de pessoas que realmente obtiveram êxito na cura de suas enfermidades de forma simples,

barata e não menos cientifica como afirmam os que são contrários. 
 Atenciosamente 

 Daniel Floriano 
  

Daniel Floriano da Silva 
 65 anos - são paulo

  
 
COMENTARIOS:

  
Segunda-feira, 26 de março de 2012 - 20:58:16 

 



 
Daniel 

  
imprimi o seu depoimento e vou mostrar para meu marido, que nao gosta de internet. Ele tem os mesmos sintomas que vc tinha, dores na coluna, 3 hernias de disco,faz
acumpuntura há mais de 4 anos, as dores só melhoram um pouco,e agora está com dormencia nos dedos das maos. Estamos fazendo auto hemo há um mes, e já notei uma
disposiçao melhor nele,que andava deprimido e cabisbaixo, devido tambem a uma sindrome nefrotica, que lhe deixa o corpo inchado, ele toma 20 mg de cortizona dia,
mais 11 comprimidos diversos, de varios remedios, que não fazem quase nenhum efeito . Não é exagero, 12 remedios por dia? os medicos acham que é normal. Estou
recorrendo à auto hemo como ultimo recurso para que esta odisseia tenha fim. Estamos aplicando 5 mg por semana, não sei se deveria aumentar, é dificil decidir isso
sozinha. Tambem estou fazendo em mim, aplicando 5 mg por semana, pois estou sempre gripada e extrememente cansada e estressada, devido ao meu trabalho ,
comerciante ,e cuidar do marido.Gostei muito do seu depoimento, espero em reve fazer um depoimento como o seu ! Sucesso ! 

 tania maura 
 55 anos - sao paulo

  
 
Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012 - 11:40:22 

  
Prezado Daniel Floriano 

 Postei seu texto no facebook e a secretária do Dr Luiz Moura, Sra Janilda fez um comentário, que transcrevo abaixo. 
 Abços 

  
Olá Autohemoterapia, 

 Janilda Queiroz comentou seu link. 
 Janilda escreveu: "Fico muito feliz com a sua cura. Realmente a AHT é maravilhosa, pena que muitos não a aceitam, mas também têm muitos que acreditam e por isso se

beneficiam com a técnica, fazendo uso constante dela. Agradeço os elogios ao Dr Luiz Moura e realmente posso dizer, que ele é um ser iluminado e que em todo tempo
em que está clinicando o faz por amor a Medicina, o que hoje em dia está cada vez mais raro. Abraços!!!" 

 M.Fetha 
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/agradecimento-ao-doutor-luiz-mouraestou-curado-.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 24 de janeiro de 2011 - 19:32:45 

  
Eu faço auto-hemoterapia há 1 ano e 3 meses. Comecei em final de setembro/2009! No começo não acreditava mto, mas depois de mtas pesquisas, feitas por meus pais, e
tbm por meu pai fazer há dois (2) anos e somente ter benefícios, finalmente decidí fazer, pois tinha crises direto de rinite alérgica, desde criança. E por ter perdido o 'baço',
com 17 anos, eu fiz tbm pq preciso aumentar a minha imunidade! Minha mãe e eu fazemos, toda semana 10 ml! Na segunda aplicação percebi que sumiu um cisto
sebáceo já meio grande nas minhas costas. Já tinha operado dois cistos em 2007, e tinha que operar aquele terceiro, e sumiu completamente! Tenho mto mais disposição, e
nunca mais tive crise forte de rinite. Aliás, as vezes tenho um pco, mas controlável, isso, pq não me cuido mto! Vejo mtos benefícios tbm com pessoas da minha família.
Cura de pressão alta, tendinite, nervo ciático, problemas no útero,etc... Enfim, faço e recomendo. Auto-hemoterapia, é tudo de bom. Agradeço ao anjo que encontramos
aqui na Lagoa da Conceição, que nos aplica, e agradecemos ao Dr. Luiz Moura, e tbm à Deus, por nos permitir essa terapia, ao nosso alcançe, curando mtas doenças e
dando melhor qualidade de vida! 

  
Renan Müller Tonelli 

 26 anos - Florianópolis - SC
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/eu-faco-auto-hemoterapia-ha-1-ano-e-3-meses-comecei-em.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 11 de julho de 2008 - 13:30:54

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Artrite reumatóide, Artrose, Depressão, Dermatose alérgica, Diabetes mellitus, Dor de cabeça crônica, Dor na coluna,

Dores articulares, Enxaqueca, Estresse, Fibromialgia, Inflamação, Micose, Pressão baixa, Reumatismo, Tendinite
  

Vantagens 
 Melhora geral substancial da saúde, fortalecimento e disposição... Não sinto tantas dores , pois antes do tratamento para artrite reumatóide/fibroalgia/dores reumátias são

muito caros e dolorosos. meu sistema imunológico não estava funcionando bem. Estou satisfeita com os resultados e pretendo continuar por toda a vida. 
  

Experiência 
 Não sei porque o Governo(ANVISA) em vez de ficar proibindo e perseguindo os profissionais que adotam esse tratamento não utiliza a maquina para pesquisar de

maneira SÉRIA e assim informar, os beneficios desse eficaz e barato tratamento. So me resta concluir que é algum tipo de pressão da indústria farmacêutica sobre as
associações médicas visando tao somente os altissimos lucros. Os tratamentos são caros e intoxicantes. Fiz tratamento com médico, tomei muito corticoide e não obtive
cura,nem alívio e sim um enfraquecimento, debilidade e intoxicação de meu organismo. Gastei tempo e 60 mil reais aproximadamente, incluindo tratamentos,remédios,
consultas e exames etc 

  
REGINA COELI DO NASCIMENTO VALE 

 52 anos - Brasília - DF - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/agradecimento-ao-doutor-luiz-mouraestou-curado-.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/eu-faco-auto-hemoterapia-ha-1-ano-e-3-meses-comecei-em.asp


 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 26 de novembro de 2009 - 19:33:19 189.69.164.234

  
Beatriz,imagino o seu desespero, pois eu também tinha dores terríveis no pescoço,(ficava travada) nos ombros, nos braços, por causa de bursite, tendinite e talvez até de
uma hérnia de disco que eu devo ter.Fiquei sabendo da auto hemoterapia e comecei então, pois não tinha nada a perder, e o que eu não queria éra viver tomando remédios
de farmácia. 

  
Hoje já faz 07 meses que faço aplicações, não tomo nada, e estou ótima.Com 01 mes de tratamento as dores já tinham diminuido muito,ou melhor , parece mentira mas na
primeira aplicação voce já sente a diferença e então esse é o meu conselho, vai e experimenta, pois não tem nada a perder, só a ganhar!! VIVA O DR LUIZ MOURA!!!

  
Mary

 50 anos - São Paulo
  

 
 
 
Domingo, 11 de abril de 2010 - 18:50:38

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Asma, Bursite, Esclerose múltipla, Fibromialgia, Furúnculo, Infecção, LER - Lesão por esforço repetitivo.

  
Vantagens 

 Faço tratamento para Bursite e tendinite, estou praticamente curado. 
 Faço o tratamento em minha esposa que tem Esclerose Multipla, ela se sente muito bem, pois devido o uso semanal de INTERFERON e em alguns caso é feito PULSO-

TERAPIA, ela ficava muito debilitada, hoje com a AHT ela se sente muito mais disposta, e quase não teve mais surtose quando tiver mais novidades sobre o tratamento
de minha esposa, deixarei mais depoimentos 

 Faço a AHT em minha tia que tinha FIBROMIALGIA, hoje ela esta completamente curada. 
 Também faço em minha sogra que sofria de BRONQUITE ASMÀTICA, logo na primeira aplicação ela sentiu uma melhora considerável e depois da quinta aplicação não

teve mais ataques de BRONQUITE ASMÀTICA. 
  

Experiência 
 Só tenho a declarar bennefícios deste tratamento. 

 Todos a quem apresentei não tem intenção de parar mais, pois estão muito felizes com os resultados. 
  

Josias Mendes de Moraes 
 33 anos - Curitiba - PR - Brasil

  
 
 
 
05/05/07

 Vou fazer enquanto viver, a auto-hemoterapia, pois a minha artrose já não dói, meu cunhado e minha irmã estão se curando, a glicose dele baixou de 380 para 160 com
duas aplicações, e ele ficou bom da labirintite. Minha irmã, esposa dele, se curou da tendinite.

 Lamento essa perversidade de proibirem um tratamento simples e tão eficaz, pois as pessoas pobres não podem comprar medicamentos. Meu enfermeiro me disse que
"isso desentope tudo quanto é artéria". 

 Fiquei horrorizada com os comentários no Fantástico, duvidando de um homem sério como o Dr. Luiz Moura.
 Em 1948 eu era adolescente e fiz quatro aplicações para acne, e minha pele ficou ótima. Havia me esquecido da auto-hemoterapia, mas uma amiga me deu o DVD do Dr.

Moura, e graças a ela não vou ter AVC como minhas duas irmãs mais velhas do que eu. Tenho 78 anos e quero viver saudável. Adorei seu artigo. Abraços,
 Anna Nunes de Morais

 anna.nunes.moraes@terra.com.br 
 Belo Horizonte MG.

  
 
 
 
 
Terça-feira, 3 de fevereiro de 2009 - 00:17:08

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Bursite, Câncer, Colesterol, Gripe, Hipertensão arterial, Infecção, Tendinite

  
Vantagens 

 melhora significativa da crise de osteomielite, bursite, tendinite. 
  

Experiência 
 sofri acidente motociclistico em 1989, fiquei com muitas sequelas. tive fraturas expostas em ambos os tornozelos e com o passar dos anos um deles estava muito escuro

devido ao sangue coagulado na região da canela, após um mês de aplicações fiquei impressionado com a mudança de coloração, minha perna começou a clarear. 
  

alberto magno de frança 
 42 anos - Ribeirão Pires - SP - Brasil

  
 
 
 
Quinta-feira, 22 de maio de 2014 - 17:35:06

 191.183.213.136
  

SAREI USANDO A HEMOTERAPIA
 



 
Eu fiz uso da hemoterapia começei a fazer em Janeiro/2014 e terminei em Abril/2014 usei 10 ml e tive resultado satisfatorio não estou mais sentindo dores nas pernas eu
tinha doença periferica doia demais,tinha artrite;tendinite e hoje estou bem graças a Deus.Tem que ter tambem disciplina na aplicação higiene,procure um farmaceutico
que saiba fazer e tenha muita fé pois o rei dos medico é Deus e com ajuda dele e voce fazendo a sua parte voce vai ser curado. 

  
Adão Gabriel Teixeia 

 Osasco-São Paulo
  

 
 
 
Quinta-feira, 18 de novembro de 2010 - 05:57:11

  
Enfermidades selecionadas   

  Alergias
  Fístula anal

  Gastrite
  LER - Lesão por esforço repetitivo.

  
FERTILIDADE

  
Deus sempre em primeiro lugar..., foi Ele que permitiu que a informação chegasse até mim, que eu fizesse uso da AHT e convencesse minha esposa (que odeia injeção) a
usá-lo....; Após 5 anos de tentativas frustadas para engravidar (com e sem medicamentos), minha esposa está na 6ª semana de gestação do nosso primeiro filho, louvado
seja o Senhor Jesus. 

 Uso a AHT a 10 meses, minha esposa usou apenas 3 meses, parou a AHT e engravidou um mês e meio depois.  
  

 Tive melhoras fantásticas na minha LER (braço direito), alergias, resfriados, gastrite, frieira nos pés, além de mais disposição e desaparecimento de uma fístula anal. Para
evitar os reaparecimento dos sintomas, continuarei usando a AHT o resto da vida. 

 Estou MUITO, MUITO, MUITÍSSIMO GRATO ao Dr. Moura, que Deus o abeçõe cada vez mais.  
  

 Robson 
 40 anos
  

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

 
 
 
 
 
Sexta-feira, 23 de abril de 2010 - 20:58:54

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dor na coluna, Dores articulares, Gripe, Infecção, Inflamação, LER - Lesão por esforço repetitivo.

  
Vantagens 

 Sucesso tive meu sistema imunologico fortificado frente aos problemas de dores nas articulaões colunas e LER. 
  

  
Experiência 

 Só tive melhora ao fazer a hemoterapia acho q deveria ser implementado com urgencia no sistema unico de saúde. penso q deveria havar mais esclarecimentos a
população dos benefícios e tb boa vontade politica e médica para fazer valer esse procedimento a nivel nacional. 

  
  
 Luis Oliveira 

 43 anos - São Leopoldo - RS - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-dor-na-coluna-dores-4.asp
  

 
 
 
 
 
Sábado, 30 de agosto de 2008 - 22:15:34

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Cálculos renais (pedra no rim), Dor na coluna, Dores articulares, Enxaqueca,

Fibromialgia, Paralisia facial, Plaquetopenias, Refluxo gastroesofágico, Reumatismo, Sinusite, Tendinite, Trombose
  

Vantagens 
 varios resultados 

  
Experiência 

 sem comentário 
  

JOSE ANTONIO RODRIGUES 
 58 anos - Brasília - DF - Brasil

  
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/fertilidade.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-dor-na-coluna-dores-4.asp


Quarta-feira, 1 de abril de 2009 - 21:03:14
 189.115.4.119

 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Artrite reumatóide, Colesterol, Coração (problemas cardíacos), Dores articulares, Encefalite, Gripe, Hipertensão
arterial, Infecção, LER - Lesão por esforço repetitivo., Prevenção em geral, Reumatismo, Rinite, Sinusite, Tendinite

  
Vantagens 

 Eliminei o reumatismo, controlei minha pressão, acabei com o colesterol, dor de cabeça causada por renite alergica, dor na sola do pé causada por nervo ciático e uma
melhora do sono e na condição geral do organismo, com muito mais disposição para trabalhar e inúmeras vantagens só tenho a elogiar este metodo de tratamento e
recomendo a todos e conheço muitas pessoas que obtiveram até cura de cancer e inumeras outras doenças, porque ter medo de injetar o proprio sangue se ele é fruto do
meu corpo e ninguem tem o direito de me impedir o que eu queira fazer do meu sangue e do meu corpo, só sei que se as pessoas passarem a optar cada vez mais por esta
terapia os laboratórios vão faturar menos e os médicos vão ter mais tempo para atender os poucos que ainda os procurarão para consultar. 

  
Experiência 

 Foi e esta sendo maravilhoso e estarei me valendo deste metodo para o resto da minha vida e o divulgarei a tantos quantos dele possam se servir. 
  

Jaime Alois Schierholt 
 45 anos - Campo Bom - RS - Brasil

  
 
 
 
 
Sábado, 16 de maio de 2009 - 14:05:03

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Bursite, Coração (problemas cardíacos), Dor na coluna, Infecção, Menstruação, cólicas e controle da TPM,

Reumatismo, Tendinite
  

Vantagens 
 dimuição dos sintomas, mesmo em poco tempo do tratamento 

  
valdenice gomes de andrade 

 43 anos - Recife - PE - Brasil
  

 
 
 
 
Segunda-feira, 12 de outubro de 2009 - 08:40:25

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Distrofia muscular progressiva, Gripe, Inflamação, LER - Lesão por esforço repetitivo.,

Micose, Prevenção em geral, Reumatismo, Tendinite
  

Vantagens 
 Fim das inflamações, dores musculares foram superadas 

  
Experiência 

 Estava com algumas inflamações, nas juntas dos braços e fortes dores nos joelhos, após a segunda aplicação os sintomas foram se amenisando e após a terceira aplicação
quase acabaram, hoje já não sinto mais dores algumas. 

  
Claudio Guerrieri 

 50 anos - São Paulo - SP - Brasil
  

 
 
 
 
Sexta-feira, 11 de julho de 2008 - 13:30:54

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Artrite reumatóide, Artrose, Depressão, Dermatose alérgica, Diabetes mellitus, Dor de cabeça crônica, Dor na coluna,

Dores articulares, Enxaqueca, Estresse, Fibromialgia, Inflamação, Micose, Pressão baixa, Reumatismo, Tendinite
  

Vantagens 
 Melhora geral substancial da saúde, fortalecimento e disposição... Não sinto tantas dores , pois antes do tratamento para artrite reumatóide/fibroalgia/dores reumátias são

muito caros e dolorosos. meu sistema imunológico não estava funcionando bem. Estou satisfeita com os resultados e pretendo continuar por toda a vida. 
  

Experiência 
 Não sei porque o Governo(ANVISA) em vez de ficar proibindo e perseguindo os profissionais que adotam esse tratamento não utiliza a maquina para pesquisar de

maneira SÉRIA e assim informar, os beneficios desse eficaz e barato tratamento. So me resta concluir que é algum tipo de pressão da indústria farmacêutica sobre as
associações médicas visando tao somente os altissimos lucros. Os tratamentos são caros e intoxicantes. Fiz tratamento com médico, tomei muito corticoide e não obtive
cura,nem alívio e sim um enfraquecimento, debilidade e intoxicação de meu organismo. Gastei tempo e 60 mil reais aproximadamente, incluindo tratamentos,remédios,
consultas e exames etc 

  
REGINA COELI DO NASCIMENTO VALE 

 52 anos - Brasília - DF - Brasil
  

 
 
 
Terça-feira, 27 de outubro de 2009 - 01:24:01

 Assisti ao video fiquei encantada, fui portadora de toxoplasmose ha dez anos atraz mas tive comprometimento na visao e ate hoje sinto visao conturbada enxergo ,mas
tenho 20% de comprometimento e hoje fiz a 1a. sessao de auto-hemoterapia e ja me senti melhor.E ao assistir ao video fiquei empolgada, tenho lesao, tendinite,



tenossinovite, fibromialgia (ler/dort) sinto dores horriveis e sindrome do impacto nos dois ombros.Tenho muita depressao devido as dores fortes , tenho insonia, tive crises
fortes de labirintite e tive alteração na pressao arterial coisa que nunca havia tido antes.Gostaria de saber se posso estar fazendo a auto-hemoterapia porque tomei muitos
medicamentos :antibioticos, anti-depressivos e muitossssssssssssssss outrossssssssssssssssssssssssssssss se vou me desintoxicar com este procedimento.Adorei a narrativa
do Dr 

 Maria Melniski 
 53 anos - Campo Mourao PR

  
 
 
 
Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013 - 22:43:46

 189.66.58.232
  

Só quem faz auto-hemoterapia sabe o quanto ela é eficaz e benéfica 
  

http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723
  

13/02/2013 19:44 - Piracicabano 
 Ahh é, e conselhos de medicina que são mais cabides de empregos políticos do que meritocráticos. E se achar que necessita utilizar do tratamento por algum motivo, faça

sem medo, procure se inteirar melhor no assunto e peça à um médico ou enfermeiro de sua confiança...Enfermeiros não o fazem em farmácias, pague um pouco mais pra
ir até sua residência ou vice-versa, assim ninguém mais saberá... Desculpem a redação mas procuro ajudar quem necessita. Abraços a todos 

  
13/02/2013 17:00 - Piracicabano 

 Boa tarde, primeiramente gostaria de agradecer e parabenizá-la por expor e divulgar suas experiências com este tratamento magnífico, ocultado e proibido por um simples
motivo: pressão e propina de lobistas do setor farmacêutico à nossa queridíssima Anvisa(leia-se funcionários e dirigentes desse ineficiente órgão de fiscalização).Como
Eng. Agrônomo e criador de gado em Minas Gerais, já conhecia e utilizava a AHT como tratamento da verrugose nos mesmos.Há uns 4 ou 5 anos, meu tio começou o
tratamento para alergia com outros amigos do prédio em que eu também morava (cada um para um tipo de doença), começaram em 3 pessoas com um farmacêutico indo
semanalmente na casa dele, na segunda semana ele convidou minha mãe que tem alergia forte à poeira, tendinite crônica em um dos ombros e má circulação dolorida nas
pernas e braços, foi tiro e queda, já na terceira semana de tratamento minha mãe já não sentia nenhum sintoma citado acima, foi impressionante, ela me chamou pra mim
tratar minha alergia e insônia pesada que me atormenta há anos, batata, na minha primeira aplicação (26 anos) caiu um pouco minha pressão ao ver meu sangue mais a
agulhada que nunca fui muito fã, rsrsrsrs, mas logo na primeira aplicação me sentí tão bem que fui logo estendendo meu braço pra segunda sem medo. Meu primeiro
tratamento consistiu de 6 aplicações, resultado?? acabou minha insônia, antes eu durmia as 2 depois não conseguia passar das 11 da noite, minha espinhas sumiram, e
alergia a poeira idem, me ajudou até numa baixa circulação nos braços que sentia, hj são quase 15 pessoas que vão à casa do meu tio receber as agulhadas, do mesmo
prédio.Como os médicos e farmacêuticos foram proibidos de aplicar, interrompí meu tratamento, mas desejo voltar a fazê-lo. Continuo a fazer as aplicações na minha mãe
semanalmente, e em alguns amigos, dentre eles um com trombose severa controlada não por mim, mas pela AHT. Tratamento deve ser repetido qdo necessário e
interrompido qdo não mais necessário.#milagroso 

  
 
 
 
 
 
Sábado, 30 de agosto de 2008 - 22:15:34

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Cálculos renais (pedra no rim), Dor na coluna, Dores articulares, Enxaqueca,

Fibromialgia, Paralisia facial, Plaquetopenias, Refluxo gastroesofágico, Reumatismo, Sinusite, Tendinite, Trombose
  

Vantagens 
 varios resultados 

  
Experiência 

 sem comentário 
  

JOSE ANTONIO RODRIGUES 
 58 anos - Brasília - DF - Brasil

  
 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 25 de setembro de 2009 - 15:51:13 

  
faço a auto hemoterapia há 6 meses, está sendo bom na tendinite q tenho no punho direitoe pras cãibras nas pernas.

  
sidelvania

 34 anos - monte carmelo -mg
  

 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Tiróide (tireóide)
 
 
Sábado, 16 de janeiro de 2016 - 16:22:26

  
Tireóide: ...eliminaram os nódulos com a prática da auto-hemoterapia



 
Belo M C Anguelyto comentou no Grupo Hemotérapia, O sangue que cura. Eu faço: 

  
Sou da área da saúde a mais de 30 anos, faço o procedimento em mim a 10 anos e já atendi mais de 100 pessoas sem nenhum problema a verdade é uma só, funciona. E se
funciona, contra fatos não há argumentos eu estou curado. um abraço a todos do grupo e a luta continua! 

 Descurtir · Responder · 1 · Ontem às 11:28 
  

Belo M C Anguelyto: 
 Bom dia Claisa Antonia, trabalho na área da saúde a mais de 30 anos, faço o procedimento em mim, hoje por prevenção, pois não tenho mais as enfermidades que tive a

10 anos atrás, e presenciei diversos casos de pessoas que tratam tireóide que eliminaram os nódulos com a prática da auto-hemoterapia. Funciona mesmo! Tenha um bom
dia. 

 Descurtir · Responder · 1 · Ontem às 11:19
  

 
 
 
 
 
Terça-feira, 26 de junho de 2012 - 20:02:00

  
Enfermidades selecionadas 

 Dor de cabeça crônica
 Enxaqueca

 Hipotireoidismo
  

muitas crises de dor
  

fço a auto hemoterapia ja fasem 3 anos, não sinto mais as dores que sentia no passado,acredito que essa pratica só me traz beneficios para minha vida. recomendo para
todas as pessoas que precisarem de mais vitalidade e qualidade de vida. pois só a temos quando nossa saúde vai bem. 

 patricia constantino 
 35 anos - curitibanos
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
AutoHemoterapia em Santa Catarina 

  
 Dra. Karla Salete Tratsk-Nitz 

  
 Sobre o vídeo: 

 AutoHemoterapia em Santa Catarina com 3 minutos de duração. 
  

 http://www.youtube.com/watch?v=-Bpx5U0RzKw
  

 (no youtube eu só tinha esta entrevista com 2 minutos de duração) 
  

 Esta reportagem tem o depoimento da: 
  

 Dra. Karla Salete Tratsk-Nitz 
 * Doutorado em Oftalmologia, Universidade de Münster, Alemanha 

 * Aperfeiçoamento em Acupuntura para Doenças Oculares, Hannover, Alemanha 
 http://www.tratsk-nitz.com/

 Dra. Karla – A Visão é a janela da saúde 
  

 Que narra o caso de uma paciente que teve um AVC, que ficou na UTI e hoje vai ao seu consultório caminhando. E ela ainda diz que tem um livro Alemão sobre a AHT
editado em 2001. 

  
 E a entrevista da enfermeira IDA está um pouco mais completa. 

  
 Também este testemunho da Empresária Deacy Teixeira que em 2004 foi curada na 6ª aplicação de AHT de um desequilibrio de distúrbio de tireóide. 

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

  
 
 
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 24/10/2008 02:23

 De: Silvia Aparecida Maia
 IP: 189.74.3.179

 Assunto: Re: Puran T4 e auto-hemoterapia
 Tenho continuado a auto-hemo. Agora estou tomando a cada 15 dias, porque a minha taxa

 da tireóide abaixou somente com a auto-hemo, e como eu tomo o purant t-4 e não tenho
 médico que possa me orientar quanto a isto, continuo tomando a auto hemo só que não toda

 

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


semana porque sei que uma vez eu parei o puran e fiquei muito ruim. Mas o importante é que
 estou me sentindo sempre melhor.

 No inicio eu me sentia animada no 3.ºdia depois da auto-hemo, ai passou para o 4 e assim
 por diante até que agora estou normal todos os dias e com disposição.

 Não é milagre, é ciencia, não é imaginação porque tenho feito exames de sangue
 constantemente e comprovado a eficácia. Pena que nao tem nenhum médico que queira de

 verdade pesquisar o assunto.
  

 
 
 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Toxoplasmose
 
 

Perguntas da reportagem:
  

O que é auto-hemoterapia?Auto-hemoterapia recupera a visão debilitada por toxoplasmose
  

TESTEMUNHO POSTADO NO GAPA: 
  

MALU de RIO DE JANEIRO 
 Em 02/07/11 23:41 comentou: 
 "So tenho a agradecer ao Dr Luiz Moura por hoje não estar cega! A 20 anos atraz, tive uma úveite por toxoplasmose e os remedios que eu tomava e que eram muito

fortes, me faziam vomitar sem contar que tambem fizeram eu ter uma anemia profunda.Comecei a fazer o tratamento de auto-hemoterapia com 5 ml,e com o
oftalmologista continuei o tratamento de injeções de cortizona no olho. 

  
******* Como 5 ml não deram nenhuma resposta, passei para 10ml, que fez uma pequena melhora. Mas so senti mesmo uma melhora significativa com a dosagem de
20ml 1 vez por semana.************* 

  
Posso assegurar, que hoje tenho 80% da minha visão neste olho e ainda com esse maravilhoso tratamento fiquei livre da uveíte passar em cegueira para a outra vista. Serei
eternamente grata a esse santo homen e ao tratamento de autohemoterapia!" 

  
 
http://hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-recupera-a-visao-debilitada-por.asp

  
 
 
 
 
 
 
Sábado, 4 de maio de 2013 - 11:45:31

 189.26.157.242
 ESTOU FAZENDO O TRATAMENTO COM AUTO-HEMOTERAPIA PARA TRATAR DE DIVERSAS ENFERMIDADES POIS TENHO TOXOPLASMOSE,

GASTRITE E E UMA DISFUNÇÃO HEPÁTICA, QUE SEGUNDO OS MÉDICOS ESSES DISTÚRBIOS DIGESTIVOS SÃO CAUSADOS PELO STRESS E A
AUTO HEMOTERAPIA TEM ME AJUDADO A COMBATER ESSAS DISFUNÇÕES PELO FATO DE QUE ELA ELEVA A MINHA DEFESA DO ORGANISMO! 

 MAYCKON JOEL PINTO 
 30 anos - ITAJAÍ - SANTA CATARINA

  
 
 
 
 
 
Data: 24/02/2010 21:39 

 De: FREDERICO PACHECO (fppo@click21.com.br) 
 IP: 200.141.243.34 

  
Assunto: ARTRITE REATIVA 

  
TIVE ARTRITE REATIVA SEGUIDO DE UM QUADRO DE UVEÍTE APOS UMA INFECÇÃO INTESTINAL E FIQUEI 04 MESES DE CAMA SEM SEQUER
ANDAR TOMANDO SULFASSALAZINA (IMUNOSSUPRESSOR) E INDOMETACINA (ANTIINFLAMATÓRIO) SÓ QUE OS EFEITOS COLATERAIS ERAM
MALÉFICOS, POIS O IMUNOSSUPRESSOR DEBILITAVAM TODO O MEU SISTEMA DE DEFESSA ABRINDO AS PORTAS PARA VÁRIOS TIPOS DE
DOENÇAS. FUI AO MÉDICO REUMATOLOGISTA E NÃO FIQUEI MUITO ANIMADO COM O TIPO DE DOENÇA QUE ESTAVA ME AGREDINDO POIS
SEGUNDO ELE A MEDICINA NÃO TINHA DESCOBERTO UMA RESPOSTA PARA ESSA DOENÇA. FOI QUANDO SOUBE ATRAVES DE UMA
ENFERMEIRA DO TRATAMENTO DO DR. LUIS MOURA E SEGUI TODAS AS RECOMENDAÇÕES DELE TOMANDO O CLORETO DE MAGNÉSIO P.A E
FAZENDO A AUTO HEMO DE 7 EM 7 DIAS E APOS UNS 10 MESES TODOS OS SIMTOMAS HAVIA DESSAPARECIDO. E DETALHE ABANDONEI TODOS
OS MEDICAMENTOS DURANTE AS APLICAÇÕES E SEGUI COM A AH E ACOMPANHADO DE UMA ALIMENTAÇÃO RICA EM VITAMINAS DAS MAIS
VARIADAS E GRAÇAS A DEUS E AO DR. MOURA ESTOU CURADO. 

  
Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010 - 23:57:59 

 189.63.220.37
 INFORMAÇÃO de um craque da área sobre este relato: 

  
esse sr. teve toxoplasmose e retocolite ulcerativa (ou síndrome do cólon irritável); não foi diagnosticado como tal e acabou se curando graças à potente AHT. Nem ele e

http://hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-recupera-a-visao-debilitada-por.asp


nem o seu médico sabem que ele ficou curado de uma doença gravíssima e recidivante. A especialidade médica adequada seria a infectologia e não a reumatologia. 
  

Minha OBS: a AHT cura mesmo sem diagnostico, ou com diagnostico errado. 
 Marcelo 

  
 
 
 
 
 
Cura da uveíte por auto-hemoterapia 

  
“Sou funcionário público e contraí uveíte por toxoplasmose e perdi 90% da visão do olho direito,pela oftalmo fiz tratamento pesado mais nada adiantou,ouvi falar sobre a
AH e resolvi fazer. Com 15 dias voltei no meu médico pedindo alta, após exames ele constatou que minha visão havia melhorado em 90% ou seja se antes eu não via a
palma da minha mão numa distância de 20 centímetros agora consigo ver as horas nessa mesma distância. Meu médico pediu que eu explicasse o que havia feito e após
meu depoimento ele disse que pesquisaria e passaria a aplicar tal conduta. Posso afirmar hoje que o corpo sempre quer se curar e ele fornece meios para isso! Pode ser por
essa ótica que na maioria das religiões e crenças o sangue é tão importante! Quanto aos que dizem que não funciona e mostram dados daqui e etc. Os laboratórios lucram
muito mais não com a sua cura e sim com sua doença! Pense nisso!” 

 Alexandre Lopes Fontão 
  

OPINIÃO DO LEITOR: Tribuna Online (Taquaritinga-SP) 
 FONTE: http://www.tribunataquaritinga.com.br/index.php?id=10394

  
 
 
 
 
 
... vou dar o exemplo do caso que é da minha vizinha lá de Visconde de Mauá, ela teve uma doença que iria cegá-la, ela teve toxoplasmose e já estava com 20% da visão.
Então ela e, um dia, uma amiga dela, nos encontramos na estrada e me contou a história e eu então eu prescrevi a AH para ela. Ela por conta dela, quando viu que
melhorava, ela aumentou de 10ml para 20 ml, tomava 10 em cada nádega, 20 ml e ela recuperou 80% da visão e ela até hoje faz. Isso, já tem mais de 10 anos, bem mais
de 10 anos, e ela até hoje ela faz isso.

  
...A Dona Ml, essa que eu contei da toxoplasmose, ela aplicava 10cc em cada nádega, porque ela queria ter o efeito o máximo que podia para salvar a vista dela, queira
salvar a visão, mas foi ela mesma, isso não fui eu quem receitei 20ml assim não, isso foi a própria paciente que decidiu tomar de 20ml, pra ter um resultado mais
eficiente. 

  
DR. LUIZ MOURA:

 http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm
  

 
 
 
Terça-feira, 27 de outubro de 2009 - 01:24:01

 Assisti ao video fiquei encantada, fui portadora de toxoplasmose ha dez anos atraz mas tive comprometimento na visao e ate hoje sinto visao conturbada enxergo ,mas
tenho 20% de comprometimento e hoje fiz a 1a. sessao de auto-hemoterapia e ja me senti melhor.E ao assistir ao video fiquei empolgada, tenho lesao, tendinite,
tenossinovite, fibromialgia (ler/dort) sinto dores horriveis e sindrome do impacto nos dois ombros.Tenho muita depressao devido as dores fortes , tenho insonia, tive crises
fortes de labirintite e tive alteração na pressao arterial coisa que nunca havia tido antes.Gostaria de saber se posso estar fazendo a auto-hemoterapia porque tomei muitos
medicamentos :antibioticos, anti-depressivos e muitossssssssssssssss outrossssssssssssssssssssssssssssss se vou me desintoxicar com este procedimento.Adorei a narrativa
do Dr 

 Maria Melniski 
 53 anos - Campo Mourao PR

  
 
 
 
 
 
Data: 26/02/2009 19:29

 De: Maria Lucia 
 IP: 201.53.13.29

 Assunto: Re: Re: ME CUREI COM A AUTOHEMOTERAPIA
 Boa Noite Ana Lucia. 

 Olha eu tive toxoplasmose muito forte que começou atacando a minha vista direita e depois de ter tomado varios remedios fortíssimos e que me deixaram na época a 18
anos atras com uma tremenda anemia, a visão melhorava um pouquinho , mas como não podia ficar tomando os remedios direto por causa dos fortes efeitos colaterais,
quando eu parava de toma-los, voltava tudo. Comecei a ficar desesperada e foi aí que Deus colocou no meu caminho o Dr. Luiz Moura, medico de verdasde e a quem eu
serei eternamente grata. O Dr. Luiz receitou-me a Autohemoterapia. Começamos com 10 ml, a visão melhorava, mas depois voltava a ficar turva. Então passou a receitar
20 ml e foi o que fiz durante dois anos, uma vez por semana e graças a Deus e ao Dr. Luiz, hoje estou completamente curada. 

 O Dr. Luiz Moura atende em consultório no bairro da Tijuca no Rio de Janeiro. A consulta tem preço razoavel, mas ele atende tambem pela Unimed. 
 Ana Lucia,espero sinceramente poder dealguma forma ter te ajudado e fico aqui torcendo para a sua cura definitiva. 

 Forte abraço. 
  

 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 4 de dezembro de 2009 - 16:19:42 201.19.215.196

  

http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm


Tive toxoplasmose e até hoje não sei como o Dr. Luiz Moura conseguiu, em dois segundos, descobrir o que era, só por causa do gânglio da nuca. Fiz exame e... batata! Ele
então receitou a auto-hemoterapia. Não tive complicação nenhuma, graças a Deus. 

  
Minha pele ficou uma maravilha (jovens! pra espinhas não há coisa melhor!) e o custo é muito baixo. 

  
Tudo o que a indústria farmacêutica quer, né? Que poupemos dinheiro comprando remédios!!

  
Andréia

 43 anos - Rio de Janeiro
  

 
 
 
 

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Trombose
 
 
Quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015 - 18:58:31

  
Enfermidades selecionadas 

 Anemia
 Artrite reumatóide

 Miomas
 Trombose

  
Auto-hemoterapia na remissão de artrite reumatóide, mioma, psoriase, anemia, trombose...

  
Publicado por Cristhof Ruediger no Grupo 

 https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
  

Olá amigos!Estou feliz por ter descoberto este maravilhoso grupo,sou usúário da AHT,minha esposa também, ela teve uma melhora fantástica com esta espetacular terapia
de cura.Tinha artrite reumatóide durante 9 anos,tomava até 8 tipos de medicamentos,foi acumulando cada vez mais problemas:psoríase, anemia grave,mioma uterino(1,6
L)e há 10 meses a temida trombose em 5 veias da perna esquerda,inclusive da safena.Começamos então a AHT ,eu tbém por problemas de coluna e joelho,hoje ela está
muito bem,sem cirurgia e eu tbém estou melhorando.Eu mesmo faço em mim a aht.Não queremos parar nunca mais!!Faço parte desde julho de 2014 do site "AMIGOS
DA CURA" de Maurecir Mafra,muito luminoso este grupo,com mais de 15000 membros.Estou à disposição para compartilhar experiências e descobertas para sempre
estar com saúde!!Um abraço a todos! 

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-na-remissao-de-artrite-reumatoide-mioma.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 1 de outubro de 2012 - 18:08:09

  
Enfermidades selecionadas 

 Dermatose alérgica
 Doenças virais

 Gripe
  

Auto-hemoterapia beneficia portador de dermatite atópica. 
  

Daniel Solha ( http://www.facebook.com/daniel.solha) publicou em Auto-hemoterapia Brasil no facebook: http://www.facebook.com/autohemoterapia.brasil
  

Bom, queria compartilhar um testemunho, no começo desse ano, achei que teria de conviver com a dermatite atópica por toda a vida, à base de corticoides e antialérgicos,
já que todos os dermatologistas não sabiam uma forma de aplicar um tratamento de cura, eu só ouvia, "antialérgico é seu melhor amigo, realmente não à cura", vivi nessa
incerteza durante três anos, saindo e entrando em crises alérgicas, na qual deixava todo meu corpo escamado e cheio de feridas, alguns médicos diziam que era o excesso
de corticoide, poderia ser, más não era só isso. A dermatite aparecia por vários motivos, stress, mudança de tempo, alergia a comidas, enfim, nunca descobri o fator real,
foi então que após tomar mais uma quantidade absurda de corticoide, tomei a decisão de não tomar mais nada e fazer a auto-hemoterapia. Despejei todo o meu sonho e
vontade de ser curado, comecei em Abril desse ano, e fiz até este mês, 5 meses que me resultaram em uma nova fase, além de estar com o sistema imunológico ativo e não
ter gripado, resfriado, pego qualquer tipo de viroses, minha alergia regrediu a ponto de poder viver sem tomar antialérgicos, corticoides, enfim, hoje, estou totalmente
agradecido pela invenção prática e extremamente útil da auto-hemoterapia. 

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
Segunda-feira, 1 de outubro de 2012 - 19:20:43 

 177.82.72.152
 Comentário publicado em Auto-hemoterapia Brasil - no facebook: 

  
http://www.facebook.com/autohemoterapia.brasil

  
por Alexandre Lopes: 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-na-remissao-de-artrite-reumatoide-mioma.asp


Meu amigo em todas as culturas o sangue é quase santo.Seu sangue contém todas as informações do seu corpo para bem e para ..."Quando seu sangue é inserido no
deltóide esse faz uma seleção dq é comum ao seu corpo e aquilo que não é ele ataca..No seu caso e no meu foi assim o sangue ao voltar informou ao corpo "Olha esse
treco é clandestino"E atacaram me curei de uma uveíte por toxoplasmose e amigo queria a morte de tanto medicamento me sentia um tronco oco e hoje tenho minha visão
recuperada em 98% já que fiquei com uma fibrose resultante do ferimento e o mais bacana é ter ouvido do oftalmo que desconhecia esse tratamento mais iria pesquisar
pois oq ele viu mais parecia um milagre. Acho que o face como tantos outros meios de comunicação deveriam seus usuários ter mais esse tipo de informação e por fim
uma outra muito boa é o CLORETO DE MAGNÉSIO pesquise......PS escrevi esse texto apenas com o olho danificado aberto. Felicitações.

  
 
 
 
 
 
 
mary ruth - Sofri uma trombose profunda ha 4 anos com sequelas e usando a AH por 5 meses fiz o mapeamento nao encontrando nenhum resíduo de trombo, isso sem
contar a substancial melhora nos efeitos da menopausa, uma vez que nao posso usr hormonios. Viva a Auto-Hemoterapia.

 Postado no site da Revista Veja: http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml
  

 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

 Segunda-feira, 17 de novembro de 2008 - 17:39:51 
 Depois se constatar uma gde melhora na perna com trombose da minha irmã, começei a fazer devido a manchas no rosto...estrondoso o resultado.... diminuiram 50% em

apenas 5 aplicaçoes,,coisa que ha anos tratando com dermatologistas e muitoss medicamentosss nao tive 20% de resultado..estou muito satisfeita com resultados..e
contunuarei fazendo simmmmm

 soraia camargos - 42 anos - divinopolis mg
  

 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

 Quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 - 21:49:30 
 Dois parentes meus estão fazendo a AH há 5 semanas. 

 Um para reverter complicações de derrame que deixaram seus movimentos mais lentos, um braço sempre curvado para frente, em angulo, e sua fala está ligeiramente
comprometida... 

 E o outro para curar trombrose nas pernas assim como uma séria ferida no couro cabeludo que não cicatriza há muito temp. Deve ser alguma alergia ou dermatose. 
 Essas sequelas estão em remissão. A ferida está cicatrizada, as dores da trombrose não mais incomoda. 

 Já no outro parente, o braço está mais flexível, seus reflexos estão mais ágeis, assim como sua fala e sua disposição... 
 Olivares Rocha - 43 anos - RJ 

  
 
 
 
 
 
domingo, 5 de junho de 2011

  
Trombose, Diabetes e colesterol - Uma senhora Feliz!

  
vou contar um pequeno trecho de caso recente, de uma senhora de 57 anos, com sua perna esquerda 3 vezes maior que direita devido ha uma trombose e ulcera pouco
acima do tornozelo que deixava a parte afetada muito escura, associada a diabetes, (aplica insulina 2 x ao dia)colesterol alto, dentre outros problemas que creio nao terem
sido diagnosticados!

 Fiz sua primeira aplicação há exatamente cinco dias, de apenas 2 ml, hoje ela veio me visitar e fazer a segunda aplicação.... Desatou a conversar, eu espantada olhando sua
perna, assustada por a mesma ter reduzido a metade do tamanho que estava há cinco dias, escutando seu relato, que abandonou os medicamento anti-depressivos que
deichavam tao sem animo que ficava o dia todo na cama, falando sobre o animo que tomou conta, das caminhadas que fez esta semana, das dores que sumiram e ela
também nao parava de olhar para a perna! Neste caso, estou documentando com exames, realizados 1 dia antes da 1º aplicação, foto de mesma data e na proxima
aplicação vou fotografar e dentro de 20 dias repetiremos os exames! 2º aplicação de 5 ml e na proxima iniciaremos aplicações de 10 mls! prometo postar os exames e as
fotos em breve!

 Postado por Edina Pereira às 18:23 
  

http://auto-hemo.blogspot.com.br/2011/06/trombose-diabetes-e-colesterol-uma.html
  

 
 
 
 
 
OS RELATOS ABAIXO FORMA COLHIDOS NO SITE AHT HEMOTERAPIA EM 16-01-2015, em pesquisa por trombose:

  
 
 
 
 
Sábado, 23 de março de 2013 - 09:54:16

 189.114.37.83
  

Passeipor uma trombose venosa profunda. Após tratamento com anticoagulante eu descobri a Auto hemoterapia. Não sabia que poderia ajudar nessa questão da trombose.

http://auto-hemo.blogspot.com.br/2011/06/trombose-diabetes-e-colesterol-uma.html


Comecei a tomar por prevenção. ao voltar no angiologista, ele surpreendeu, pois não havia mais resíduos da trombose. havia sido recanalizada.Claro que as sequelas da
trombose eu convivo com elas. Mas ela tem um alcance que acho que nem imaginamos ainda. 

 mary ruth 
 56 anos - goiania/goiás

  
 
 
 
 
Domingo, 24 de outubro de 2010 - 19:32:33

 201.67.40.226
  

AUTOHEMOTERAPIA CURA TROMBOSE
  

Data: 22/10/2010 19:02 
 De: Anuska Oliveira (tukalou@hotmail.com) 

 IP: 189.87.124.248 
 Assunto: Auto Hemo 

 Quero apenas relatar o meu sucesso com o tratamento. Após um episódio de Trombose, fui condenada a usar medicamentos por toda a vida. Aversa a essa escravidão de
tomar comprimidos que ajudam no processo da doença porém prejudicam demais orgãos, decide-me a experimentar o tratamento da auto hemo, após assistir video do Dr.
Luiz Moura. E hoje após 1 ano e três meses de terapia refiz meu exame de Doppler e não havia residuos de trombo. Surpresa para os médicos, mas para mim não. 

 Agradeço a minha visinha falante Elza( que me cedeu o video) e ao Sr. Rubéns( técnico de enfermagem), meu anjo da guarda e amigo. A todos o meu incentivo de que
lutem pela vida de maneira mais natural e saudavel. 

 Forte Abraço! 
 Diva

  
 
 
 
 
Quinta-feira, 12 de julho de 2012 - 13:19:21

 189.63.223.17
  

Amábile Gomes - Auto-hemoterapia cura trombose
  

12/07/2012 07:54 - Amábile Gomes 
  

Tive uma trombose no braço esquerdo há 3 anos e foi num momento difícil desses que graças a Deus tive contato com a Auto Hemoterapia, o médico disse que teria que
tomar remédios pro resto da vida. Este mesmo médico me deu alta e suspendeu todos os remédios depois de 7 meses de Auto Hemoterapia, realmente funciona! 

  
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723

  
 
 
 
 
Terça-feira, 28 de setembro de 2010 - 16:39:20

 201.67.40.226
  

Re: Re: AUTO HEMOTERAPIA - TROMBOSE E FIBROMIALGIA
  

Data: 25/09/2010 09:56 
 De: marcos antonio farias 

 IP: 200.215.103.223 
 Assunto: Re: Re: AUTO HEMOTERAPIA - TROMBOSE E FIBROMIALGIA 

 ola tudo bem.estou na quarta aplicaçao de hemo.e as dores no joelho sumiram mais ainda sinto umas dorzinhas pelo corpo nada comparada como antes e vou continuar
pois tenho certeza que depois de sofrer por uns 8 anos atras de medicos acho que encontrei um tratamento realmente eficaz.obrigado dr. luiz moura .sou mais um
incentivador desta tecnica. abraços. 

 diva 
 Ddos ms

  
 
 
 
 
Terça-feira, 26 de fevereiro de 2008 - 00:46:21

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Trombose, Varizes

  
Vantagens 

 Melhora espantosa e rápida num quadro de Trombose na coxa interna esquerda. 
  

Experiência 
 Tive um trombose na parte interna da coxa esquerda, com ematomas avermelhados e extremamente dolorida. Comecei as aplicações, de inicio com 5cc, 10cc e segui com

20cc, 10 em cada glúteo, 
 Não fiz nenhuma consulta médica, apesar de que mal podia caminhar com dores localizadas que se irradiavam ao caminhar. 

 Não aconselho a ninguém evitar os médicos, ainda mais com quadro de trombose, é que nesse caso, conhecendo já o meu histórico, sabia que nada adiantaria. Era mesmo
uma trombose, encaroçou as veias da perna fazendo um calombo avermelhado. 

 Iniciei imediatamente as aplicações, na terceira aplicação, ainda tinha um leve dor, ao toque, mas os calombos e encarossamentos desapareceram, as manchas vermelhas e
ardidas da imflamação, ficaram roseadas, clareando a cada dia. Hoje estão quase imperceptíveis. 

 Procurei ficar em meio repouso, trabalhando em casa no computador, de vez enquando ia para a cama descansar. Embaixo do colchão coloquei uns travesseiros e mantive



as pernas erguidas acima do coração. 
 Hoje estou muito melhor, senti a cada dia dissipar a trombose quase que num ato mágico, entre duas aplicações vi o resultado da minha recuperação. 

 Estou também tomando duas chicaras de cloreto de magnésio, me sinto muito bem. 
 Meu organismo voltou a funcionar regularmente. 

 Não vou mais parar de tomar as aplicações. 
 Consegui uma Senhora, da área de saúde, que se dispos a fazer as aplicações. 

 Aprendi com esta Senhora, uma solução para um outro mal que me acometia desde criança. 
 Vou relatar aqui, pois poderá ajudar a mais alguém: 

 Sempre que tinha que tirar sangue, para exames, alguns segundos após, me tomava de uma vertigem, quase um desmaio, passava mal e precisa esperar sempre alguns
minutos para voltar a si. Corriam com éter para que eu cheirasse e voltasse a retomasse o equilibrio novamente. 

 Nunca ninguém, nehum médico, ou mesmo uma reportagem, em nenhuma oportunidade pude saber o que acontecia comigo e me deixava assim. 
 Essa Senhora, muito experiente, após ver como eu fiquei branco logo na 1ª aplicação, falou: - da proxima vez que você vier aqui, você não vai mas sentir mal, essa foi a

última vez! 
 Fiquei meio desconfiado. Sabia que sempre foi assim. 

 Quado fui na 2a. aplicação, ela falou: - senta ai, que vou ali buscar uma coisa....e trouve um baita ventilador. Ligou-o colocou na minha frente e disse, respira fundo pelo
nariz e solta pela boca, faça isso sem parar, olha pra o ventilador e me dá o seu braço....resultado...ela fez a retirada do sangue, a aplicação nos glúteos e não senti
absolutamente nada! 

 Então ela disse: Sabe porque você se sentia mal depois da retirada do sangue? 
 Eu disse , não, sempre senti isso, desde que me entendo por gente! 

 Ela: - É que você prende a respiração e falta oxigênio no seu cérebro, é por isso que você passava mal, não tem nada a ver com a retirada do sangue....mas com a falta de
ar, respire e pronto, vai se sentir bem! 

 Bah! Só isso? Mas eu sofri tantos anos com esse mal estar? 
 Pois é, falta de ar só isso....! 

 Agora toda a vez que vou fazer as aplicações, lá vem ela com o ventilador! Heheheh! 
 Só contei essa história por que sei que tem muito marmanjo com medo de tirar sangue, por não saber respirar..... 

 Voltando a AHT, esta Senhora conta que faz as aplicações numa outra pessoa que esteve a beira da morte e se curou com a AHT. 
 Ela teve FIBROMIALGIA, contou-me e eu não sei exatamente que doença é essa, não entendo nada de doenças. Ela me deu uma cópia do Prontuário Médico e pediu que

se eu fosse questionado quanto aos resultados de tratamento eu poderia dizer o que era a doença e como se curou tal pessoa, mas não poderia divulgar o seu nome, da
paciente, e nem do médico, devido a natureza necessária do resguardo destas informações. 

 Então ela disse assim: Caso alguém queira saber o que teve e que remédio tomava, foram esses aqui, isso você pode divulgar, mas só isso. Afirmou! 
 Então, caso tenha algum médico lendo, vai saber que o que vou descrever aqui é realmente informação de outro médico e especialista, no assunto: 

 No Prontuário Médico: 
 Temp. 36º - P.A. (mm/Hg) 120/080 

 Queixas: Paciente com quadro de Fibromialgia em licença médica para tratamento com quadro de dor intensa mesmo em uso de MISOAN e PARACETAMOL 750mg,
referindo não querer mais uso de Morfina e Fluoxetina e solicitando encaminhamento para Hidroterapia e para Acunputura. 

 Exame fisico: BEG, CORADA, HIDRATADA, NOMOTENSA, BRNF 2 T S/S, MV + S/ RA, ABDOMEM FLÁCIDO, INDOLOR, S/VMG,RHA +, BLOOMBERG
NEGATIVO, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MINÍNGEA, DOR INTENSA E MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS 

 Conduta: 
 ACROX 120mg................. 1cx 

 DIAGNÓSTICO: DOR CRÔNICA INTRATÁVEL. 
  

....(eu não faço a menor idéia do que seja tudo isso...!) 
  

 
Muito bem, seu filho, desta paciente, desesperado com o estado de saúde da mãe, que apesar de viver procurando um hospital, sem recursos para melhorar, disse-lhe: Mãe,
eu vi um tipo de tratamento na internet, que estão falando por ai de AHT, porque você não tenta? 

 Ela, viu a reportagem do Dr. Moura, e disse: Bem, lógica tem, o principio ativo pode dar resultados e mal não deve fazer....suspendeu todos os medicamentos e começou a
Auto HEMOTERAPIA, com 4 meses ela estava completamente curada. 

 Assim relata, e eu vi e conheci essa paciente vítima desta doença. 
 Não quero aqui estimular ninguém a parar com nenhum tratamento e nem mesmo deixar de ouvir os conselhos médicos. 

 Mas se este histórico, meu e dessa Senhora, servirem para incentivar alguma pessoa a tentar essa AHT, que seja de bom proveito. 
 Também quero lembrar, que não tive mais gripes, irritação de garganta e estou muito bem disposto. 

 Não fumo, não ingiro bebidas alcóolicas, e mantenho uma alimentação meio regrada sem excessos. 
 Estou acima do peso, querendo com a AHT, melhorar neste aspecto também! 

 Se está te faltando coragem, esqueça qualquer risco negativo, você deve ter os cuidados na aplicação normais que qualquer profissional da saúde poderá lhe proporcionar. 
 Aqui em casa eu, minha esposa e muito em breve, minha filha e minha Labradora (cadela) que aliás também é filha de Deus, fazemos a AHT, minha esposa nunca mais se

queixou de dores no Joelho depois que iniciou a AHT. 
 Que sirva de bom proveito para que destinou um tempo para ler este relato. 

 Tenho 53 anos, sou Emrpesário e sou pessoa de responsabilidade, civil e criminal, dou testemunho destes casos por ser a pura verdade e sou conhecedor à muitos anos de
todas as pessoas que fiz referência neste relato e também relatei por ser verdadeiro. 

 Espero poder ajudar a quem ainda tenha dúvidas desse maravilhoso tratamento. 
 Miguel Guimarães. 

  
Miguel G.C.Filho 

 52 anos - Curitiba - PR - Brasil
  

 
 
 
 
Terça-feira, 6 de outubro de 2009 - 19:15:12

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Trombose

  
Vantagens 

 nao conseguia andar por causa da tronbose perdi pedasos dos dedos do pe direito mais de 18 cirurgias de diverticulite na qual estou tendo que usar de novo bousa de
colostomia ja estou andando sem mancar enbora ainda nao sinto meu pe ainda mais ja estou melhor aguardando para os procimos meses voutar ao medico proktologista
para ver se ja da para colocar a colostomia pra dentro 

  
Experiência 

 muita energia muita pas 
 



 
osmar alves cunha 

 53 anos - Franca - SP - Brasil
  

 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 13 de dezembro de 2007 - 13:13:15

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Prevenção em geral, Trombose

  
Vantagens 

 Minha perna tinha manchas escuras por causa da trombose que estão desaparecendo. 
  

Anônimo 
 81 anos - Londrina - PR - Brasil

  
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 17 de novembro de 2008 - 17:39:51

 Depois se constatar uma gde melhora na perna com trombose da minha irmã, começei a fazer devido a manchas no rosto...estrondoso o resultado.... diminuiram 50% em
apenas 5 aplicaçoes,,coisa que ha anos tratando com dermatologistas e muitoss medicamentosss nao tive 20% de resultado..estou muito satisfeita com resultados..e
contunuarei fazendo simmmmm 

 soraia camargos 
 42 anos - divinopolis mg

  
 
 
 
 
Sexta-feira, 9 de abril de 2010 - 17:51:39

 189.10.85.42
 Tenho 38 anos, e há dois anos tive trombose venosa no membro superior (Braço), quase morri, e falaram da auto-hemoterapia... a minha mae que é infermeira fez em

mim, abaixo de DEUS e a auto-hemoterapia estou curada... não sinto mais nada, tinha que amputar o meu braço, a minha pele ficou outra, a disposição aumentou 100%.
Gente a auto-hemoterapia é feito a décadas e funcionava... tem gente que não tem o que fazer e fala contra afinal se todos que estivem enfermo fizessem as farmácias
fechariam....Um grande abraço!!! 

 Ana Maria Porto Nacional - Tocantins 
  

ANA MARIA BARROS SIQUEIRA 
 PORTO NACIONAL - TO

  
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 29 de maio de 2009 - 02:16:41

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Colesterol, Diabetes mellitus, Gripe, Trombose

  
Vantagens 

 Tive melhora significativa no quadro clínico de trombose, alergias, diabetes. 
  

Experiência 
 Fiz a aplicação por indicação e pelo do médico da nossa família. Foi bem aceita, porém, quando comento que já fiz, perguntam se realmente funciona. Respondo com toda

certeza que sim. 
 Essa hemoterapia será prejudicial se não for realizada da maneira correta. Sem assepsia do local, aplicação correta, ou seja, todos os cuidados que se devem tomar para

uma aplicação de medicação qualquer. 
  

Eliane Terezinha Vosniack 
 24 anos - São José dos Pinhais - PR - Brasil

  
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 5 de dezembro de 2008 - 16:42:18

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Asma, Bronquite asmática, Hipertensão arterial, Trombose

  
Vantagens 

 quero fazer agora. ja tive tratamento por auto-hemoterapia em 1959 e fiquei curado. o meu corpo estava tomado por bolhas, por inteiro, que eu nao podia nem me mexer. 
  



Experiência 
 como disse antes: meu corpo estava tomado por bolhas supurentas que eu nao podia me mexer. um enfermeiro daqui mesmo me tratou. foram 15 aplicações e fiquei

curado 
  

 
alderico leandro alvares 

 70 anos - Natal - RN - Brasil
  

 
 
 
 
 
Terça-feira, 29 de abril de 2014 - 19:39:39

 177.186.162.132
  

Auto-hemoterapia na recuperação do Sr. Severino (90 anos) 
  

Histórico da recuperação do Sr. Severino (por Ary F Silva): 
  

Meu pai, chama-se Severino, estava muito mal, com várias veias obstruídas pelo corpo, as carótidas com um proporção maior de obstrução de um lado 80% e do outro
60%, e tinha uma trombose na perna esquerda, andava com muita dificuldade, respirava com a língua para fora, igual a um cachorro quando está cansado, era horrível de
se ver. Vivia calado, muito deprimido e ausente, devido ao mal de Alzheimer. Levamos ele em uma consulta com o cardiologista, em janeiro de 2012. O diagnostico foi:
“-não posso fazer mais nada por ele. É isso ai que vocês estão vendo. Esse sofrimento até o final e se preparem que pode ser a qualquer momento, a situação dele é grave,
continuem com os mesmos medicamentos que ele usa”. A dificuldade de levá-lo naquela consulta foi grande, pois tínhamos que carregá-lo quase no colo, estava muito
debilitado. Por coincidência era o mesmo médico que cuidou do Chico Anizio. Ana e eu resolvemos tentar a aht nele... enfrentamos uma batalha, pois a maioria dos meus
irmãos eram contra esse procedimento. Tentamos a primeira, no peito e na raça, mais não deu certo, o sangue estava muito grosso, com muita dificuldade conseguimos 3
ml, que coagulou antes de retirar a agulha da veia. Estávamos desesperados para aliviar o sofrimento dele de qualquer forma. Demos a ele por nossa conta, aspirina de
500mg de 12/12 durante10 dias, bastante limonada, suco de uva integral ômega 3. Não sabíamos se daria resultado, mas era só isso que tínhamos para dar a ele. Fomos
tentar a 2ª aplicação, depois da enfermeira furar os dois braços dele muitas vezes, tentando achar uma veia e não conseguia de jeito nenhum. Quando já estávamos
desistindo, Ela olhou uma veia que apareceu de repente e tentou, ai foi puncionando com muito esforço, porque o sangue ainda estava um pouco grosso, conseguimos os
dez ml, fizemos o procedimento tão rápido para não coagular. Nas outras aplicações foi ficando mais fácil fazer a punção, e a melhora dele foi também muito rápida. Na
3ª aplicação, notamos que estava andando com mais facilidade. A cada aplicação a melhora era visível, começou em março de 2012 e em julho já estava passeando
comigo “Ary” no shopping. Começou a se interessar por leitura, ver TV, coisas que não fazia mais por causa da demência. Voltamos com ele ao cardio em setembro de
2012, quando o Médico viu ele andando bem, conversando e sem a língua para fora da boca puxando o ar, perguntou: “ele está tomando mais alguma coisa além dos
medicamentos que passei? “. Ana rapidamente disse não dr. só o que o senhor passou para ele, ai vendo espantado um outro Severino, pediu novos exames que achava
desnecessários antes. Ressonância magnética, ecocardiograma, muitos exames de sangue. Na época as artérias tinham desobstruído um pouco, 30% e 10%, mas parecia
muito mais, ai resolvemos aumentar a dose da aht para 20ml por 23 semanas, ai foi tudo de bom !! a melhora foi gritante!! Hoje ele esta ótimo, já reclama do prefeito
rsrsrs, quer uma bicicleta para andar pelo bairro, mas não quer com 3 rodinhas, pois disse que essa é para criança, voltou a ser reclamão como era antes, e adoramos isso,
porque é sinal de que está melhorando cada vez mais. Há! Disse que não precisa mais tomar a vacina, pois já estava bom. Ele chama a aht de vacina. No inicio, falamos
com ele que o médico mandou tomar uma vacina, porque ele tem muito medo de injeção, hoje ele até vê a enfermeira fazer a punção, mas reclama que está doendo.
Quando a gente pensa que a doença venceu a batalha, vem a auto-hemo e mostra o contrario. 

  
Ary F Silva 

  
- 

  
* FOTO 1: (18 de Junho às 21:19) 

  
Ary F Silva Hoje eu li para o meu pai, o nome de todos que compartilharam e curtiram esta foto e o aniversário dele, Ele agradeceu e ficou admirado com o carinho de
todos. 

 18 de Junho às 21:19 
  

https://www.facebook.com/afsilva333
  

 
* FOTOS 2,3,4 e 5: (22 de abril de 2014) 

  
O Sr. Severino totalmente recuperado e já são mais de 100 aplicações de auto-hemoterapia! 

  
E aos que desejarem mais informações, na página do Sr. Ary F Silva, existem muitos videos que ele enviou do Sr. Severino. 

  
**** VEJA o vídeo deste testemunho 

  
Auto-hemoterapia na recuperação do Sr. Severino (90 anos) 

  
http://www.youtube.com/watch?v=id_n2l2RCCs

  
http://youtu.be/id_n2l2RCCs

  
 
 
 
 
Sexta-feira, 16 de maio de 2008 - 13:00:05

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Gangrena, Hipertensão arterial, Osteoporose, Prevenção em geral, Reumatismo, Trombose, Varizes

  
Vantagens 

 Eliminação total 
  

http://www.youtube.com/watch?v=id_n2l2RCCs
http://youtu.be/id_n2l2RCCs


Experiência 
 Muito além das espectativas, os beneficios se estenderam para outras regiões melhorando sobremaneira a qualidade de vida,tanto, que as aplicações continuaram e hoje,

sem a utilização de remedios quimicos, menejo com as varias situações clinicas normais de minha idade, apenas com alimentação adequada e chás.Gostaria de ter
conhecido este metodo a muitos anos atras e sou muito grata pela divulgação corajosa feita pelo Dr. Luiz Moura. 

 Que Deus o abençoe. 
  

Rita de Oliveira Tavares 
 82 anos - Indaiatuba - SP - Brasil

  
 
 
 
 
Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013 - 22:43:46

 189.66.58.232
  

Só quem faz auto-hemoterapia sabe o quanto ela é eficaz e benéfica 
  

http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723
  

13/02/2013 19:44 - Piracicabano 
 Ahh é, e conselhos de medicina que são mais cabides de empregos políticos do que meritocráticos. E se achar que necessita utilizar do tratamento por algum motivo, faça

sem medo, procure se inteirar melhor no assunto e peça à um médico ou enfermeiro de sua confiança...Enfermeiros não o fazem em farmácias, pague um pouco mais pra
ir até sua residência ou vice-versa, assim ninguém mais saberá... Desculpem a redação mas procuro ajudar quem necessita. Abraços a todos 

  
13/02/2013 17:00 - Piracicabano 

 Boa tarde, primeiramente gostaria de agradecer e parabenizá-la por expor e divulgar suas experiências com este tratamento magnífico, ocultado e proibido por um simples
motivo: pressão e propina de lobistas do setor farmacêutico à nossa queridíssima Anvisa(leia-se funcionários e dirigentes desse ineficiente órgão de fiscalização).Como
Eng. Agrônomo e criador de gado em Minas Gerais, já conhecia e utilizava a AHT como tratamento da verrugose nos mesmos.Há uns 4 ou 5 anos, meu tio começou o
tratamento para alergia com outros amigos do prédio em que eu também morava (cada um para um tipo de doença), começaram em 3 pessoas com um farmacêutico indo
semanalmente na casa dele, na segunda semana ele convidou minha mãe que tem alergia forte à poeira, tendinite crônica em um dos ombros e má circulação dolorida nas
pernas e braços, foi tiro e queda, já na terceira semana de tratamento minha mãe já não sentia nenhum sintoma citado acima, foi impressionante, ela me chamou pra mim
tratar minha alergia e insônia pesada que me atormenta há anos, batata, na minha primeira aplicação (26 anos) caiu um pouco minha pressão ao ver meu sangue mais a
agulhada que nunca fui muito fã, rsrsrsrs, mas logo na primeira aplicação me sentí tão bem que fui logo estendendo meu braço pra segunda sem medo. Meu primeiro
tratamento consistiu de 6 aplicações, resultado?? acabou minha insônia, antes eu durmia as 2 depois não conseguia passar das 11 da noite, minha espinhas sumiram, e
alergia a poeira idem, me ajudou até numa baixa circulação nos braços que sentia, hj são quase 15 pessoas que vão à casa do meu tio receber as agulhadas, do mesmo
prédio.Como os médicos e farmacêuticos foram proibidos de aplicar, interrompí meu tratamento, mas desejo voltar a fazê-lo. Continuo a fazer as aplicações na minha mãe
semanalmente, e em alguns amigos, dentre eles um com trombose severa controlada não por mim, mas pela AHT. Tratamento deve ser repetido qdo necessário e
interrompido qdo não mais necessário.#milagroso 

  
 
 
 
 
Domingo, 6 de setembro de 2009 - 19:15:25

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne juvenil, Afta, Alergias, Artrite, Artrose, Bronquite asmática, Dores articulares, Infecção, Pós-operatório, Trombose,

Verrugas
  

Vantagens 
 Houve uma sensível melhora em algumas desses enfermidades e outras com 100% de recuperação com ou sem ajuda da alopatia. 

  
Experiência 

 Uma técnica simples que tenho utilizado, já a alguns anos em meu próprio organismo, sem nenhum efeito colaterale com resultados miraculosos. Também tenho utilizado
em alguns de meus pacientes com um resultado fantástico, principalmente em casos que a alopatia tem limitação ou efeitos colaterais importantes. 

 Acho até que a classe médica ou médica veterinária não deveria de ser tão agoista e mercenária e se empenhar mais nestes estudos para que cientificamente possamos
provar até onde vai a sua eficácia para aliviar o sofrimentos de muitos seres humanos ou animais, mesmo que não tenha nenhum agente financiador (laboratório)
interessado nos resultados para engordar suas contas bancária, mas por amor a profissão e ao seu semelhante, coisa um tanto quanto difícil de encontrar principalmente na
classe médica. 

 Mas espero que aparecem pessoas corajosas como eu estou sendo agora, de a cara pra bater, e que não pensem que a vida gira em torno de dinheiro, interesse próprio,
status a poder. 

  
Getulio 

 40 anos - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA - Brasil
  

 
 
 
 
Segunda-feira, 18 de fevereiro de 2008 - 12:03:08

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alcoolismo, Dor na coluna, Esofagite, Estresse, Fibromialgia, Inflamação, Prevenção em geral, Refluxo gastroesofágico,

Trombose
  

Vantagens 
 parei de beber, não tenho mais crise de hérnia de disco, melhorou a circulação. meu refluxo e outros. 

  
Experiência 

 só senti dor no musculo do braço , ao da um tempo . mas parou logo. 
  

maristela ribeiro de souza 
 



46 anos - Brasília - DF - Brasil
  

 
 
 
 
 
Sexta-feira, 24 de julho de 2009 - 14:16:06

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Colesterol, Depressão, Doenças mentais, Gripe, Trombose

  
Vantagens 

 BONS RESULTADOS 
  

Experiência 
 NÃO 

  
RICARD ASSIS DE MENEZES 

 23 anos - Petrolina - PE - Brasil
  

 
 
 
 
Sábado, 21 de fevereiro de 2009 - 16:07:56

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Anemia, Cistos de ovário, Hipertensão arterial, Trombose

  
Vantagens 

 é até meio magico 
  

pois após as poucas aplicaçoes que tive me sinto maia resistente e com mais vitalidade 
  

daqui a mum mes volto a escrever de como anda o tratamento, se houve ou nao melhoras e em que 
  

silvana mosson 
 41 anos - Curitiba - PR - Brasil

  
 
 
 
 
Sexta-feira, 3 de maio de 2013 - 16:01:59

 187.7.198.102
  

a autohemoterapia é um verdadeiro milagre!!!!!
  

oi boa tarde venho hj dar um pequeno depoimento q com certeza poderá ajudar a muitos tenho 45 anos e ha varios anos lutando com varias doenças consequencias de uma
histerectomia total q fiz por problemas serios de ovarios como era muito nova ia completar 32 anos as consequencias são desastrosas auto risco de deselver doenças
cardiacas por falta de hormonios riscos de osteoporose trombose e muitas outras doenças oportunistas mas uma q me acompanhou por aproximadamente 8 anos foi renite
alergica daquelas q nos ultimos 2 anos foi terrivel ñ pasei um só dia sem ter crises as noites eram dolorosas perdi a conta das madrugadas sem dormir com falta de ar com
as vias respiratorias todas trancadas ñ existia antialergico q funcionava qnd a 3 meses atras conheci a autohemo através di dvd do dr moura eu achei muito confiavel e por
sorte aq na minha cidade tem muita gente q faz autohemo logo descobri quem faz e ja comecei qnd cheguei na 8 aplicação alcancei o q pra min foi um milagre!! hj fiz a
12 e nunca mais deixou ese tratamento tudo em min q ñ funcionava bem e quem pasou por uma histerectomia sabe hj tou melhor 100% aconselho quem foi
histerectomisada q adotase a authemo com preventivo de muitas doenças q virão como consequencias da falta de hormonio e tbm da presenç de hormonio sintetico q é
muito perigoso meu nome é maria rodrigues dos santos meu email é mariahccb@hotmail .com boa tarde 

  
maria rodrigues dos santos 

 vilhena rondonia
  

 
 
 
 
 
Quarta-feira, 20 de outubro de 2010 - 00:28:11

 189.123.98.137
 AUTO-HEMOTERAPIA - médico e homeopata Carlos Heitor Pioli 

  
quinta-feira, 7 de outubro de 2010 

  
Casos que apresentaram resultados 

  
O médico e homeopata Carlos Heitor Pioli iniciou sua carreira como cardiologista e foi uteísta durante dezessete anos. Em meados de 2005 Pioli conheceu a auto-
hemoterapia, e passou a aplicá-la em seus familiares e pacientes. 

  
“Alguns médicos não aprovam essa técnica por não conhecerem, não tem experiência, aprenderam uma medicina, a tradicional e acha que somente ela está certa”,
afirmou. 

  
Em 2006, incentivado por Pioli, um industrial M. S. morador da cidade de Pouso Alegre, sul de Minas que se interessa por medicina, dirige um programa Saúde Família,
com um universo de 1.600 pessoas, aproximadamente 400 famílias, começou a utilizar a técnica para as doenças auto-imunes, as doenças que não tem cura, como artrite



reumatóide, lúpus, tireoidite de Hashimoto, entre outros. 
  

Passado 6 meses, houve uma redução na compra de medicamentos em 73,8% desses pacientes. “E isso mostra que existe interesses muito grandes para que isso não se
difunda em nosso país”, ressaltou o médico. 

  
A enfermeira S. C. há um ano realiza o trabalho com a auto-hemoterapia, e se depara com os mais variados casos, trombose, asma, bronquite, lúpus, colesterol, e muitos
outros como o caso de Raimundo Mendes Fraga, 76 anos, que possui úlcera varicosa, uma complicação das varizes, difícil de controlar. Ela acaba aparecendo depois de
longa evolução do problema de varizes. 

  
É uma ferida, que pode ter uma grande extensão, até atingir grande parte da perna do indivíduo. “Após o início do tratamento não houve progresso nas feridas nem o
inchaço das pernas, posso andar com mais facilidade”, afirma ele. 

  
Outra paciente da enfermeira, Dona Raimunda Ramos da Silva (foto), de 94 anos, sentia fortes queimações no estomago, mesmo tomando remédios, decidiu então iniciar
a AH. “Depois da quarta aplicação não senti mais as queimações”, declarou ela. 

 Pioli diz que não existem efeitos colaterais, pois está sendo usado seu próprio sangue. O que pode ocorrer é uma pessoa não saber aplicar uma injeção e pegar um tendão,
uma enervação e provocar um problema acidental, assim como qualquer injeção. 

  
Ivan Cardoso, 39 anos ao ter contato com esse procedimento ficou na dúvida e foi buscar mais informações com conhecidos, na internet e resolveu arriscar. “Estou na
vigésima quarta aplicação e não vejo mais sinais da bronquite e o problema de nervo ciático também não apareceu mais”, afirmou ele. Pretende estender o tratamento por
um ano. 

 Postado por Natália Lins às 19:08 
  

http://redatoronline2.blogspot.com/2010/10/casos-que-apresentaram-resultados.html
  

 
 
 
 
Sábado, 11 de setembro de 2010 - 02:37:18

 189.123.86.116
 Enfermidades selecionadas 

 Auto-hemoterapia (AHT) cura úlcera na perna
  

VEJA O REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE COMPROVA A EFICÁCIA DA AUTO-HEMOTERAPIA EM APENAS 3 aplicações: 
  

Quatro semanas atrás,a perna da minha mãe era como esta imagem.... 
  

Com apenas 3 aplicações sua úlcera está quase curada. 
  

Quem viu a perna da minha mãe pode imaginar o quanto é eficaz a Auto Hemoterapia. 
  

Conheci a auto hemoterapia pelo meu sogro assistindo o DVD do Dr. Luiz Moura, confesso que fiquei muito impressionada, porém estava com receio de começar o
tratamento. Após muito procurar na internet sobre o assunto, pude ter a certeza que o tratamento é com certeza eficaz e não milagroso como diz a mídia, aliás ela só serve
para vender seus próprios interesses, mas não vou entrar nesse mérito, já que teria que escrever folhas e folhas ressaltando minha indignação e repugnância que tenho pela
mesma. Voltando ao meu relato sobre a AH. Minha mãe desenvolveu uma úlcera na perna, ficou 5 meses tentando curar, porém todos os tratamentos não surtiram
resultados. No início de março meu pai faleceu e sua perna só piorou, fiquei apavorada e com receio de perder minha mãe também, já que estava com a perna preta e
super inchada coloquei ela no carro e levei ate uma pessoa que eu sabia que fazia a aplicação, após a primeira com 10 ml os resultados já foram satisfatórios, o inchaço e o
vermelhão diminuíram. Essa semana está indo para a quarta aplicação e sua perna está da cor natural, a ferida cicatrizou não incha, não fica mais saindo água, ou seja,
nem parece a mesma perna de três semanas atrás. Infelizmente não bati nenhuma foto do início do tratamento mas vou postar no meu Orkut como sua perna está hoje para
que todos que foram visitá-la e não acreditaram no tratamento possam ver com os próprios olhos sua cura. Quero agradecer de todo coração ao Dr. Luiz Moura pela sua
honrosa divulgação e dedicação a esse tratamento, muito obrigada mesmo. Espero que tudo seja esclarecido e que esse profissional não seja responsabilizado problemas
de um governo sujo e corrupto. (abril de 2010) 

 Paz e positividade 
 Silvania da Silva 

  
autohemoterapiabrasil.ning.com/profiles/blogs/autohemoterapia-aht-cura

  
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 30 de agosto de 2008 - 22:15:34

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Cálculos renais (pedra no rim), Dor na coluna, Dores articulares, Enxaqueca,

Fibromialgia, Paralisia facial, Plaquetopenias, Refluxo gastroesofágico, Reumatismo, Sinusite, Tendinite, Trombose
  

Vantagens 
 varios resultados 

  
Experiência 

 sem comentário 
  

JOSE ANTONIO RODRIGUES 
 58 anos - Brasília - DF - Brasil

  
 
 
 

http://redatoronline2.blogspot.com/2010/10/casos-que-apresentaram-resultados.html


 
Quarta-feira, 25 de junho de 2014 - 19:22:40

 187.117.74.30
 Enfermidades selecionadas 

 Auto-hemoterapia cura cisto ovariano
  

INCRÍVEIS BENEFÍCIOS DA AUTO-HEMOTERAPIA 
  

Genaura Tormin 
  

Um dia de muito trabalho no Tribunal, onde ocupo o cargo de Analista Judiciário! 
  

Aproximava-se o término de prazo para interposição de recursos, por isso muitos advogados se faziam presentes. 
  

Entre eles, uma emergente advogada. Moça simpática, inteligente e bonita. Uma profissional costumeira naquele ambiente. Ao sair deixou-me uma anotação: “Entra no
google e pesquisa auto-hemoterapia - trabalho do Dr. Luiz Moura. Agradeci e guardei a anotação na bolsa. 

  
Hemoterapia, eu sabia que se relacionava a sangue, mas auto-hemoterapia, nunca tinha ouvido falar. Instalou-se em mim uma curiosidade. Fiz a pesquisa e fiquei
encantada com o que li. 

  
Dias depois, a mesma advogada passou-me um DVD com uma entrevista do médico LUIZ MOURA. 

  
Diante da figura humana sensível e erudita do médico, que discorria sobre o tema com muita propriedade e conhecimento, fiquei convencida do seu efeito benfazejo, não
obstante o ceticismo próprio do cargo de Delegado de Polícia que exerci durante alguns anos. Os irrecusáveis exemplos que permearam a entrevista do médico deram-lhe
a credibilidade necessária. 

  
Um processo simples, cuja técnica consiste em colher sangue da veia e injetá-lo no músculo, estimulando assim o Sistema Retículo-Endotelial, aumentando a
percentagem de macrófagos, os quais são responsáveis pela limpeza de todo o organismo, aumentando a autodefesa para curar muitas doenças crônicas e prevenir outras
tantas. 

  
Chega a ser mesmo uma prática inocente e sem custos financeiros, cuja matéria prima é o próprio sangue da pessoa, pensei. 

  
Resolvi experimentar. Mal, não fará. 

  
Não me julgo uma pessoa doente, pois o que tenho é a sequela de uma mielite transversa que, num dia qualquer da vida, sem aviso prévio, abruptamente meou-me o
corpo, tornando-me paraplégica. De brinde, uma cadeira de rodas para deambular e um turbilhão de dificuldades para enfrentar. Uma limitação gritante, uma vez que me
vi banida da locomoção e da sensibilidade tátil. Fiquei reduzida a apenas braços e cabeça. 

  
Particularmente, uso sonda vesical para escoar a urina acumulada e o resto comando com a codificação mental, além do exercício da paciência, do improviso e da
capacidade para me adaptar. 

  
Assim, sendo uma pessoa adulta, consciente, mulher de um profissional de saúde (dentista), assumi o risco. 

  
Tomei as duas primeiras aplicações da auto-hemoterapia, de 5ml, com o objetivo exclusivo de prevenção, uma vez não cogitar melhoras para a paraplegia, minha
companheira inseparável há 25 anos. 

  
Por causa de um grande cisto no ovário, constatado através de ultrassonografia, aumentei a dose para 10ml, aplicados (de uma só vez) na região glútea, de 7 em 7 dias. 

  
Já com vistas a uma intervenção cirúrgica, fiquei estupefata ao fazer outra ultrassonografia, cinco dias depois do primeiro exame, e constatar que o cisto havia
desaparecido. ("...Observa-se absorção total da imagem complexa descrita no exame anterior".) 

  
Vítima há anos de uma trombose, que recidivara duas vezes, fiquei com a perna esquerda mais grossa do que a outra, incluindo a nádega, o que me causava um grande
problema postural, forçando-me a usar um calço no assento da cadeira, lado direito, para melhorar-me o equilíbrio (medida orientada pelo fisioterapeuta que me assiste há
alguns anos). 

  
Qual não fora a surpresa ao notar que não mais precisava do calço e que a perna que sofrera a trombose estava quase igual à outra. Até mesmo para fazer os exercícios, o
fisioterapeuta dispensou o calço, usado até então para a obtenção do equilíbrio. 

  
A minha lesão é medular, com ausência de locomoção e sensibilidade a partir do nível T-4 (4ª vértebra torácica), o que significa dizer que estou (ou estava) inerte do peito
para baixo. 

  
A medula é basilar para o ser humano. É por meio dela que o cérebro envia as ordens para o funcionamento de todo o organismo. A mielite danifica os nervos e
interrompe os fluxos nervosos com perda de sensibilidade. É uma lesão gravíssima. Chama-se Mielite Transversa porque acontece no sentido horizontal. São inúmeras as
suas causas. É uma síndrome incapacitante, paralisa tudo o que esteja abaixo dela: pulmão, bexiga, intestino e aparelho sexual, além da locomoção. Se acontecer na
porção cervical, a pessoa fica tetraplégica. Pode matar. 

  
Leigamente falando, acho que fui vítima de uma anestesia na região lombar. Talvez tenha sido a Raquidiana ou a Peridural. No meu livro, Pássaro Sem Asas, a partir da 3ª
edição, acrescentei um capítulo intitulado ‘Pode ter sido anestesia’, em que conto todos os pormenores a respeito disso. 

  
Estou paraplégica desde os 36 anos de idade. Acredito-me guerreira e a minha bandeira é otimista, razão de todo o meu sucesso como mãe, esposa e profissional. Tenho
uma família linda: quatro filhos formados e bem endereçados na vida, além de um marido sempre encantado comigo. Depois de paraplégica ascendi, por concurso, aos
cargos de Delegado de Polícia e Analista Judiciário. Luta é minha palavra de comando. 

  
Nesses 25 anos não consegui melhoras no quadro locomotor ou na sensibilidade, a não ser a de cabeça que me endereça sempre ao alto. 

  
Mesmo assim continuo sendo perseguidora de sonhos, pois a paraplegia é apenas uma experiência natural da vida humana. Não é por isso que vou me entregar ao
desalento. A vida continua! 

  
Estou fazendo auto-hemoterapia há quatro meses. Nesse ínterim, muita coisa tem mudado. Descubro-me sempre com alguma novidade: a sensibilidade que era na altura
dos mamilos (T-4), hoje se encontra pouco acima do umbigo. Sinto, na região lombar, o abraço do encosto da cadeira. Consigo contrair o abdome, o que não fazia antes,
pois o diafragma não obedecia ao meu comando. Para tossir tinha que dobrar o tronco sobre os joelhos para conseguir forças para tal. 

 



 
Hoje consigo mexer a 'bunda' voluntariamente, quando estou em decúbito ventral, conseguindo direcioná-la para a esquerda ou direita, cuja velocidade se soma a cada dia.
O equilíbrio melhorou muito, e conseqüentemente a qualidade de vida. Se continuar assim, acredito que vou recuperar o controle natural de minhas necessidades
fisiológicas. 

  
Trabalho no Tribunal pela manhã. Todos os dias, após o café, consulto o relógio e se há ainda um tempinho, pego o jornal diário, ocasião em que só leio as manchetes e os
subtítulos, tendo em vista estar sem os óculos para leitura. Descobri-me conseguindo ler os textos dos artigos! Não é bom?! A que se deve tudo isso? Não há outra
resposta a não ser à auto-hemoterapia, única inovação na rotina diária. 

  
Incrível? É! Inclusive para mim. Mas é VERDADE! 

  
Meu fisioterapeuta a princípio muito reticente teve que aceitar os benefícios da auto-hemoterapia diante das evidências tão significativas. 

  
Os testes comprovam os avanços, que jamais podem ser confundidos com placebos. São reais, físicos, visíveis! 

  
Ninguém melhor para mensurar tais aquisições do que eu, o fisioterapeuta, o meu marido e a minha família. 

  
Não espero andar, mas agradeço muitíssimo as melhoras registradas. 

  
Significam muito para mim! 

  
ATUALIZAÇÃO: 19.04.2007 

  
Continuo encantada com a auto-hemoterapia! 

 Seis meses já se passaram desde a primeira aplicação. 
 Continuo fazendo regularmente. 

  
Além dos resultados descritos acima, ainda outros vieram somar. 

 A pressão arterial que, embora controlada por medicamento, era, por vezes, muito alta, está estabilizada. Outras melhoras diversificadas se registram a cada dia. 
  

A sensibilidade tátil continua em ascensão. Numa constatação tênue, já sinto vontade de evacuar e não mais estou usando fraldas. Vou para o Tribunal sem ela, o que me
facilitou muito a vida, principalmente quanto à ida ao banheiro. Diminuiu o tempo e o trabalho de ter que ajustá-la. Realmente, a melhor parte. 

  
Sinto-me disposta, bonita e feliz! 

  
Sou muito agradecida pelo que está acontecendo comigo! E, por vezes, pergunto-me se mereço. 

  
Afinal são 25 anos de paraplegia em que lutei com unhas dentes para conseguir alguma independência. 

  
Para uma pessoa normal isso talvez não signifique muito, mas para mim significa MUITÍSSIMO. 

 Significa FELICIDADE! 
  

ATUALIZAÇÃO: 28.09.2008 
  

Estou fazendo auto-hemoterapia há dois anos. 
 Não me reconheço do passado. Estou ótima! 

  
Não consegui andar e nem esperava por isso. Mas muitas outras melhoras se registraram, comprovadas por exames. 

  
Minhas taxas estão excelentes! Tudo dentro da normalidade. 

 A trombose que tinha na perna esquerda foi, totalmente, recanalizada, conforme exame recente. 
  

Minha estima está em alta! Nunca me senti tão bem! 
 Lógico, não é uma panacéia para a cura de todas as doenças, nem um milagre ou um passo de mágica, mas, particularmente, posso afirmar que me fez e me faz muito

bem. Consegui muito, apesar da faixa etária e dos desgastes naturais dessa idade. Tenho certeza de que se a tivesse conhecido antes, teria vivido muito melhor. 
  

Recebo e-mails, perguntando-me sobre o seu uso, como se eu fosse médica. Não posso responder. Cada um deve decidir por si, mesmo por que o meu conhecimento
científico é na área jurídica. 

  
Usar ou não a Auto-hemoterapia é uma questão pessoal. Somos mundos à parte. Temos disposições mentais diferentes. A reposta, acredito também ser diferenciada para
cada um. 

  
No meu leigo entendimento, creio que o meu sangue não me pode fazer mal. Não tomamos tantos remédios com terríveis efeitos colaterais? 

  
Penso que antes de tudo a pessoa tem que pesquisar, se informar, assistir várias vezes à entrevista do Dr. Luiz Moura (registrada em DVD, amplamente divulgada na
mídia) e formar convicção. 

  
Quando percebi a melhora em mim, fiquei muito eufórica e feliz. Mexer a bunda! Meu Deus! Achei que ia explodir de tanta alegria. Pedi que filmassem, para que eu
pudesse ver. 

  
E, como sou poeta, com a sensibilidade à flor da pele, compartilhei com os colegas escritores do Planetaliteratura e do Recanto das Letras. 

  
As leituras hoje, já passam de 48.000. Fico feliz, pois sei que o meu depoimento significa ajuda, uma vez que relatos benfazejos comprovam a eficácia da AH ao longo
dos anos. Quantos comentários maravilhosos, incluindo os de alguns médicos, existem no rodapé deste artigo! Com certeza, um manancial para consultas, pois a voz do
povo é a voz de Deus, penso eu. Não é possível que todos esses depoimentos sejam mentirosos. 

  
No meu sentimento de amor, gostaria que o tema fosse estudado para melhorar a saúde de todos, principalmente daqueles mais carentes de recursos financeiros. 

  
ATUALIZAÇÃO: 26.11.2009 

  
Continuo fazendo a auto-hemoterapia regularmente. Faz parte da minha vida e a farei sempre. 

 



 
Tenho LER, por excesso de trabalho, incluisive com o meu corpo, que o carrego com a força dos braços, nas transferências para o carro, a cadeira, e outros mais. A AH
alivia-me um pouco as dores, já que a causa não pode ser evitada, pois a vida continua e é assim o meu jeito de andar ao longo desses 27 anos de paraplegia. Faço a AH
como se fosse uma manutenção, uma prevenção, pois ela aumenta a auto-defesa. 

  
Realmente, faz a diferença! 

  
O que adquiri, como disse no texto, significa muito, muito mesmo! E eu não posso me esquecer disso. 

  
Não consegui outras aquisições. Mas tudo que adquiri está sendo mantido, penso que se deve a continuidade das aplicações que, para mim, não representam trabalho, mas
um grande prazer. 

  
Não tenho atualizado mais frequentemente porque o texto já está bem prolixo e as pessoas não leem. 

  
ATUALIZAÇÃO: 28.05.2011 

  
Novamente aqui para reafirmar que continuo encantada com a Auto-Hemoterapia. Encantada e agradecida! Faço-a regularmente. A LER, praticamente desapareceu, mas
hoje trabalho com menos processos. Ajustei o meu trabalho e dei um voto de confiança aos meus braços. 

  
Dentro da minha faixa etária, acho que estou ótima. Não vou andar, mesmo por que nunca esperei por isso. 

  
Entretanto, não se anda apenas com as pernas. O melhor caminhar executa-se com a mente, leve, livre e solta! 

  
E, sabem de uma coisa? 

 Embora não marque o chão com minhas passadas, o meu coração é livre, altaneiro e ganha asas, alicerçado sempre na coragem e na alegria de viver. 
  

ATUALIZAÇÃO: 27.09.2012 
  

Aqui estou para bater ponto, responder presente. 
 Sei que vocês querem saber como estou. 

 _ Estou ótima! Feliz, contente e entusiasmada. Não tenho motivos para tristezas! Minha vida é um vendaval de versos. Tudo coopera para o bem. O que mais quero? O
coração faz poesia e a Auto-hemoterapia conserva-me sadia. 

  
Mas eu sou obediente! Aplico-a regularmente de 6 em 6 dias (10ml). Preciso me cuidar. Já não sou uma adolescente, embora essa fase nunca me saia da mente. É por isso
que sou contente! 

  
Embora eu haja caído do scooter (veículo triciclo, tipo motinha, movido à bateria) e fraturado o fêmur, o que valeu o implante de uma haste intramedular (de 34cm), numa
cirurgia feliz, sem nenhuma intercorrência, estou ótima! Agora, mais armada! Seis meses em casa, suficientes para, também, banir-me dos resquícios de uma LER, além
de um excelente exercício da paciência. Um descanso merecido. Já voltei às minhas atividades no Tribunal. Os meus exames estão ótimos! Isso, graças à Auto-
hemoterapia. Gripes, infecções..... nem me lembro mais de quando as tive! 

  
A Auto-hemoterapia é minha companheira há cinco anos. E a será até o fim de meus dias, uma vez que precisa ser repetida sempre para conservar a defesa de prontidão. 

 Bem, a Auto-hemoterapia tem um auxiliar que não posso esquecer: 
 o CLORETO DE MAGNÉSIO! 

  
E assim, quanto eu tiver que partir, seguirei inteiríssima! 

 Quantas comprovações da eficácia da Auto-hemoterapia, aqui mesmo, no rodapé deste artigo! Quem detém o poder massacra, procrastina, impedindo a sua liberação! Que
pena! Tudo, em nome do quarto poder e dos cifrões do corporativismo. 

  
ATUALIZAÇÃO: 1º.04.2014 

  
Oi, leitores queridos! 

 Quantos anos caminhamos nós! 
 Sete anos de Auto-hemoterapia! E 33 de paraplegia! 

 Eu continuo firme e contente! A vida segue e com ela sigo também, exibindo agora silhueta de uma jovem senhora de terceira idade! 
 Problemas? Eu os tenho como todo mundo, mas tudo dentro da normalidade, com exames periódicos e taxas controladas. 

 Cai da cadeira e quebrei o pé. Cirurgia, afastamento do trabalho... 
 Tudo resta bem, auxiliado pela AH, claro. 

 Penso que ela é uma prestadora de cuidados a meu dispor! Sou disciplinada e a aplico regularmente de 6 em 6 dias, 10 ml. Tenho mais do que motivos para ter essa
confiança. 

 Tenho certeza de que um dia a Auto-hemoterapia ainda será uma prática liberta, parar melhorar a saúde de nosso povo tão sofrido 
  

INCRÍVEIS BENEFÍCIOS DA AUTO-HEMOTERAPIA:
 http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723

  
 
A Dra. Genaura Tormin foi curada pela auto-hemoterapia de um cisto ovariano, e obteve outros benefícios, conforme os laudos publicados em seu blog.

 COMPROVAÇÃO SOBRE OS EFEITOS DA AUTO-HEMOTERAPIA.
 (Genaura Tormin)

 Como Delegado de Polícia, reputo a prova material a melhor delas, pois a testemunhal é, vulgarmente, conhecida como a "prostituta das provas". 
 É aquele ditado: mata-se a cobra e mostra-se pau. Assim, veja a comprovação de que a Auto-Hemoterapia é uma prática benfazeja à humanidade.
 Eis aí os laudos comprobatórios da presença de enorme cisto ovariano e, em seguida, o laudo do seu desaparecimento. O laudo do desaparecimento da trombose. Digo e

comprovo porque a protagonista SOU EU!
 http://genaura.blogspot.com/2009/10/comprovacao-sobre-os-efeitos-da-auto.html

 O seu testemunho completo está publicado no site INCRÍVEIS BENEFÍCIOS DA AUTO-HEMOTERAPIA:
 http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723

  
 
 
 
 

http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723
http://genaura.blogspot.com/2009/10/comprovacao-sobre-os-efeitos-da-auto.html
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723


 
Terça-feira, 12 de junho de 2012 - 00:01:10

 189.123.95.66
  

Ante o risco de perder a perna, ela achou por bem fazer a AUTO-HEMOTERAPIA 
  

Alexandre Chagas publicou: 
  

Indiquei a AH para uma brasileira residente na Itália. Ela estava desenganada pelos médicos, com as veias e artérias entupidas e com sério risco de amputar a perna,
porque era impossível fazer qualquer cirurgia reparadora. Ante o risco de perder a perna, ela achou por bem fazer a AH. Resultado: em 3 meses de aplicações semanais,
uma das pernas curou totalmente e na outra foi possível fazer uma cirurgia reparadora. Hoje ela leva uma vida normal, graças a divulgação iniciada pelo Dr. Luiz Moura
(grande homem). E lembrando o Dr. Luiz Moura, aos que tem pavor de fazer a AH, inicialmente eu indico o ASCARIDIL... Tenho inúmeros relatos de cura apenas com o
ASCARIDIL, o qual simula parcialmente a AH e funciona como modulador da imunidade. Era o que eu queria compartilhar com vcs. 

  
há 41 minutos próximo a Sorocaba 

  
Publicado no Grupo: AUTOHEMOTERAPIA-NOSSO SANGUE NOS CURA E OS ANJOS TB!! 

  
http://www.facebook.com/groups/110938325697580/

  
 
 
 
 
Terça-feira, 27 de abril de 2010 - 14:27:55

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Insuficiência vascular periférica

  
Experiência 

  
Por ter sofrido trombose na perna esguerda,me deixou sequela muito assentuada no tornozelo devido a uma fibrose. 

 apos a quinta aplicasao da auto-homoterapia senti uma melhora magnifica, 
  

 
Manoel Silvestre Pereira 

 67 anos - Ituiutaba - MG - Brasil
  

 
 
 
 
Sábado, 21 de março de 2009 - 01:56:53

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Efeitos colaterais de anticoncepcionais, Estresse, Labirintose, LER - Lesão por esforço repetitivo., Micose, Varizes

  
Vantagens 

 Dificilmente pego Gripe, tenho mais disposição, milha pele merorou muito, cabelos mais bonito e com diminuição das queda. E muitas outras. Já faso aplicação a mais de
1 anos sem intervalo. 

  
Experiência 

 Na minha família muitos de nós fazemos, minha mãe, faz por já ter tido trombose; minha irmã tem colite; meu cunhado por presão alta; minhazinha c/ marido dela que
tem problema nas articulações, e de pessoas que conheço aqui em Três Lagoas/MS (que não tem na lista) são mais de 50, e para todos que conheço recomendo e muitos
estão fazendo 

  
Helen Mendonça 

 32 anos - - - Brasil
  

 
 
 
 
Segunda-feira, 31 de março de 2008 - 13:09:22

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Enxaqueca, Estresse, Insuficiência vascular periférica, Menstruação, cólicas e controle da TPM, Miomas, Ovário

policistico, Prevenção em geral, Varizes
  

Vantagens 
 Estava com anemia, varizes com propensão á trombose, enxaqueca direto. Dores nas costas, cansaço, etc, etc 

  
Experiência 

 Não sou mais anêmica. Minhas pernas continuam com varizes, mas não incham mais e doem mais como antes, caimbras nunca mais tive. Dores de cabeça nunca mais,
porém estou com uma gripe a quase 1 mês, aliás não sei se é gripe ou limpeza do organismo. Dores nas costas não tenho mais e cansaço como antes tembém não. 

  
Maristela Biscaglia 

 32 anos - Porto Alegre - RS - Brasil
  

 
 
 
 
Terça-feira, 9 de dezembro de 2008 - 18:58:49 

 



Alo amigo Marcelo, menos por favor. 
 Pesquisador, eu? Quem dera tivesse metade da capacidade que me defere... 

 Sou se muito um grande tagarela da AH... eheheh 
 Sobre a AH o que posso relatar, no caso de câncer de próstata: 

 Meu sogro está com este câncer em fase avançada. Metastasiado na bexiga e bacia. Por 2 anos não tratou.. Já se vão mais de 7 anos. Fez a AH por 3 meses, mais ou
menos, final do ano passado. Percebemos uma melhora acentuada na sua disposição, e nos seus reflexos. Por causa da quimioterapia, e da própria doença, que lhe
causaram complicações na circulação, teve as forças das pernas drenadas., Caia com facilidade. Tomava anticoagulantes, pelo que me consta, para "afinar” o sangue e
facilitar a circulação. Tem risco grave de trombose e problemas coronarianos que causaram sua internação em períodos diversos. 2 infartos e limitações físicas... Nos
meses em que fez a AH, setembro/outubro/2007, levantava menos vezes para ir ao banheiro à noite (de 12 passou a 5 ou 6, segundo seu depoimento). Em conseqüência,
dormia melhor e passava o dia mais ativo e menos cansado. Parou de cair e andava com mais vitalidade. 

 Mas talvez por conta desta regularização das suas funções, teve aumento do PSA, indicador de produção de testosterona, hormônio masculino que “alimenta” o câncer.
Nos casos como o dele, são injetados e ministrados medicamentos supressores desta produção hormonal, que leva à impotência e outras complicações como perda de
massa muscular , ginecomastia, etc... Aí, quando a medicação e a quimioterapia não surtem estes efeitos, optasse pela extirpação da próstata, produtora deste hormônio,
com o intuito de refrear o crescimento do câncer... 

 Ele enfrenta depressão. Até mesmo medicamentos ele resiste em consumir... Dentre todos os casos que acompanho ele era o único que reclamava muito de dor na injeção
de sangue nos glúteos. (na época só fazíamos nos glúteos e por estar em fase avançada, optou em fazer 10 ml. De 5 em 5 dias, ou 6 em 6 dias...) 

 Diante do aumento do PSA, da dor e da depressão, além da pressão psicológica que sua filha, enfermeira, formada em faculdade pública paulista, que acha uma afronta
que leigos apliquem injeção e extraiam sangue, mesmo que sequer se dê o direito de atestar os benefícios gritantes na saúde de quem faz a AH, e as centenas de aplicações
sem qualquer problema, ele desistiu... Abriu mão da AH, muito embora tenha convicção de sua eficácia... 

 Então, como vivenciei, a AH poderá trazer benefícios para a saúde geral e para a doença em si. 
 Acredito que se ele suportasse este aumento do PSA por um período maior, seu corpo iria se adaptar à quimioterapia, e o PSA voltaria à níveis toleráveis..Quando

pesquisei sobre o tema era recorrente esta situação nos depoimentos que consegui... E a persistência na terapia teve como prêmio esta trajetória..Uma melhor qualidade de
vida, ainda que não fosse a cura do câncer... Li e ouvi relatos de cura de câncer com consumo de chás de graviola, óleo de babosa etc.. nada disso usa. Consome somente
água de tibicos ou Kefir, que lhe regulariza o sangue (creatinina, triglicerídeos etc..). 

 Sempre falo para ele, que se desta ou outra doença qualquer passo a padecer, faria de um tudo, principalmente se fosse natural... Mas esta posição só pode ser tomada por
quem vive a situação... Só podemos apoiar suas escolhas... 

  
Olivares 

 43 anos - RJ
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 5 de junho de 2008 - 13:20:19

 sou oficial de farmacia , exerço a funçao de ha 47 anos, e em 1.964 ja aplicava a auto hemoterapia nos tratamentos de acne. hoje aprofundando meus estudos estou
fazendo o uso de 10 ml. toda a terça feira a 6 meses. Isto porque após sofrer 4 infartos no periodo de 3 anos , descobri que minha hipertençao era causada por uma
trombose de 6 cm. em uma arteria renal, a qual teria que fazer uma cirurgia com grande risco. hoje ja houve uma regressao, acredito que vou escapar da cirurgia. 

  
gilberto souza pinto 

 rua prefeito eduardo salgueiro 57
  

 
 
 
 
Quarta-feira, 13 de maio de 2009 - 21:12:05

 189.115.4.119
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Câncer

  
Vantagens 

 Faço auto hemo para prevenir a volta do cancer (melanoma de coróide) 
  

Experiência 
 Minha mãe teve trombose e foi dito para ela que o trombo não sairia dali ( perna), porém ela começou a fazer a auto hemo e no retorno ao médico ( tres mese após), o

mesmo não soube explicar onde estava o trombo. Tinha que sumir? Acho que não. Acredito muito na auto hemo. 
  

saulo fernandes filho 
 46 anos - São José - SC - Brasil

  
 
 
 
 
Segunda-feira, 6 de julho de 2009 - 14:40:32

 Estou fazendo a hemoterapia a 35 aplicações sendo uma a cada semana. Completei 1 ano sem paralização e estou continuando o processo. 
 Sinto uma melhora incrível, visto em 2003 ter sofrido de uma trombose sem a necessidade de cirurgia e em 2008 uma infecção na bolsa escrotal. 

 Creio que a hemoterapia minha auto estima foi recuperarda e me sinto em ótimas condições fisicas, e este é o motivo de ser a favor. 
 Atenciosamente 

  
Lélio de Lacerda 

 58 anos - Jundiaí - SP
  

 
 
 
 
Quarta-feira, 19 de maio de 2010 - 15:48:12

 201.67.40.226
 MENTE MILIONÁRIA 

 oi 
 



eu já fiz 25 aplicação em mim 
 e eu aplico em mais de ( pode acreditar ) 115 pessoas 

 faço desde uma menina de 7 anos á um senhor de 83 anos 
 faz 2 anos que aplico aqui na população da cidade 

 e tenho ótimos resultados 
 ex. acne, reumatismo, trombose de perna , feridas de perna ( aquelas que nunca fecham) 

 pois aqui tenho 4 casos de cura total 
 senhor com 72 anos com efisema pulmonar , se for relatar todos aqui o espaço não vai dar 

 mas acreditem e façam 
 04/09/09 

 MENTE MILIONÁRIA 
 oi di novo 

 esqueci eu começo aplicando 10 ml ( dividido 5 ml em cada musculo ) 
 depois de 10 ou 15 aplicação abaixo para 5 ml á cada 7 dias 

 foi o que deu certo comigo vc começa com uma dose maior e ai diminui 
 pois ai seu organismo reage mais rápido 

 outro exp, homem com 52 anos ( colesterol 520 triglicérios 608 ) com apenas 
 5 aplicação simplismente normalizou 

 senhora 62 anos diabetes nunca abaixo de 250 com 8 aplicação normalizou em 135 
 garota com 17 anos acne ( violenta e purulenta ) 6 aplicaçaõ melhora de 90 % 

 pois acreditem a AUTO_ HEMOTERAPIA é FANTASTICA 
  

se vc faz uso divulgue para o bem do BRASIL 
 hã use para não ter á gripe SUINA 

 que o ano de 2010 VAI SER MAIS VIOLENTA que esta de agora 
 ABRAÇOS Á TODO 

 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=7739092&tid=2520163281756825425&na=2&nst=116
 Diva Gomes 

  
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Tumores
Veja também

Relatos - Auto-Hemoterapia e Câncer

 
 
FLÁVIA - perfil no Orkut 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14682793666443889428 
 Em 3-12-07 deixou este scrap na comunidade do Orkut ASMA e AUTO-HEMOTERAPIA http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630

 quase 2 anos... meu marido e eu nos tratamos com a AH ja tem quase 2 anos. Meu marido retirou 3 tumores malignos do pescoço e nao quiz sofrer com o procedimento
padrao medico (radio e quimio) passamos os dois a fazer semanalmente AH 20ml.... 

 Não apareceram novos tumores. 
 hemorroidas sumiram. 

 rinite e sinuzite nunca mais... 
 gripe? oq eh gripe? 

 valeuuu 
 deixo ai meu depoimento e quem quizer mais alguma informação eh só me chamar no meu perfil...

 
 
Orientações Médicas:

 Domingo, 14 de setembro de 2008 - 12:46:33
 Estou fazendo quimioterapia depois de operar um tumor no intestino em março de 2007. Apos 45

 sessoes
 de quimioterapia com o organismo bastante agredido tendo reaçoes fortes consequentes da quimio

 vi ovideo do Dr. Luiz Moura, comeceia a fazer e no prazo de 3 semanas tive uma reação
 surpreedente ,tendo criado resisrencia me sentindo normal com disposiçao para continuar o tratamento

 que nao estava dando conta , pensandando em abondonar as quimio por causa das reaçoes.
 Regina celia dos santos

 52 anos - Pará de minas
  

 
 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

 RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

 Data: 27/05/2007 21:33
 De: claudia

 IP: 200.150.32.28
 Assunto: Auto Hemoterapia

 oi pessoal!
 resolvi dar meu depoimento em favor da AH, pois não posso deixar de fazê-lo, uma vez que li

 tantos ataques sem razão alguma à uma pessoa que quer fazer o bem.
 meu pai que faz AH ha 3 anos se curou de um tumor no cérebro, tendo desaparecido

 totalmente este tumor. ele tem hj 73 anos, e depois de ter iniciado o tratamento nunca mais
 teve gripe, nada, nem sequer dor de cabeça.



ele se sente muito mais disposto com mais energia. está vendendo saúde, como dizem.
 eu, 43 anos, tinha uma alergia daquelas, a tudo o que se possa imaginar, estou fazendo a AH

 pela primeira vez, e estou na 6a aplicação e nao tive mais nada. estou ótima.antes, eu só
 melhorava com cortisona.

 portanto, eu gostaria de enfatizar que este procedimento não tem como fazer mal algum, e
 sim o bem.

 sou fã da bondade do dr.luiz moura, e de sua força para fazer o bem como tem feito.
 tenho varias pessoas na familia que se curaram ou no mínimo melhoraram significativamente

 de doenças incuráveis como “Lupus”!
 um grande abraço a todos, e que Deus ilumine todos voces.

  
 
11/06/2007 23:13:41 - a favor Gregório Romeu Gonçalves da Silva (77) de Porto Alegre

 Fiz 6 cirurgias na bexiga para tirar 6 tumores malignos. 18 meses de quimioterapia. 1 enfarte.
 Me sinto ótimo depois que fiz e faço o tramento, conforme a explicação do dr. LUIZ MOURA.

 Não há no momento tratamento melhor. Que Deus o abençoe dr.
  

 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 30 de setembro de 2009 - 15:21:09 

  
Data: 30/09/2009 15:16 

 De: Cyro Leão (cyroleao@terra.com.br) 
 IP: 187.37.210.8 

 Assunto: Depoimento sobre o uso da auto-hemoterapia 
  

A AH é um poderoso instrumento de cura para qualquer pessoa. Conheci os benefícios da AH há 2 anos e meio através de uma paciente, que fazia uso regular do metodo.
Tive a oportunidade de ver o DVD do Dr. Luis Moura, e fiquei impressionado com os resultados relatados. Em julho de 2007 descobri que tinha um cancer de pulmão,
que foi retirado através de uma lobectomia pulmonar. Após a cirurgia, comecei a fazer a aplicação semanal de AH. Durante todo o processo da quimioterapia, fiz controle
do hemograma quinzenal. Os resultados foram impressionantes, sendo que o médico relatava ser o meu hemograma o melhor do hospital. Fiz a quimio no Hospital A
C.Camargo -SP. Fiz AH até uma semana após o termino da quimio, em função da pessoa que aplicava, sair em viagem. No proximo controle, meu hemograma já dizia que
estava com anemia. 

  
Hoje fazem dois anos, e não tenho mais nenhum sinal do tumor no corpo. A cirurgia foi bem sucedida e a AH foi importante nesta fase de quimioterapia que duraram 4
meses. 

  
Recomendo o uso, mesmo sabendo que médicos são contra. 

  
A um ano atrás, uma amiga teve cancer de mama, e recomendei que fizesse. Ela me disse que seria uma briga, pois tinha um filho e irmão médico e não sabia a reação.
Conversou com o irmão e ele aconselhou a fazer, dizendo inclsive que utilizava a tecnica a mais de 20 anos e confirmava a eficiencia dela. E temos mais relatos por este
mundo afora. 

  
Uma pena que os interesses financeiros estejam acima da utilização de metodos que curam muitas das enfermidades mas não geram dinheiro para laboratórios e medicos. 

  
 
 
 

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Várias Patologias 1
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http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/varias_patologias_2.htm
 http://autohemoterapia.orgfree.com/doencas/varias_patologias_2.htm

 
 
 
Orientações Medicas:

 http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1754&u=13
 Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009 - 10:19:00 

 Sou favorável,tanto que uso autohemoterapia há mais de 53 anos,precisamente, a partir de 1956,quando,por complicações clínicas diversas,sofri queda de minhas defesas
imunológicas; recorrendo ao insígne médico militar Dr. Hermínio de Macedo, já falecido, prescreveu e aplicou-me, esse tratamento alternativo quer estabelece a atividade
do sistema imunológico, elevando os glóbulos brancos de 5%,taxa normal, para 22%, taxa estimulada pela aplicação da autohemoterapia,sem qualquer sequela,já que, o
sangue do paciente é inocula do de modo intramuscular,agindo como "corpo estranho" no organismo,provoca a excitação do SR(sistema retículo-endotelial), que então
resultará na eliminação de quaisquer outros "elementos endógenos" hospedados no nosso organismo,por tempo variável,conforme a dosagem e duração do tratamento!
Este método já é consagrado na Medicina Veterinária,pelos excelentes resultados obtidos nos "Jockeys Clubs",Londres e Brasil, nas fazendas reprodutoras e clínicas
Pet.Os que se fecham à pesquisa e ao estudo da autohemoterapia revelam má vontade e se esclarecerem,são contra por motivos óbvios.Tenho 76 anos,saudável e forte!
Chega para convencer?Não uso drogas,não fumo,nada que possa interferir na ação da autohemoterapia,não é que seja proibido,mas, por decisão própria, para o melhor

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/varias_patologias_2.htm
http://autohemoterapia.orgfree.com/doencas/varias_patologias_2.htm


aproveitamento e resulta desse tratamento! 
 Mario Ramos Moreira - 76 anos - Iguaba Grande - Rio de Janeiro

  
 
 
 
Inforum:

 Data: 14/04/2007 19:34
 De: moacir jorge oliveira

 IP: 201.48.123.67
 Assunto: Re: Indicação de profissional

 ... Sou médico ha 31 anos, faço hemoterapia há 15 anos, obtendo
 resultados excelentes...

  
 
 
 
Data: 14/04/2007 21:34:09

 De: 
 IP: 201.27.139.91

 Assunto: Re: Histoplasmose pulmonar - pergunta indispensável
 Cara Maria,

 O que posso te passar: 
 Comecei com 10 ml de 5 em 5 dias por 10 seções de AHT. afim de manter meu sistema imulogico sempre nos 22% de macròfagos, voce sabe de após o 5o.dia eles

começam a baixar até os 5%.Fiz RX e constatou uma grande melhora, ai passei para 5 ml, de 7 em 7 dias por mais umas 15 seçôes o resultado final foi + ou- 6 meses. 
 O resultado foi tão satisfatório, que após 30 dias de descanço, voltei a fazer 5 ml como prevenção para outras patologias. 

 Tudo isso com a orientação de meu médico.
 Boa sorte!!!

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Sábado, 13 de setembro de 2008 - 14:10:42
 Pelos efeitos beneficos que obtive com o tratamento

 Ludovico Dausnick Junior- 55 anos - CURITIBA /Parana
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Segunda-feira, 1 de setembro de 2008 - 22:40:11
 Minha mulher vem usando a aludida técnica(simples) e visivelmente apresentou resultados

 positivos, contrariando as expectativas de alguns médicos e enfermeiras, que se opõem a sua
 utilização, mesmo desconhecendo os argumentos expendidos pelo ilustre Dr. Luiz Moura, com

 suporte em toda a sua experiência profissional.
 Jose Antonio Pepe

 56 anos - Bueno Brandão - MG
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Sexta-feira, 29 de agosto de 2008 - 18:07:57
 Gostei muito pois estou praticando e já notei efeito,e acho que tudo que o dr Luíz Moura fala tem

 logíca, inclusive o cloreto de magnésio eu já fiz usso antes e súrtio grande feito.
 Nelci Maria da R. Fantinelli

 51 anos - Joinville,SC
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 26 de agosto de 2008 - 17:58:38
 porque eu fui curada de varias doenças e não vejo o porque de não fazer o tratamento ok. tenho

 amigo que estava totalmente desenganado e depois do tratamento voce não o conheche mais pois
 está andando voltou a trabalhar está vivo de novo. e tem mais pra quem está com um pé na cova

 igual já vi varios casos e voltar a ativa tudo é lucro. e esta é minha opinião~.
 oselia da luz camargo

 jundiai sp.
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
 Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de : acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto

de ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua
luta para o reconhecimento desta técnica.

 Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT
  



 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 15:35:13
 Estudos comprovam que as pessoas que fazem auto-hemoterapia tem uma melhora no

 quadro geral da doenças que são acometidos. Em contra-partida não há relatos de
 contra-indicações.

 Em resumo, não identifico motivos maiores para a proibição desta prática centenária.
 Antonio Celso Brandão

 "boaspraticasfarmaceuticas"
 Antonio Celso Brandão 59 anos - Rio de Janeiro

  
 
 
 
Orientações Medicas:

 Segunda-feira, 27 de outubro de 2008 - 15:05:35
 Antes de dizer que não reconhece deveriam fazer destes para poder comprovar, eu fiz

 e obtive melhora.
 Emerson Pinheiro 33 anos - São Paulo

  
 
 
 
Orientações Medicas:

 Terça-feira, 21 de outubro de 2008 - 12:14:17
 Eu assisti o vídeo do Dr. Moura três vezes, assim como a minha família também.

 Fizemos tratamento inclusive com cloreto de magnésio. Conheci várias pessoas que
 fizeram e algumas continuam fazendo, com resultado positivo.Gostaria de saber por
 que ainda o mundo científico não aprovou essa técnica, na qual se obtem resultado

 positivo.
 atenciosamente

 Joé Claudecir Fonsecca 57 anos - São Paulo
  

 
 
 
Orientações Medicas:

 Quinta-feira, 16 de outubro de 2008 - 19:43:03
 Conheço varias pessoas que estao fazendo bem-sucedidos tratamentos com aht.

 Arsenio
 56 anos - Newark - New Jersey - EUA

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 14 de outubro de 2008 - 15:16:18
 Assisti ao video do Dr. Luiz Moura e cheguei a conclusão que faz sentido. A tempos

 atras qdo trabalhava em farmacia, conheci profissionais que se utilizavam desta
 pratica para tratamento de acne e recentemente tomei conhecimento de pessoas que

 estão fazendo uso da auto hemo para fins dvs. e disseram ter notado alguma melhoria.
 De certa forma, não vejo de que forma a auto hemo possa ser prejudicial, desde que

 seja tomado todos os cuidados no procedimento. Comecei a fazer em uma pessoa da
 minha familia e eu mesmo pretendo tbm fazer uso.

 Moises Borges da Rocha Curitiba - Pr
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Segunda-feira, 13 de outubro de 2008 - 09:35:08
 Eu já fui curadade uma doença , quando ja havia cansada de remédios, houve alguem

 que disse que era para tirar sangue da veia e aplicar no musculo, e , simplesmente
 sarei.

 por isso sou a favor.
 zilza 60 anos - Nova Londrina

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 8 de outubro de 2008 - 11:33:00
 Tenho fibrose pulmonar idiopática e comecei a fazer a hemoterapia a 2 semanas já me

 sentindo melhor na primeira semana. Acho que vou renascer ou melhor sobreviver e
 ficar sem esta doença pois tenho apenas 30% dos meus pulmões. Quem viver , verá.
 Abraços e que Deus nos proteja.

 Julio Henrique Korbes 44 anos - Lajeado RS
  

 



 
 
Orientações Médicas:

 Domingo, 5 de outubro de 2008 - 22:26:00
 Amigos

 Sr. luiz, meu amigo, 70 anos, teve derrame, PSA 24,2, pedras na visícula, etc. Está
 fazendo hemoterapia e verifiquei que está bem. Tenho 59 anos e irei também começar

 a fazer pois tenho esteatose hepática - leve. Daqui 6 meses informarei o resultado,
 pois quero ver se os macrófagos conseguem comer as gorduras das células do fígado e

 desaparecer êsse problema. Sou totalmente a favor pois também na RÚSSIA é
 liberada a auto-hemoterapia.

 Muito obrigado
 Joel Martini de Campos São Paulo

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 14:53:30
 sou a favor pois meu tio faz hemoterapia já a quase um ano e a melhora dele foi

 absurda sendo que ele veio de rondonia se tratar aqui pois lá nenhum medico resolveu
 o problema dele e nem aqui e começou esse tratamento e já teve melhora muito boa.

 marlene apariz dos anjos 44 anos - guarulhos sp
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 10:44:45
 Eu faço a auto hemo já faz um ano, era alérgico, gastava mais ou menos R$ 70,00 reais todo

 mês só com anti alérgicos. Hoje estou curado, não sinto mais nenhum vestígio de renite,
 sinusite ou qualquer outro sintoma do aprelho respiratório, sem olvidar que, agora convivo

 com aos agentes nocivos que não me eram possíveis. Com o meu filho ocorreu o mesmo.
 Minha mãe tinha vários problemas de circulação, hoje não tem mais nada, e ela ja tem 74
 anos. O meu pai estava com sérios problemas relacionados às plaquetas, ao figado e aos

 rins. Hoje está ótimo e cada dia melhor e já tem 71 anos. Portanto, diante de tantos
 benefícios vivenciados na própria família, não tenho como questionar o contrário. Friso ainda

 que, a qualidade de vida que se passa a ter é espantosa. Por exemplo, meu pai e minha mãe
 - ela 74 e ele 71 anos, depois que iniciaram com a auto hemoterapia, nunca mais tiveram

 gripe ou qualquer outra patologia.
 Gilberto Rocha 49 anos - Guarulhos - São Paulo

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Segunda-feira, 22 de setembro de 2008 - 10:48:49
 Assim que fiquei conhecendo da existencia da AH, conseguí alguém, no Chile, para me aplicar. Atualmente um total de 15 (Quinze) aplicaçoes. Pretendo continuar.

Resultados, dentre outros: desobstruçao das vías respiratórias, detençao da queda do cabelo, diminuçao das manchas da velhice, menos resfrios, etc... Conheço mais um
caso, desta vez numa cachorrinha à qual, depois de duas aplicaçoes voltou a caminhar, isto faz cinco meses. Continua viva até agora com execelente saúde.

 Juan Luis Aguirre Peña 70 anos - Florianópolis/Bairro Córrego Grande
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 - 17:54:59
 por que acredito .e estou fazendo.

 e me sentindo otima,
 tenho pressao alta,hesteatose hepatica,diabete,depressao.

 e acredito que este e o caminho.
 so burro nao acredita,sempre que se e barato custo nao tem valor e para o comercio e viavel nao deixar que liberem.

 tudo e a favor do alto custo.
 ademas vc paga caro para os planos de saude, e hospitais exames etc..

 sou a favor e defendo.
 nos mandamos nas nossas vida e sabemos o que e melhor para nos mesmos.

 divulguem,pois eu ja estou fazendo isto.
 luci 51 anos - rj

  
 
 
 
100 pacientes: Sábado, 20 de dezembro de 2008 - 12:28:12 

 Tive experiência positiva com a auto-hemo em mais de cem pacientes. Comecei desenvolver estudo com equipe médica em pacientes voluntários. Dividimos os pacientes
em dez grupos diferentes de acordo com o tipo de problema. Infelizmente nossa pesquisa foi interrompida por questões burocráticas exigidas pela anvisa. Como foi uma
iniciativa própria , a falta de apoio por parte de outras entidades e instituições prejudicaram nossa continuidade. Mas posso dizer com total segurança que mesmo se
considerabnto a diversidade de doenças que estávamos tratando, nenhum paciente piorou ou teve qualquer tipo de efeito colateral. Iniciamos nossos estudos ainda em
outubro de 2006 . 

 Marlei Rosa Mapelli - 43 anos - Caxias do Sul / RS: fórum Orientações Médicas
  

 



 
 
Orientações Médicas:

 Sábado, 31 de janeiro de 2009 - 17:29:34 - 
 Conheço e sei de varias pessoas que estavam com doenças que foram desenganadas pela medicina, eram dependentes de vários remédios(estes são fundamentais, muito

importantes sem dúvida nenhuma, porém em alguns casos somente amenizava a situação das pessoas) , com auto-hemoterapia após 3 a 4 ou mais aplicações, algumas
semanas o resultado foi incontestavel, melhora significativa, ate a cura dos sintoma, patologia ou doença grave, A CUSTO ZERO ! inclusive existe vários médicos,
enfermeiros e afins utilizando e aplicando a técnica, HÁ VARIOS ANOS. 

 RUBENS OLIVEIRA - 29 anos - BARUERI, SÃO PAULO
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Sábado, 31 de janeiro de 2009 - 17:28:23 
 tenho casos que comprovam a eficiencia desse tratamento 

 ronilda sobrinho coelho - 38 anos - ibatiba/es
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Sexta-feira, 30 de janeiro de 2009 - 15:25:27 
 É um metodo muito eficaz, e a baixissimo custo. 

 Carlos Roberto Inácio - 50 anos - Coronel Fabricino - Minas Gerais
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Domingo, 1 de fevereiro de 2009 - 14:53:34 
 O documento lido no video tem sim fundamentos que comprovem que a Auto Hemonoterapia fucione... 

 Edson Mauricio Da Silva - 17 anos - Paudalho PE
  

 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Marione Machado Gomes: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9473030544465797866

 Problemas circulatórios, alergias, dentre outras coisas
  

 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Alice Oliverfields: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=1263859348835397762 

 curada de: 
 Alergia, acne no braço e baixa imunidade em geral

  
 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Anônimo : 

 cura o que? 
 sou farmaceutica e tenho feito varias aplicaçoes e tenho obtido resultados otimos: pele com acne,problemas alergicos,renites,dores nas pernas,cicatrizaçao de feridas; falta

de equilibrio,sangue no esperma...façam e vejam os resultados
  

 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Renan : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011

 minha prima ja não toma mais remédios pra pressão coisa q era impossivel pos ela tinha pressão 
 intracraniana . eu me sinto bem mais forte mais leve bem mais ranquilo .. minha visão melhorou 
 muito e com 20 ml melhoraa mais ainda todos os sintomas de tudo . o ruim e q as vezes falta 

 coragem mas 10 ja ta ótimo . só q com 20 me sinto até o clark kent . meu avo tinha perna inchada 
 e com ma sirculação e veia intupida . pow verruga caiu demoro mas caiu . tonteira de labinritite 

 tbm sumiu e com 20 é melhor ainda.
 



 
 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
marcus: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=301512052371655304

 muitas... 
 entupimento no nariz,acne,pressão alta,gota,ovário policisticos,manchas no útero,cancer de pele,ácido úrico elevado,fibromialgia,depressão,impotencia,manhas na pele,...

e muitas outras virão!
  

 
 
 
Postado por Lina

 profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
  

** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 
  

Sou biomédico, tenho uma doença auto-imune, faço AHT e recomendo a todos." 
 Postado por: Flávio 

 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=11792917293877155237
  

 
 
 
Postado por Lina

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

  
"Faço desde dezembro quando fiz uma cirurgia plástica de pequeno porte, ,em seguida conversei com meu médico (adepto da AHT) que me orientou como continuar.
Neste momento estou dando um intervalo. Mas melhorei de uma alergia que se manifestou em meus pés, só estava usando calçados abertos, minha pele e meus cabelos
ficaram uma seda, maravilhosos. Algumas pintas que tenho no corpo estão diminuindo e não gripei mais. 

 Gosto da AHT e recomendo!!!!!! 
 Meus agradecimentos ao Dr. Luiz Moura pela sua contribuição a minha saúde." 

 Postado por: Julia Tania 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6867508392877627291

  
 
 
 
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.
  

 
 
 
Data: 24/05/2008 05:13

 De: Bethania Lauschner
 IP: 151.32.158.163

 Assunto: Re: A eficácia da HemoTerapia, não está sendo aproveitada...
 Luis Felipe, me encontro completamente de acordo com aquilo que diz. Bem desde sempre

 eu uso somente alimentos organicos vista a sua dificultade de disintossicar-se, nada com
 concervantes, colorantes, pesticidas, açucar refinado e fermentos quimicos. Mas mesmo assim a intoxicaçao è elevada, e por esta razao tambèm nao fora mais vacinado a

causa dos metais pesados
 contidas nas vacinaçoes . Utilizo tambèm desde sempre e creio que seja isto que manteve

 



(mesmo se de maneira comprometida) meu filho em vida, muitos produtos de fitoterpia,
 omeopatia e integraçao de muitos nutrimentos, incluindo olio omega 3 purificado, pois

 absorve pouco a causa da candidiase intestinal.
 Fiz a 1° dose de AHT em meu filho , e me parece um milagre, no dia seguinte as crises

 epileticas deceram de 16 fortes ao dia a 5 bem mais fracas e o olhar do gurizinho è vivo, nao
 aquele olhar de criança doente, sumiu tambèm a proteinuria que era presente a mais de 1

 mes sem razao aparente.
 Digamos que è um otimo resultado inicial.

 No mais gostaria sim de ver os seus relatos, pois tenho uma medica omeopatica,
 fitoterapeuta que è muito interessata em faze-la por aqui nas centenas de pacientes que tem

 e me pediu para repassar tudo aquilo que lhe poderà ser util.
 Bethania

  
 
 
 
Depoimento sobre auto-hemoterapia e epilepsia na reportagem

 A vida sob Auto-Hemoterapia
 Mesmo ainda não autorizada pelo MS,

 a prática vem ganhando mais adeptos, que está no endereço
 http://www.seculodiario.com.br/arquivo/2008/abril/19_20/reportagens/reportagens/19_04_01.asp

 Esta reportagem traz ainda relatos de cura de asma, enfisema, entre outras doenças.
  

 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 06/11/2008 11:48

 De: Rosane Gaudio
 IP: 201.19.163.10

 Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA
 Podem julgar Dr. Luiz Moura e condenar ele, mas para mim ele sempre será certo, adoro e

 confio nele independente do tratamento que ele aplique, pois tenho certeza dos estudo feitos
 por este médico dedicado e o amor ao proximo que ele tem, pois só amor a medicina não

 bastaria tem que se amar ao proximo, e ele ama mesmo.
 Tive o prazer de na infancia ser tratada por este homem e tenho certeza que só cheguei aqui

 graças a ele e seu profissionalismo e dedicação.
 A justiça do homem é falha, porque o homem é falho, mas a justiça de Deus é perfeita.

 Desejo tudo de bom a ele.
 Rosane

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 05/11/2008 15:12

 De: vera gomes da silva
 IP: 189.13.117.36

 Assunto: Re: Auto Hemotarapia
 EU faço auto hemoterapia tenho muitos clientes e todos so tem melhorado sua saude

 principalmente idosos minha mae era entrevada acamada hoje lava passa conzinha e muito
 mais diabetica hipertensa indicaçao para hemodialise ja com a fistula mais a melhora foi

 tanta que o medico suspendeu tudo ela ia ao medico de 15 em 15 disa agora o proximo
 retorno dela e so em fevereiro 2009 isto nao e um milagre? e graças a DEUS e a

 hemoterapia
  

 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 03/11/2008 08:02

 De: Margot Segui (margosegui@hotmail.com)
 IP: 189.92.137.132

 Assunto: Re: Re: Procura-se Charlatãos e Curandeiros para que possam assumir
 responsabilidade Civil e Criminal

 Sabe Dr.Leopoldo o Sr me faz lembrar o passado, quando os grandes inteligentes da época
 doutores renomados prenderam e baniram Galileu quando afirmou que a terra era redonda.
 Lembro também quando os maiores cientistas afirmaram que algo mais pesado que uma

 folha de papel jamais pudesse voar, poderia ficar aqui citando varias passagens dos
 "GRANDES", ainda bem que existiram os teimosos em relutar.

 Do meu conhecimento sei que alguns países se utilizam desta técnica. Será que nós
 brasileiros somos diferem-te de outras raças? Vou pesquisar.

 No meu caso "GRAVE" fui acometida de uma infeliz doença que me deixou sem caminhar,
 não andava 20 m sem sentir dores terríveis, durante quase um ano tomando os remédios

 "caros" não consegui nada, até que um dia chegou na minha caixa de entrada um email, nem
 sei de onde que falava sobre a AH, fui pesquisar, não tinha nada a perder, já havia perdido.

 Como tenho uma sobrinha enfermeira a encurralei "obriguei" afazer essa tal AH, com o
 coração na mão, pois jamais havia ouvido falar sobre isso.

 Resumindo, (provado por exames) a obstrução que era de 20%, hoje é de 4%.
 

http://www.seculodiario.com.br/arquivo/2008/abril/19_20/reportagens/reportagens/19_04_01.asp
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


Efeito placebo generoso NE?
 Somos GRAÇAS a DEUS, mutáveis, podemos mudar nossos conceitos nossas crenças, eu

 mudei.
 Os grandes senhores de hoje, alicerçados nos seus "diplomas" nas grandes faculdades em

 que estudaram não conseguem olhar para baixo e ver uma grande multidão que se beneficia
 dessa terapia.

 Que pena de vocês.
 MARGOT

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 24/10/2008 02:23

 De: Silvia Aparecida Maia
 IP: 189.74.3.179

 Assunto: Re: Puran T4 e auto-hemoterapia
 Tenho continuado a auto-hemo. Agora estou tomando a cada 15 dias, porque a minha taxa

 da tireóide abaixou somente com a auto-hemo, e como eu tomo o purant t-4 e não tenho
 médico que possa me orientar quanto a isto, continuo tomando a auto hemo só que não toda

 semana porque sei que uma vez eu parei o puran e fiquei muito ruim. Mas o importante é que
 estou me sentindo sempre melhor.

 No inicio eu me sentia animada no 3.ºdia depois da auto-hemo, ai passou para o 4 e assim
 por diante até que agora estou normal todos os dias e com disposição.

 Não é milagre, é ciencia, não é imaginação porque tenho feito exames de sangue
 constantemente e comprovado a eficácia. Pena que nao tem nenhum médico que queira de

 verdade pesquisar o assunto.
  

 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 21/10/2008 14:33

 De: Olivares
 IP: 200.20.24.250

 Assunto: Re: Locais que fazem a terapia
 Fico realmente muito feliz que tenha obtido este benefício. Entretanto, acredito que será difícil

 arranjar um profissional que faça a Ah. Até mesmo arriscado, pois a divulgação d e nomes ou
 contatos pode ser perigoso.

 Talvez uma alternativa para o seu problema seja o que faço há meses: aplicamos entre
 parentes.

 Aprendemos com profissional gabaritado, parente nosso, que nos ensinou de graça. Conferi
 na iternet toda a informação técnica e teórica fornecida e está tudo nos conformes.

 Quem sabe, contratando um enfermeiro para ensinar a fazer assim, não seja mais fácil?
 Existe, inclusive no Youtube, vídeos de pessoas que as auto-aplicam...

 Eu faço em minha esposa e ela em mim, há 18 meses e nunca tivemos problemas...
 Por enquanto, só saúde.

 De qualquer forma desejo sorte na sua busca e aconselho cuidado com a pessoa que
 contratar. Verifique se realmente ela tem competência para tal...

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 20/10/2008 13:24

 De: Eduardo
 IP: 200.96.175.94

 Assunto: Espondilite anquilosanta
 É a minha sexta aplicação da AH. Somente na quinta aplicação comecei a sentir melhoras.

 Nem estou acreditando na minha melhoras, pois há 20 anos que essa enfernidade vem só
 progredindo. Ainda administro os remédios(endometacina 50mg) alopáticos, pois ainda não

 me sinto seguro de pará-los.
 Afinal das contas tem 20 anos que bebô este remédio.

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 18/10/2008 14:29

 De: Graça Medeiros (gracamedeiros@terra.com.br)
 IP: 189.124.174.153

 Assunto: A hora de sair do empirismo
 Desde que me tornei usuária da auto-hemoterapia e passei a sentir como o uso desta técnica

 vem sendo tratado pelas autoridades e entidades relacionadas com o assunto, tenho
 procurado, em vão, Profissionais Médicos para investigarem a minha história, os meus

 resultados positivos, os meus relatos pessoais o antes e o depois do uso desse método
 natural e alternativo. Como eu, são muitas as pessoas que conheço e que se dispõem.
 

http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
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Entretanto, o que encontramos é uma confusão em torno do assunto, as ameaças às
 pessoas que usam a técnica, a tentativa de denegrir a imagem do Dr.Luiz Moura. Até agora

 nenhum daqueles setores explicou porque a categoria médica não resolve agir de forma séria e amadurecida, para estudar, aprofundar e se certificar da eficácia e eficiência
do

 método. O que será que temem? Qual o prejuízo que teriam em vista? Por quê não discutem
 a legalização do uso da auto-hemoterapia?

 Enquanto isso, o que se vê é a pobreza, são as pessoas carentes, desassistidas,
 abandonadas pelo poder público, que ficam entregues à própria sorte. Elas poderiam ter no

 uso da auto-hemoterapia a solução para muitos dos seus problemas de saúde.
 Falar de forma irresponsável, amedrontar as pessoas, usar da força que têm como médicos

 donos do saber... - deixar a população morrer à mingua ao invés de assistí-la, é lastimável!
 Por que os detratores da auto-hemoterapia, a partir de dirigentes da ANVISA, da SBHH e do

 Conselho Federal de Medicina afirmam a suposta ineficácia desse método de tratamento e,
 em muitos países esse mesmo método é usado de forma legal? E no Brasil é permitido e

 regulamentado o uso do Tampão Sanguíneo Peridural uma das formas de autohemoterapia.
 Por que é eficaz para uns países e outros não?! É eficaz no tampão e proibido

 em outras situaçções?! Qual a explicação? Sem falar no uso pela Medicina Veterinária.
 Ademais, qual a explicação para o crescimento do uso da auto-hemoterapia? Se fosse um

 método letal, as pessoas mesmo se encarregavam de desaconselhar... Ao contrário, os
 Profissionais ficam inibidos, muitos fazem uso e não confessam e outros ainda aconselham,

 mas pedem reservas... Temem represálias dos próprios colegas!!!
 Por tudo isso acho que é hora de sair do empirismo e partir para a ação científica.

 Certamente todos saem ganhando. Será o sentimento Humanitário em ação, a Caridade
 sendo praticada, a Missão da Medicina sendo cumprida, o Juramento Hipocrático sendo
 respeitado.

 Teremos então muitas Pessoas sendo salvas, sofrimentos amenizados. Pela permissão e
 regulamentação do uso da auto-hemoterapia no Brasil.

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
  

Data: 16/10/2008 20:40
 De: Lidiane Oliveira

 IP: 189.66.97.7
 Assunto: Auto Hemoterapia

 Vou relatar aqui não a minha experiência com a hemoterapia, mas sim da minha tia Celina.
 Ela estava com um problema sério de pulmão, já havia feito vários exames, ficou internada
 diversas vezes com dificuldade para respirar. O médico que cuidava do caso dela dizia que
 seu problema não tinha cura e, caso ela perdesse sangue, poderia morrer. Seus filhos

 ficaram desesperados quando souberam disso, e o cuidado deles para com ela era muito
 grande. Certo dia, ela caiu e quebrou o fêmur, tendo de ser operada, a cirurgia foi de risco,

 devido ao fato de ela não poder perder sangue. Graças a Deus e à fé de toda família, ela
 sobreviveu e melhorou. Um dia, o Dr. Luiz Moura esteve em nossa cidade, Pedro Leopoldo,

 Minas Gerais, e fez uma palestra sobre a AH. Ela assistiu e resolveu fazer o tratamento.
 Parece, um milagre, nem o médico que cuidava dela acreditou quando viu o resultado de
 seus exames, o pulmão dela sarou e hoje, ela até anda de bicicleta pela cidade, coisa que há

 cerca de um ano atrás, ela não poderia fazer.
  

 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 14/10/2008 22:54

 De:
 IP: 189.12.198.138

 Assunto: Re: Autoimunohemoterapia
 Aprendi a realizar essa técnica com um bioquímico em 1974, ocasião em que fizemos esse

 tratamento em jovens com acne (muitas), o resultado foi excelente, a acne desapareceu e
 não teve nenhum complicador. o resultado foi que os jovens tiverão um sistema imunologico

 melhor, pois normalmente temos 5% de macrofagos (células que sofre diferenciação do
 monocito) nos tecidos, portanto se vç tira alguns ml de sangue e injeta diretamente no

 mùsculo da mesma pessoa, o nùmero de macrófagos irá aumentar e consequentemente o
 seu sistema imune irá melhorar(células de defesa). portanto paramos com o tratamento pois

 não tinhamos autorização legal para esse ato. mas acredito muito nessa técnica devido a
 diferenciação celular, tem tudo a ver. mas precisamos de um estudo maior, mais pesquisa,

 mais publicação de pessoas conceituadas. vamos esperar.
  

 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 11/10/2008 01:25

 De: Ivonete Soares Nunes 49 anos Paraíba (cidade Santa Rita (ivonetesoaresnunes2008
 @hotmail.com)

 IP: 200.97.67.68
 Assunto: Auto-Hemoterapia

 

http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


Olá pessoal! Parabens por acreditar nessa técnica tão importante, sou professora de
 Ciências e Matemática, me ligo muito a saúde pela natureza, portanto qdo conheci O DVD do

 Dr Luis Moura, imediatamente comecei fazer a AH, estou na 18ª aaplicação, e estou me
 sentindo ótima, antes trabalhava dopada por bombinha pois sou asmática de um sério

 processo alérgico, devido a Himunudade ser muito baixa, só vivia cheia de aftas, chiado forte
 no peito, ronco no sono, muitas dores ósseas causadas excesso de medicamento, tive

 hosteoporose precoce devidos os corticoides. graças a Deus estou, disposta, ativa, feliz
 minha auto-estima é outra. Se tivesse conhecido este tratamento antes, não teria perdido
 tanto na minha adolescência e na vida adulta, porque só vivia de internamento e emergência

 em hospitais pneumológicos. Não disistam! façam com fé que sua vida passa a valer muito a
 penas com saúde

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 10/10/2008 22:20

 De: IEDA MARIA COELHO
 IP: 189.105.53.117

 Assunto: AUTO HEMO
 COMECEI A FAZER AUTO HEMO DEPOIS QUE ASSISTI O DVD DE DR. LUIZ MOURA.

 FAZ TRÊS MESES.
 MINHA DISPOSIÇÃO FÍSICA E O MEU APETITE MELHORARAM MUITO. ACABEI DE

 FAZER EXAMES LABORATORIAIS E OS RESULTADOS FORAM EXCELENTES!!!
  

 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 05/10/2008 09:15

 De: Paulino de Oliveira
 IP: 201.57.102.7

 Assunto: Lucro das Industrias de remÃ©dios e a HEMOTERAPIA.
 Muitos dos que estÃ£o no governo, ao que me parece, e salvo melhor juizo, sÃ£o donos de

 laboratÃ³rios eu donos de hospitais, ou donos de indÃºstrias de remÃ©dios, ou entÃ£o sÃ£o
 costumeiros fominhas de propinas dos donos de indÃºstrias de remÃ©dio ou sÃ³cios de

 hospitais, ao que me parece pois, sempre fica a pergunta: Por quÃª o governo, atravÃ©s das
 pastas, ou de ministros ou de sei lÃ¡ o que, nÃ£o investe nos estudos sobre os efeitos

 benÃ©ficos da hemoterapia? ? ?.
 TÃ NA CARA que a hemoterapia cura e tambÃ©m previne contra doenÃ§as das mais

 diversas e inclusive cÃ¢ncer.
 EU ESTOU USANDO A HEMOTERAPIA E VOU CONTINUAR E ESTOU ME DANDO

 MUITO BEM, INCLUSIVE O MEU PSA DIMINUIU E ESTÃ BAIXÃ SSIMO, BAIXÃ SSIMO. E
 tenho dito e muito obrigado.

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 03/10/2008 16:56

 De: Jorge Andrade Marques
 IP: 201.56.107.142

 Assunto: Re: Re: AUTO-HEMOTERAPIA EM CURITIBA
 OLá Dalva.Tinha a mesma dificuldade que vc tem com a aplicação alem de me machucarem

 muito ,pois a enfermeira que fazia sempre cobrava e dizia que minha veia era ruim.
 Comprei agulha e seringa ,garrote e comecei a fazer em mim mesmo.Já tem um ano que

 faço em mim ,na esposa ,amigos e filhos e garanto a vc que doe menos,émais rápido e não
 dependo de enfermeiros ou medicos ,apenas minha esposa me ajuda na hora de retilrar o

 sangue (5 ml).
 Abraço e coragem,é super simples e nem doe nada............eu aplico no lado externo da coxa.

  
Data: 03/10/2008 16:43

 De: Jorge Andrade Marques
 IP: 201.56.107.142

 Assunto: Re: Estou interessado no assunto a respeito da auto-hemoterapia
 Faço auto hemo ha mais de um ano.Minha esposa faz a um ano e meio

 ininterruptamente;assim posso afirmar que é totalmente seguro e eficaz.
 Ela se curou de asma que a acometia desde a infancia e eu ,com 4 pontes de safena,faço de

 foma preventiva mas isso me ajudou na cura de uma infeccão de pele nos pés (micose
 cronica )

 Um forte abraço e aconselho a que faça a auto hemo ,mesmo que comece com 1ml apenas
 pois ,apena vc mesmo poderá dizer e relatar,ajudando tantos como vc a se beneficiarem com

 o tratamento............Moro em são josé dos campos e faço em mim memo ,na minha
 esposa,meus filhos,amigos e quem mais pedir..............Os médicos não fazem por serem os

 donos da verdade médica.Eles se sentem deuses e se recusam a provar as coisas que não
 estão nos livros....é isso.
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DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

 RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

 Data: 18/01/2008 10:19
 De: Vera Regina Del Guercio Dolácio Mendes (vera.delguerci o@terra.com.br)

 IP: 189.32.221.187
 Assunto: Eu também fui salva pelo Dr. Luiz Moura

 Em 1983 eu morava no Rio de Janeiro. Por causa de um erro médico (tomei antibiótico
 durante um ano por causa de uma infecção renal) causou-me uma total falta de anticorpos

 no sangue, e logicamente minha imunidade a zero.O médico que me atendeu na época
 disse-me que eu não poderia ter contato com ninguém. Não podia estar em lugares públicos,

 não podia ter contato com pessoas que tivessem alguma doença, pois seria contagioso para
 mim. Além da fraqueza e todos os tipos de alergias eu estava com os ossos desfazendo-se.
 Tomava 11 tipos de remédios e não levantava mais da cama. Graças a uma amiga que

 conhecia Dr. Luiz Moura eu fui até ele.
 Para surpresa minha, ele retirou todos os remédios e recomendou tomar cloreto de magnésio

 e cálcio, fazer a autohemoterapia. Seis meses após o tratamento eu estava melhor que
 qualquer jovem de 15 anos. Na época eu estava com 43 anos.

 Minha mãe estava com artritismo deformante. Seus dedos viraram ao contrário e as mãos
 estavam todas deformadas. Já tinha feito autovacina sem resultado nenhum. Também fez a
 autohemoterapia e seus dedos voltaram ao normal e até ela falecer nunca mais teve dores.

 Hoje estou com 67 anos, não tenho rugas em meu rosto, tenho disposição para tudo.
 Trabalho em minha profissão (psicanalista) tenho uma memória excelente.

 Devo minha vida tranqüila e com saúde ao Dr. Luiz Moura que além de médico foi um grande
 mestre para mim. Que Deus o abençoe sempre por ajudar a tantos.

 Vera Regina
  

 
 
 
Data: 16/11/2007 17:00

 De: helena
 IP: 201.53.40.17

 Assunto: Auto hemoterapia
 aqui em casa todos fazemos auto-hemoterapia e muitos amigos tambem o resultado é otimo

 uma amiga com entupimento das arterias faz e em um mes ja se sentia outra segundo ela
 me dizia estou fraquinha ja estou morrendo agora apos auto hemoterapia esta forte e

 tomando junto cloreto de magnesio fez os exames recentemente e teve uma melhora
 expetacular . meu visinho faz auto hemo algum tempo havia sofrido 2 derrames e sobrevive

 sem qualquer remedio e muito bem so com auto hemo. eu consegui dissolver um nodulo no
 seio direito so com auto-hemo. uma senhora conhecida minha com cancer generalizado esta
 outra andando e mais tranquila apos auto-hemo tambem se consultou com dr luiz moura.

 gente o unico interesse desse medico é nos ajudar com um tratamento a baixo custo e que
 muito nos ajuda ate a consulta dele é baratinha e nem precisamso consulta so que alguns

 gostam tanto da auto-hemo que faz questão de consultar-se enquanto medicos cobram
 valores absurdos dr luiz cobra pouco. os medicos não tem interesse por causa dos

 laboratorios que lhes dão fortunas para receitarem seus remedios as vezes ate sem
 necesidade existem uns que sequer olham voce e vai logo dando uma lista de

 remedios.recebem de viajens internacionais a outros presentes.claro tem uma cota de
 reciturio para isto. eu posso afirmar que me curei da coluna que me deixava inutil apenas

 com o cloreto que foi um medico naturalista que me ensinou e disse não diga para seu
 medico que lhe passei isto ele não vai gostar pois voce vai sumir do consultorio dele. verdade

 eu ia toda semana 3 meses de cama eles diziam coluna não tem cura corri varos medico e
 eu me curei com cloreto e agora faço auto-hemo nunca mais na vida paro de tomar cloreto
 minha amiga curou a sogra entrevada so com cloreto a velha sobe ate em arvores agora é

 que ela tem um sitio sobe para tirar frutas para nós rsrrs.todos que conheço que fazem auto-hemo estão felizes. se ficar aqui falando sobre casos de vitoria não haverá
espaço.estejam

 certo auto-hemo é bom mesmo o unico objetivo de dr luiz é divulgar algo que pode ajudar e
 muito com baixo custo e ele sabe que se não divulgar morre com ele este beneficio que vem
 sendo usado pelo pai dele desde 1940 e pelos estados unidos grandes atletas nacionais e

 internacionais usam auto-hemo. fortalecer sua imunidade em caso de quedas não haver
 infecção.

  
 
 
 
Data: 16/10/2007 21:59

 De: Marçal
 IP: 201.29.190.15

 Assunto: Re: Re: AUTO HEMOTERAPIA
 Olá, tem essa comunidade no orkut, http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=

 8697443,com alguns relatos em doenças raras e AH.
 Acalasia idiopatica ,Epilepsia ,Esclerose tuberosa ,Sindrome de west,Parkinson ,Distrofia

 muscular ,ALZHEIMER ,adeno hipofisario ,Transplante de medula ,sindrome de
 sjogrem,Esclerose Múltipla,ATAXIA ESPINOCEREBELAR,Esclerose Lateral

 Amiotrofica,Anemia do mediterraneo. e tem um caso de Adrenoleucodistrofia, onde a mãe
 falou que está estabilisada.

 Alguns desses relatos foram removidos desse inforum.
  



 
 
 
Data: 06/01/2008 18:57

 De: Marcal
 IP: 201.19.3.50

 Assunto: Re: A hemoterapia cura a anemia falciforma
 Olá, nessa comunidade tem alguns relatos de doenças raras em que as pessoas estão

 usando a Autohemoterapia.
 http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=8697443

 http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=7739092&q=anemia+falciforme
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Segunda-feira, 2 de fevereiro de 2009 - 19:21:36 
 ja faço a 3 anos e é muito bom 

 joyce camargo 30 anos - maringá Pr 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 3 de fevereiro de 2009 - 19:54:05 
 sou completamente a favor da técnica, acompanho várias pessoas que fazem este tratamento, com ótimos resultados.Sou admiradora do Dr. Luiz Moura. 

 Elisandra Maria Philippi - 35 anos - São José dos Pinhais- paraná
  

 
 
 
 
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!!!! 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 17 de fevereiro de 2009 - 22:16:37 
 Eu faço auto-hemoterapia. Os benefícios são surpreendentes!!!!! Meus cabelos estavam caindo em demasia e agora só caem alguns fios, dentro da normalidade. Eu não

dormia, e quando conseguia era um sono parcelado e eu ficava ouvindo tudo que se passava ao redor (era um sono, posso dizer, artificial). Vivia irritada, mal humorada e
impaciente, uma situação normal para quem não dorme. Agora durmo profundamente em torno de cinco/seis horas ininterruptas. Meu intestino às vezes passava
quatro/cinco dias sem funcionar e às vezes mais. Agora está funcionando diariamente. Sentia dores em todo o corpo, principalmente na coluna, pernas e braços. Não sinto
mais nenhuma dor. Nunca mais gripei. E por aí vai..... A auto-hemoterapia é uma benção de Deus. Aconselho as pessoas a fazerem pois não tem nenhuma
contraindicação. A auto-hemoterapia só faz mal ao caixa das indústrias farmacêuticas e ao bolso de quem proíbe. 

 Miriam Carvalho de Souza - 67 anos - Brasília - Distrito Federal
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 16 de dezembro de 2009 - 17:42:25 201.88.199.8

  
eu tinha um formigamento em minhas maos nao tinha cura pra medicina. com hemo fiquei curada.

  
taniaaparecidadecarvalhosousa

 47 anos - araguainatocantins
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 4 de dezembro de 2009 - 16:19:42 201.19.215.196

  
Tive toxoplasmose e até hoje não sei como o Dr. Luiz Moura conseguiu, em dois segundos, descobrir o que era, só por causa do gânglio da nuca. Fiz exame e... batata! Ele
então receitou a auto-hemoterapia. Não tive complicação nenhuma, graças a Deus. 

  



Minha pele ficou uma maravilha (jovens! pra espinhas não há coisa melhor!) e o custo é muito baixo. 
  

Tudo o que a indústria farmacêutica quer, né? Que poupemos dinheiro comprando remédios!!
  

Andréia
 43 anos - Rio de Janeiro

  
 
 
 
Inforum

  
Data: 19/12/2009 16:45

 De: BeatrizSchneiderdeSiqueira
 IP: 201.13.111.240

 Assunto: Autohemoterapia
 Tenho Sequela de Poliomielite desde 1950 e faço o tratamento há 5 anos. Os sintomas da Síndrome pós polio foram atenuados, artose controlada, melhora no ânimo em

geral, pele etc... Faço 10ml. a cada 10 dias e não pretendo parar. Sou fã nº 1 da autohemo. Beatriz 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 23 de novembro de 2009 - 10:08:53 200.20.109.5

  
Minha sogra esta em tratamento e melhorando a passos largos de uma enfermidade que ninguem tinha descoberto, mesmo sendo internada duas vezes, todos os exames
dando normais e mesmo assim, definhando. Após consulta com um médico, que segue a corrente do Dr. Luiz, foi descoberta a doença e com o tratamento (auto-
hemoterapia), hoje, é outra pessoa.

  
Carlos Alberto Carmelo

 Rio de Janeiro - RJ
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 22 de novembro de 2009 - 10:43:36 201.4.138.175

  
ESTA TECNICA É UTILIZADA A CENTENAS DE ANOS EM ANIMAIS DE GRANDE PORTE COMO, CAVALOS E GADO.... 

  
O QUE SE ENTENDO É QUE O MECANISMO DE AÇÃO É IDENTICO EM ANIMAIS E HUMANOS, POIS O SISTEMA IMUNOLOGICO, É FORTALECIDO
COM A AUTO-HEMOTERAPIA, MAS ATÉ AGORA NÃO SE TEM ESTUDOS QUE COMPROVEM ISTO, PORQUE OS GRANDES LABORATORIOS NUNCA
IRÃO PERMITIR UM ESTUDO DESTE NÍVEL. 

  
PENSEM BEM, VC JÁ COM SEU PRÓPRIO REMÉDIO, DE GRAÇA, E SEM EFEITOS INDEZEJÁVEIS! ISSO JAMAIS! 

  
PELO MENOS PRO LABORATÓRIOS. 

  
E SE ESTA PRATICA FOSSE OFENSIVA, COMO SE EXPLICA TODOS ESTES ANOS DE BONS RESULTADOS?

  
SANDRO FIRMO DE OLIVEIRA

 37 anos - PARNAMIRIM-RN
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 16 de novembro de 2009 - 14:51:42 189.71.218.5

  
Acredito que não exista problema com a tecnica, o que pode ocorrer e uma contaminação com a falta de cuidado no manuseio da seringa, tenho u problema com minha
imuniologia e vou iniciar a tecnica e o tratamento - sou tecnica de enfermagem e grande parte dos medicos e o pessoal da saude faz e todos falam bem.

  
Jeane Souza

 Aracaju
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 15 de novembro de 2009 - 21:17:46 189.1.24.225

  
faço este tratamento, e estou curado de varias doenças q tinha, confirmado por exames realizadoe 

 apos o inicio deste tratamento, e falo p/ as pessoas q me perguntam pq estou com 60 anos e não 
 sofro de varias doenças p/ minha idade.como a mas comum o reumatismo,artrite e outras doènlas 

 comuns na minha idade, e digo a verdade e falo q este tratamento não é aprovado aq no brasil pq é 
 um tratamento p// pobre,então ae aprovado vai fechar clinicas ,hospitais laboratorios desempregar 
 medicos,e a globo e os politicos são todos safados, só querem enriquecer as custas dos pobres 

 



coitados.
  

valdemiro lima bomfim
 60 anos - recife/pe

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 11 de novembro de 2009 - 20:41:11 201.67.40.226

  
Hoje recebi um exame de endoscopia com a seguinte conclusao: 

  
metaplasia intestinal nao observada 

 atrofia nao observada 
 pesquisa para h. pilory: negativa 

 H. pilory e um bacteria severa que so´trata c/ pesados antibioticos nao consigui tomar por efeitos colaterais. A´1 ano atras este exame deu positivo. 
 Ha 20 dias fiz este exame estava com 13 aplicaçao da auto hemo .Este resultado para mim me deixou muito feliz pois vinha sofrendo a´anos com este mal no estomago .

Meu abdomem era inchado nao podia comer muitos tipos de alimentos.. , ainda tem muito muito sucesso a´comemorar daqui p/ frenre pois so´estou no começo ..Ainda
vou me recu/ da gastrite. e outras enf/ que estao bem melhor . 

 Graças a` DEUS EO DR LUIZ MOURA A FELICI DADA EXISTE.
  

Diva Gomes de Sa
 Dourados ms

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Todos da minha familia que realizam a auto hemoterapia,estão sentido bem não toman remedios de farmácia, e a disposição para trabalhar e enorme, a familia do meu
vizinho são 12 pessoas e todas fazem, e tem 02 anos que ninguem não tem nenhuma enfermidade.

  
Jose Maria Lacerda

 contagem 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 3 de novembro de 2009 - 12:37:21 189.101.40.167

  
Já faço há alguns anos e me sinto muito bem. Conheço pessoas que tinha problemas sérios de saúde e se recuperam só com o tratamento. Acho que as autoridades
responsáveis não liberam com receio de acabar com indústria faramacêutica.

  
Cristiane

 32 anos - BH
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 1 de novembro de 2009 - 22:40:25 189.11.202.63

  
EU ACHO ÓTIMO! 

 VAI SER A SOLUÇÃO PARA O MUNDO NO FUTURO!!! 
 PRÁTICO A TRÊS ANOS. 

 A UNICA DIFICULDADE E ACHAR QUEM APLICA!
  

Luciney C.Rosa
 58 anos - GOIANIA

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 28 de outubro de 2009 - 15:08:51 189.63.215.129

  
Mensagem postada no inforum. 

  
 
Data: 28/10/2009 13:36 

 De: 
 IP: 200.20.24.78 

 Assunto: Re: Re: Autohemotrarapia faço 
  

Tenho parente meu que trabalhou 10 anos em centro cirúrgico e outros tantos em clínicas, laboratórios médicos e hospitais... Ele disse ser muito raro veias "romperem"



durante coleta de sangue... Doenças cardíacas, pressão alta e outras poucas doenças, em estado muito avançado, podem, eventualmente, provocar esta fragilidade das
veias... 

  
Para contornar, ela ensina: beber bastante água no dia anterior à coleta. 

  
se possível, fazer algum esforço, mínimo que seja, próximo do momento da coleta de sangue, pois melhora a circulação... 

  
Enriquecer a dieta com fibras, legumes, verduras, diminuir fritura (disse que alguns pacientes tem tanta "gordura" no sangue que este parece pastoso, e até dá pra ver a
"gordura" no sangue) beber bastante água, não fumar, evitar produtos industrializados ao máximo, diminuir ingestão de carne vermelha ao máximo, subistituindo por
outras fontes de proteínas como a carne de soja etc, etc, etc... Fazer a coleta pela manhã, quando o metabolismo e a disposição estão sempre mais ativos... 

  
Evitar emoções fortes antes da coleta... preparo pscológico do paciente para acalmá-lo, enfim, uma série de procedimentos para que se diminuam estes efeitos colaterais
de doenças ou de stress... 

  
Conheço vários praticantes da AH e não achei um caso sequer de veias rompendo durante a coleta de sangue, se feita dentro de critérios técnicos corretos... 

  
Observo que de cada 10 agulhas que compro para fazer a AH (são 5 que fazem, ou seja, 5 seringas e agulhas semanais) descarto 1 ou 2, por estarem com a ponta do bisel
levemente empenada, ou mesmo o corpo da agulha meio torto. compro agulha e seringa separadas, pois além de ser mais barato, evita desperdício de seringa, se a agulha
estiver ruim, marca BD, pois falam ser a melhor, e ainda assim vejo estes defeitos de fábrica... Podem até não atrapalhar a coleta ou injeção, mas podem complicar.. 

  
Por exemplo, se a ponta do bisel estiver minimamente torto, pode dar a sensação de arranhar ao entrar e sair da veia e do músculo... 

  
Introduzimos o mínimo da ponta da agulha na veia (em lab para coleta de sangue para exames clínicos, eles introduzem mais que a ponta e a agulha é normalmente mais
calibrosa, para poder puxar o sangue "pastoso" e "engordurado" com rapidez) Então quase nunca fica hematoma no local de coleta de sangue e para evitar no local de
injeção, assim que tiramos a agulha, mantemos comprimido o local pro sangue não voltar até a superfície da pele o que pode causar hematoma). descartamos também
seringas com o êmbolo mais duro de puxar... Mas a proporção é de 1 em vinte seringas com este defeito... 

  
Espero ter ajudado. UIm abraço.

  
Marcelo Fetha (fetha@ibest.com.br)

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 26 de outubro de 2009 - 23:24:13 

  
Desde pequeno sofro de inflamação sob o pé esquedo, como se fosse um 'esporão' (ao menos assim fora diagnosticado); fiz fisioterapia durante um ano, e 'fiquei curado'
por vários anos. hoje aos 20 sofre com dores agudas abaixo do pé, onde, por vezes, quase não consigo pisar no chão. Então, outro dia fui a um médico e ele pediu que eu
usasse uma palmilha de silicone. Comprei um par de palmilha, e digo de colaborou um pouco pala aliviar a dor, mas caso eu fique um dia sem usá-la, a dor volta, e parece
q aumenta o dobro. E a auto hemoterapia tem me ajudado muitíssimo, por um preço incomparavelmente mínimo a qualquer outro tipo de tratamento.

  
Rogger

 20 anos - vitória ES
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 26 de outubro de 2009 - 18:47:47 

  
tenho feito e tenho me sentido super bem em tds os aspectos

  
Erika

 29 anos - Rio de Janeiro
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 23 de outubro de 2009 - 13:33:55 

  
faço a auto-terapia i ta dando resutados favoraveis

  
Fabio moraes Siqueira

 32 anos - Araguina
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 20 de outubro de 2009 - 17:22:37 

  
Faço a auto hemo-terapia, meus pais fazem e penso que todos os que fazem uso dela somente recebem beneficios pra sua saúde.

  
Julison Andiara da Silva

 41 anos - Tubarão
 



 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 20 de outubro de 2009 - 13:24:21 

  
Sou a favor e tem que ser feita a divulgação para mais pessoas se beneficiarem.

  
Ana Clara

 45 anos - Blumenau
  

 
Segunda-feira, 19 de outubro de 2009 - 21:14:27 

  
Sou a favor e também acho que deveria haver uma pesquisa para fazer uma real avaliação

  
Elen Costa

 52 anos - Blumenau-SC.
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 18 de outubro de 2009 - 20:13:59 

  
esta pratica tem resolvido o meu problema atua

  
maria emilia santos aurich

 vitoria da conquista/ ba
  

 
Sábado, 17 de outubro de 2009 - 10:14:30 

  
Faço há um ano e meio e só vejo melhoras. Quem não acredita, deveria tentar, pois funciona até para quem não acredita.

  
Cecilia

 59 anos - Curitiba
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 23:31:43 

  
e lamentavel,como o povo e enganado pelo os poderosos,ou seja o poder economico,o governo deveria cuidar mais dos do seu povo mais humilde,eu creio que
hemoterapia,seria um grande passo para a melhoria,dos desafortunados,mais cada povo tem o governo que merece.

  
ARNALDO ALVES RODRIGUES

 57 anos
  

 
 
 
ORIENTAÇÔES MEDICAS

  
Sexta-feira, 25 de dezembro de 2009 - 21:40:39 201.47.53.107

  
Sou a favor ,antes fiquei em duvidas, sabe como é, um tratamento diferente ainda não tinha ouvido falar ,mas depois de pesquizar bastante e assitir ao vidio resolvi fazer ,e
estou me sentindo melhor, estou fazendo apenas 5 meses e ja vejo melhora vou continuar com o tratamento espero ter bons resultados com o tratamento.

  
MARIA MZR

 MARINGA PR
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 13 de outubro de 2009 - 14:42:44 

  
Conheço pessoa que usou há 20anos atrás e até hoje está muito bem de saúde e livre do problema que a levou a buscar tratamento pela autohemoterapia.

  
Roberto Ferreira

 Belém PA
  

 
 



 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 9 de outubro de 2009 - 15:20:36 

  
estou muito satisfeito em estar realizando o procedimento da auto hemoterapia, ja confimei em varias situacoes

  
JULIO CESAR FARIAS

 48 anos - CHAPECO - SC - BRASIL
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 6 de outubro de 2009 - 21:55:00 

  
muito bom, estou sentindo muito melhor e bem disposto

  
carlos cesar

 51 anos - itauna mg
  

 
 
Terça-feira, 6 de outubro de 2009 - 19:19:58 

  
Já vou na 6ª dose e os resltados têm sidos muito bons!

  
Carlos Ferreira

 60 anos - LISBOA/Benfica
  

 
 
Quarta-feira, 7 de outubro de 2009 - 12:09:40 

  
Porque será que os orgãos oficiais não tem estudos a respeito? A negativa leva a crer na existência de outros interesses. Faço o tratamento à 10 meses e continuarei a fazê-
lo. Os resultados positivos são ótimos. Os negativos alegados pelos orgãos ofciais são dignos de risos.

  
Alberto

 57 anos - Francisco Beltrão
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 13 de outubro de 2009 - 11:04:32 

  
tenho vitiligo ,começei com 12 anos ,hoje estou com 48 anos , e nao desisto á cura.já fiz quase todos os tratamentos sao exito , agora por conta propria resolvi fazer á
hemoterapia , faz apenas dois meses e estou muito feliz ,minha pele está com pigmentaçao pouca mais está,estou vendo resultado coisa q nao tinha visto durante anos de
tratamento ,agora com apenas dois meses vejo pigmentaçao.estou querendo saber se posso fazer sem dar parada de um mes.martta leite

  
martta

 fortaleza ceará
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 5 de outubro de 2009 - 15:46:36 

  
- Sou a favor desta prática, assisti recentemente ao vídeo e tenho informações positivas de amigo e pais do mesmo que utilizam a mais de 10 anos com resultado positivo.

  
Flavio Antonio

 44 anos - Canoas /RS
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 5 de outubro de 2009 - 12:00:48 

  
SOU ADEPTA HA MAIS DE UM ANO E TROUXE RESULTADOS FANTASTICOS PARA MINHA SAUDE

  
PRISCILLA

 29 anos
  

 
 



 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 13:01:34 

  
Eu sou a favor da auto-hemoterapia 

  
Casos em que a auto-hemoterapia foi benéfica para mim: 

  
Câncer, gripe, espinha, disposição, imunidade, hipotireóide, dor no corpo e na coluna, entre outros...

  
Janine Mota

 28 anos - Juiz de Fora
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 25 de setembro de 2009 - 15:51:13 

  
faço a auto hemoterapia há 6 meses, está sendo bom na tendinite q tenho no punho direitoe pras cãibras nas pernas.

  
sidelvania

 34 anos - monte carmelo -mg
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 22 de setembro de 2009 - 22:02:25 

  
EMAIL RECEBIDO: 

  
Ao responsável pela divulgação ! 

  
Meu nome é Elaine do Valle e Silva. Tenho ( ou tive, prefiro usar o termo no passado), Cirrose Biliar Primária, constatada por exame de sangue Anti-Mitocôndria
Reagente, e também por biópsia hepática.( uma moléstia extremamente rara, como deve ser do seu conhecimento). 

  
Já faço o tratamento de auto-hemoterapia há mais de um ano com resultados simplesmente maravilhosos. Já vinha apresentando sintomas da doença, com dores no
abdome, e também com alteração no meu hábito intestinal. 

  
Depois de um mês fazendo o tratamento, o exame de sang ue anti-mitocôndria reagente, já passou a ser "Não Reagente", exame que realizei por duas vezes para a
confirmação. Os sintomas desapareceram logo no primeiro mês também e quero dizer que me sinto curada, embora meu médico diga que com o resultado diferente do
exame, não significa que eu não tenha a doença.Meu médico não sabe que faço esse tratamento. Tenho medo que ele se recuse a me tratar e ele é um dos melhores
hepatologistas aqui de São Paulo.Escrevo com a intenção de ajudar na divulgação dessa maravilhosa terapia que me salva a vida. Essa é uma doença que leva ao óbito ,às
vezes muito rapidamente. 

  
Faço absoluta questão de ajudar a divulgar essa terapia sempre. Assim como salvou a minha vida, pode com certeza salvar a vida e acima de tudo, levar uma melhor
qualidade de vida, para pessoas que precisam se intoxicar de remédios para manter uma doença s ob controle, o que nem sempre acontece. 

  
Tenho 59 anos e com certeza farei 60 no ano que vem e muitos mais , graças ao empenho do Dr. Luiz Moura em divulgar a técnica. 

  
Se precisarem de mais esclarecimentos, entrem em contato comigo e terei prazer em poder cooperar. 

  
Abraço carinhoso, Elaine do Valle.

  
Marcelo Fetha (fetha@ibest.com.br)

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 18 de setembro de 2009 - 14:37:42 

  
Meu nome é Julia, sou de londrina, minha mãe tem esclerose múltipla, e a cerca de 1 ano e meio ela se submeteu a auto-hemoterapia, com um pouco de receio por nao
saber como reagiria e pela maneira com que as pessoas falam que faz tanto mal!! 

  
Mesmo assim ela começou com 5ml e atualmente ela faz 20ml. 

  
Esta sendo ótimo pra ela!! fizemos uma comparação: a semana que ela fez a injeção ela andava melhor,tinha o dobro de disposição e se sentia mais ativa!! 

  
na semana que ela não fez a injeção levamos ela para passear e ela nem parava em pé, se sentia muito cansada,sem força... 

  
sou totalmente a favor!!! 

  
muitas pessoas podem falar que é placebo,mas neste caso específico tenho certeza que é a ação da hemoterapia, ela começou a acreditar somente quando ela sentiu os
efeitos da terapia!! 

  



nesse 1 ano e meio todo o resultado tem sido muito bom!! 
  

Efeitos colaterais: nao sou medica, mas sei que mal nao esta fazendo, a qualidade de vida dela melhorou muito!! 
  

se há efeitos colaterais em outras pessoas eu nao sei.... mas, se houver algum efeito colateral, uma coisa eu posso dizer, efeitos colaterais piores do que dos remédios que
ela toma, e de muitos remédios por ai é meio dificil....se dizem que tem tantos efeitos colaterais (pelo visto não foram provados), deveriam proibir tambem todos esses
remédios que podem causar tanto mal conforme consta na bula!! 

  
a hemoterapia tem sido, uma solução tão simples e barata,que tem ajudado muito, sou muito feliz por descobrir que este tratamento existe e pode aliviar o sofrimento de
muitas pessoas se feito da maneira correta!!

  
JULIA A. MENDES

 LONDRINA
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 16 de setembro de 2009 - 13:17:29 

  
já tive muitos amigos q fizeram e apartir dai tiveram muitos de seus problemas de saude solucionados. não tem explicação do bem que esta prática faz. estou plenamente a
favor.

  
lucide machado

 44 anos - caxias do su-rs
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 13 de setembro de 2009 - 21:07:38 

  
Sou a favor pq é uma tecnica simples, de baixo custo, que promove beneficios impresionantes que muitos tecnicas medicamentosas não consegue promover. Os beneficios
são muitos e atente a varias doenças, e o mas interesante é que não é restrito a nenhuma faixa etaria. Simplesmente fascinante!

  
Fernanda Almeida Pimentel Soares Branco

 24 anos - Teresopolis RJ
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 6 de setembro de 2009 - 23:15:04 

  
sou cabeleireiro tenho varios clientes que fazem auto hemoterapia e tenho notado melhora ate no cabelo portanto sou muito a favor a esta pratica

  
nivaldo ferreira estrella

 araraquara sp
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 5 de setembro de 2009 - 22:41:05 

  
Eu já era a favor. Depois de conhecer o Doutor LUIZ MOURA pessoalmente, no dia 26/8, sou muito mais.

  
LUIZ DIAS DA SILVA

 63 anos - Rio de Janeiro
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 4 de setembro de 2009 - 09:15:28 

  
VARIOS DE MEUS PARENTES ESTÃO FAZENDO E VENDO RESULTADOS

  
FABIANE

 26 anos - JUIO DE CASTILHOS
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  



Quinta-feira, 3 de setembro de 2009 - 19:36:51 
  

A favor: faço há mais de um ano como preventivo, não tomo nenhum remédio e estou vivíssima e saudável! 
  

Tive enxaquecas terríveis durante anos que sumiram após a 1ª aplicação. 
  

Quem tem olhos de ver, que veja... 
  

Tive um tio médico que serviu na 2ª Guerra Mundial,recebeu a maior condecoração de guerra do exército americano, só para ilustrar, e usava este procedimento que
salvava inúmeras vidas naquela época; inclusive aplicava na família também quando preciso... 

  
Como vivemos em um país livre, Graças a Deus, podemos fazer uso da terapia que acharmos mais conveniente. 

  
Aqueles que são contra, procurem estudar, pesquisar e encontrarão muitas coisas surpreendentes. 

  
Eu que sou uma leiga, já li alguns trabalhos científicos sobre o assunto e não acredito que profissionais competentes não tenham acesso a eles. 

  
O Doutor, PHD, etc...Gonzales do México é enaltecido por lá por seu trabalho, seu preparo, suas curas, enquanto aqui, o Doutor Moura foi aviltado e humilhado
vergonhosamente por colegas e outros.. 

  
Somos um povo de qualidades únicas e seria conveniente que apreciássemos também aqueles nossos brasileiros que se destacam por algum motivo, ao invés de
desqualificá-los levianamete.

  
Jade

 66 anos - rio de janeiro-rj
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 1 de setembro de 2009 - 22:11:23 

  
É um processo simples de se fazer e eu como Enfermeiro aplico tanto em mim como na minha esposa e nos sentimos muito bem e até agora o tratamento é muito eficaz
contra qualquer tipo de virus. 

  
Estamos muito satisfeitos com o tratamento da Hemoterapia. 

  
Recomendo para que quiser. 

  
OTAIR BENTO DA SILVA

 38 anos - JOINVILLE / SANTA CATARINA
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http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/varias_patologias.htm
 http://autohemoterapia.orgfree.com/doencas/varias_patologias.htm

 
 
 
Quinta-feira, 24 de dezembro de 2015 - 21:36:45

  
Comentário de Antonio Augusto de Carvalho 2 horas atrás 

  
A auto-hemoterapia me deu uma qualidade excelente para minhas maratonas e no cotidiano!! A recuperação após treinos pesados e pós-prova de 42190 Km é
inexplicável!!!!!!!!!!!! Acredite e confie em vc!!!!!!! 

  
http://amigosdacura.ning.com/photo/pau-2764

 

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/varias_patologias_2.htm
http://autohemoterapia.orgfree.com/doencas/varias_patologias_2.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/varias_patologias.htm
http://autohemoterapia.orgfree.com/doencas/varias_patologias.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 12 de dezembro de 2015 - 10:42:19

  
Tratamento de atopia com hemoterapia. 

  
REGISTRO FOTOGRAFICO 

  
http://pitake.com/pic/1130776240914217896_1160957349

  
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 7 de outubro de 2015 - 11:26:36

  
AUTO-HEMOTERAPIA CURA PENFIGO FOLIACEO (FOGO SELVAGEM): 

  
Lívia Santanna Publicou no Grupo Auto-hemoterapia. Meu sangue me Cura. 

  
Quero deixar hj meu testemunho para ajudar alguém que esteja hj com o mesmo problema q tive. Em março de 2013 apareceu na minha maçã do rosto do lado direito
como se fosse uma espinha. Ela estourou e foi aumentando de circunferência e ficou em carne viva. Passei por momentos difíceis pois era visível e todos perguntavam o q
era. Me sentia mal e até humilhada. Procurei os melhores dermatologistas do R.J. e após duas biopsias descobri penfigo foliaceo ou vulgarmente chamado como fogo
selvagem. Nenhum remédio ou pomada resolveu. Até q comecei por conta pp a estudar aht. Comecei fazendo 4 meses 10 ml e não fez muito efeito até q por uma outra
orientação me mandaram fazer 20 ml em um mês e 10 em outro e assim sucessivamente. Em 3 meses td sumiu. Estava começando tb a se espalhar pelo meu corpo porém
menores q no rosto. Não podia pegar sol. Hj estou mega feliz. Agora faço 10 ml toda semana para manter. Pego sol e quase não tem mancha. Colocarei fotos. Espero
ajudar alguém que tenha um problema parecido com o meu apesar de raro. Obs: duas fotos antes e depois. 

  
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/permalink/838020176316902/?pnref=story

  
https://www.facebook.com/livia.cerqueira.52

  
- 

  
* Comentário do produtor do DVD da Auto-hemoterapia: 

  
Luiz Fernando Sarmento 

 10 min · Editado · 
  

Recebi de Marcelo, compartilho com grande prazer. 
 Anima a gente, traz alegria. 

 No primeiro comentário abaixo, 
 compartilho também, pra quem deseje saber mais, 

 o vídeo Auto-Hemoterapia - Conversa com Dr. Luiz Moura. 
  

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

  
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 6 de março de 2015 - 16:36:32

  
Enfermidades selecionadas 

 Hidrosadenite supurativa
  

AUTO-HEMOTERAPIA EM CASO DE DOENÇA AUTOIMUNE RARA (Hidrosadenite supurativa)
  

06 março 2015 
  

AUTO HEMOTERAPIA - TEU SANGUE TE CURA - MEU DEPOIMENTO 
  

Quando fala-se em DOENÇA, logo vem à mente contágio e não é bem assim. Desde dos meus 19 anos eu tinha uma doença rara no sangue que geralmente manifesta-se
em indivíduos com sangue O negativo e também positivo, não contagiosa, onde a ciência prefere dizer que é uma doença mal estudada a aceitar que não é bem
compreendida mesmo com estudos e NÃO TER CURA com tratamentos convencionais que a medicina oferta e que me obrigava anos a fio a realizar cirurgias sem
anestesia, chama-se HIDRADENITE SUPURATIVA. Ano passado veio a manifestar-se de forma agressiva e em busca de tratamentos alternativos, aqueles que a ciência
nega por não dar tantos lucros para o ramo de atividade que mais lucra no mundo que é a Indústria Química Farmacêutica, descobri a AUTO HEMOTERAPIA, descobri
também um Profissional que aplica a mais de 50 anos em pacientes. Desde que iniciei as aplicações passaram-se quase 6 meses, tempo suficiente ao qual já teria realizado
outras cirurgias e até agora estou liberta. O fato de eu não ficar mais com febre, sentir dores fortes e ter que ser cortada por um bisturi sem anestesia, é libertador. A
medicina brasileira infelizmente, proíbe, diz que não dá resultados porque vender drogas para prolongar a vida de pacientes é LUCRO, já a cura não. É esse o motivo ao
qual dizem que NÃO FUNCIONA e que em contrapartida, não apresentam provas da imprecisão desse procedimento tão simples, BARATO E EFICAZ. 

 

http://pitake.com/pic/1130776240914217896_1160957349
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/


VÍDEO ENTENDA COMO FUNCIONA: 
  

PÁGINAS DE FACEBOOK : 
 DR. LUIZ MOURA/AUTO HEMOTERAPIA 

 AUTO HEMOTERAPIA BRASIL/MÉXICO 
  

ENTENDA O QUE É AUTO HEMOTERAPIA 
  

Postado por Val Qic às 10:09 
  

Val Qic via Google+6 horas atrás - Compartilhada publicamente 
 AUTO HEMOTERAPIA - TEU SANGUE TE CURA 

 DEPOIMENTO? 
  

http://escribadasestrelas.blogspot.com.br/2015/03/auto-hemoterapia-teu-sangue-te-cura-meu.html
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-em-caso-de-doenaa-autoimune-rara.asp
  

 
 
 
 
 
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015 - 23:04:08

  
Enfermidades selecionadas 

 Artrose
 Diabetes mellitus

 Labirintose
 Tendinite

  
Auto-hemoterapia cura labirintite

  
05/05/07 

 Vou fazer enquanto viver, a auto-hemoterapia, pois a minha artrose já não dói, meu cunhado e minha irmã estão se curando, a glicose dele baixou de 380 para 160 com
duas aplicações, e ele ficou bom da labirintite. Minha irmã, esposa dele, se curou da tendinite. 

 Lamento essa perversidade de proibirem um tratamento simples e tão eficaz, pois as pessoas pobres não podem comprar medicamentos. Meu enfermeiro me disse que
"isso desentope tudo quanto é artéria". 

 Fiquei horrorizada com os comentários no Fantástico, duvidando de um homem sério como o Dr. Luiz Moura. 
 Em 1948 eu era adolescente e fiz quatro aplicações para acne, e minha pele ficou ótima. Havia me esquecido da auto-hemoterapia, mas uma amiga me deu o DVD do Dr.

Moura, e graças a ela não vou ter AVC como minhas duas irmãs mais velhas do que eu. Tenho 78 anos e quero viver saudável. Adorei seu artigo. Abraços, 
 Anna Nunes de Morais 

 anna.nunes.moraes@terra.com.br 
 Belo Horizonte MG. 

  
http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm

  
 
 
 
 
 
Domingo, 30 de novembro de 2014 - 09:56:40

  
Enfermidades selecionadas 

 Rosácea
  

Dr Lair Ribeiro: informação sobre Rosácea
  

ROSACEA. (A informação abaixo pode ajudar) 
  

O Dr. Lair Ribeiro no vídeo: Por que Adoecemos (Completo), diz que a principal causa de Rosácea é acloridria (hipocloridria). E também o mau hálito, que não tem causa
dentária. E o que resolve é ácido clorídrico. 

  
Veja mais informações no vídeo: Por que Adoecemos (Completo): 

  
https://www.youtube.com/watch?v=eQW1WBqHkn4

  
Estudam medicina anti-aging: 

  
Dr. Lair Ribeiro 

  
Dr Italo Rachid 

 https://www.facebook.com/italo.rachid?fref=ts
  

Procure no Google por mais informações.
  

 
 
 
 

http://escribadasestrelas.blogspot.com.br/2015/03/auto-hemoterapia-teu-sangue-te-cura-meu.html
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-em-caso-de-doenaa-autoimune-rara.asp
http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm


 
Domingo, 5 de outubro de 2014 - 22:04:04

  
Enfermidades selecionadas 

 Inflamação
  

Recuperação de Mastite Cronica
  

Boa noite, venho aqui compartilhar a recuperação de minha esposa 
  

Em abril deste ano sofri uma queda de moto, juntamente com minha esposa que bateu o seio esquerdo com força em um objeto rígido. Após alguns dias apresentou
inchaço e vermelidão em torno do mamilo do seio esquerdo. Fomos a um mastologista e ele indicou um antibiótico para inflamação e pediu para retornarmos ao fim do
tratamento em +- 30 dias e que se caso a inflamação não viesse a furo naturalmente, minha esposa teria que fazer uma punção para remoção da inflamação. Não comprei
antibiótico nenhum e sim seringas para aplicar uma AHT de 5ml. Esta consulta foi numa sexta-feira, fiz a ATH no Domingo e na manhã de segunda ao acordar a
inflamação já tinha vindo a furo. Continuei a ATH de 5ml por 10 aplicações semanais, porêm 1 a 2 vezes por mês vinha a furo novamente, cada vez uma quantia menor e
por menos tempo, depois cicatrizava o orificio mas ficava ainda inchado e dolorido na região, insisti por mais um período de aplicações e continuava a vir a furo todo o
mês, progressivamente menos a cada vez. Minha esposa preocupada pediu para ir ao mastologista novamente e na consulta ele recomendou novamente um antibiótico e
disse que minha esposa teria que fazer uma cirurgia para retirada do tecido inflamado, pois se tratava de uma Mastite Crônica e não teria outra solução (Falando assim
simplesmente como se fosse fácil para uma mulher operar o seio, sem levar em conta a parte psicologia e estética). Conversando com minha esposa na saída do
consultório resolvemos aumentar a dose da ATH para 10ml, pois o organismo estava eliminando a inflamação progressivamente a cada vez que vinha a furo. Após mais
10 aplicações de ATH com 10ml a inflamação sumiu, o seio cicatrizou e hoje não possui nenhuma marca ou nódulo da lesão, não ficou nenhuma sequela. Tudo isso sem
tomar nenhum antibiótico prescrito pelo médico nem muito menos operar o seio. 

  
Espero compartilhar esse depoimento para que outras pessoas que tenham problemas parecidos possam ter uma plena recuperação de uma forma natural sem a
necessidade de cirurgias. 

  
Alessandro dos Santos Moresco 

 40 anos 
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
 
Sábado, 30 de agosto de 2014 - 12:18:30

  
Enfermidades selecionadas 

 Esofagite
 Gastrite

 Refluxo gastroesofágico
  

CAMINHO DIVINO - AUTO HEMOTERAPIA
  

Bom dia a todos. Venho com esse breve relato, contar um pouco da minha experiência maravilhosa com auto-hemoterapia (como meu estomago ficou feliz com essa
terapia). Vamos então caminhando. Trato do meu estomago ha cinco (5) anos, tudo começou com refluxo e gastrite, muita correria do mundo capitalista, tendo que
trabalhar dobrado pra melhorar as condições de vida pra minha família, incluindo dois filhos pequenos, com isso veio o meu DRAMA, QUASE ‘FATAL’, pois, não comia
no horário, comia muito rápido, comia muito (mesmo sendo magro), muitas horas sem comer, comia de tudo, TUDO QUE CAUSAM DOENÇAS ESTOMACAIS.
Começou com refluxo, que segundo os médicos nasci com a válvula deslocada, algo que provoca refluxo, depois veios as queimações, dores na barriga, falta de apetite.
Tudo isso há cinco anos, se passou um ano, eu já estava com omeprazol no uso diário, mas não adiantava, se passaram mais um ano, nada do estomago melhorar, seis em
seis meses dá-lhe endoscopia, cerca de dois anos pioraram as coisas, tais nomes como PANGASTRITE, passaram ser rotineiros nas endoscopias e biopsias. Lembrando
que esse PAN... Significa inflamação em todo estomago, com diversas lesões, veio pra piorar a H-PILO RI, bactéria maldita, piorou mais ainda, quando fiz a endoscopia
de novo no final do ano passado, desesperei com a cara da medica (tipo assim, já era), próximo passo chegaria no câncer, mas não era tarde ainda. Cheguei em casa aos
prantos e chorei na cabeceira da minha cama, orando a Deus, pedi um caminho, pois só tinha 36 anos e não aceita essa então condição maléfica se agravando. 

 No tal exame constatou: 
 - VÁLVULA GÁSTRICA - REFLUXO (NASCENÇA) – provoca refluxo; 

 - PANGASTRITE – inflamação em todo o estomago; 
 - Bulbite duodenal – inflamação no duodeno; 

 - ESOFAGITE – inflamação no estomago. 
 - Válvula gástrica não satisfeita que se encontrava fora do lugar, DEU TAMBEM INFLAMADA. 

 Ou seja, todo ruim por dentro. 
 Continuando....... Após três dias da oração, um amigo que anteriormente tinha tentado me convencer da auto-hemoterapia, agora no desespero e após a oração tentou de

novo, consegui enxergar que era a vontade do PAI como caminho da vitoria. Roberto, um canal de DEUS na minha vida. AUTO-HEMOTERAPIA, adoro esse nome, me
faz bem, ou melhor, tem me feito muito bem, meu próprio sangue, aleluia. No ultimo exame eis a vitoria: 

 A doutora disse que melhorei de 80% a 90 %, e que no Maximo dois meses estaríamos abolindo os remédios. Os mesmos que a cinco anos tomando, mas NUNCA
FAZIAM EFEITO. E agora a cinco meses na auto-hemoterapia ININTERRUPTO, semanalmente, FEZ EFEITO. Coincidência? NÃO. FOI O JESUS QUE ME
INDICOU, através do Roberto, o Auto-hemoterapia. Gente graças Ao PAI, achei o caminho (ELE é o Caminho), acredite o negocio funciona mesmo. Já-já estarei no
100%, já me vejo lá. E Já não sinto mais nada, apenas as vezes um pouco de refluxo (pois a válvula fora do lugar desde nascença), mas tranquilo, pois não sinto mais os
velhos sintomas que me incomodava e muito (apesar que to na fé que essa válvula volte com o prosseguimento do auto-hemoterapia), mas também não cortei os remédios,
e também mudei alguns hábitos, pra colaborar, senão poderia durar mais tempo pra ver o resultado. Onde percebo que há pessoas que desistem, porque é uma coisa
semanalmente, constante e duradora. Tratamento a médio longo prazo, muitos desistem, por não colaborarem com as medidas paliativas (que sozinhos não resolvem em
nada). Como tomar remédios, hábitos de vida..... APESAR DE QUE, O MEU RESULTADO NÃO DEMOROU NADA, EM APENAS CINCO MESES, AGORA JÁ
SEIS, SINTO UM ALIVIO MUITO GRANDE, SAI PRA LÁ CÂNCER, COMIGO VOCÊ NÃO TEM VEZ. AMEM DEUS. UFA..... 

  
JOSIMAR ALVES DOS SANTOS 

 37 anos - DUQUE DE CAXIAS
  

 
Segunda-feira, 29 de setembro de 2014 - 14:33:17 

 



 
Eu indico está pratica porque realmente ela é muito boa.Eu trato um cancer desder do ano passado e com a quimiotrapia consegui estacionar a doença a 8 meses com uma
grande chance de cura. Parabéns d, Luis que os bons espíritoas lhe protejaAautohemoterapia foi a grande defesa que me corpo teve na luta contra o cancer é tudo de
bom.. 

 marcialealromão 
 navegantes centro
  

 
Sexta-feira, 3 de outubro de 2014 - 11:02:13 

  
oi , eu e meu marido estamos fazendo o tratamento com hemoterapia estamos muito feliz com o resultado,pois sofria de hemorroidas e meu marido com um problema na
perna, estamos na quinta aplicação,só melhoras graças a deus,estou tão,feliz que da vontade de gritar aos quatros canto do mundo,comecei no dia 2/9 /2014 

 cilene melo 
 fortaleza

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
Terça-feira, 22 de julho de 2014 - 20:36:50

  
Enfermidades selecionadas 

 regressão da vasculite
  

A minha baixa imunidade provoca a vasculite, quando eu tinha a crise entrava no corticoide para no período de no mínimo 10 dias começar a regressão das inflamações,
indicado por um amigo em uma das crises eu resolvi fazer , a minha esposa que é enfermeira fez a aplicação, e pra minha surpresa passando uns 10 minutos o vermelhão
começou a regredir e continuei fazendo, se passaram 5 anos sem ter nenhuma crise. por isso indico a autohemoterapia a todos só vi benefício, claro com as medidas de
segurança principal que é a aplicação rápida no músculo assim que retirar o sangue para não haver coagulação do mesmo 

  
Alexandre Cunha 

 arapiraca AL
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Iraci Cardoso ·

 Meu esposo e minha sogra faz a 3 anos, eles estão muito bem .eu como sou transplanda de rim não sei ainda se posso fazer .
 Curtir · Responder · 16 de dezembro de 2014 08:51

  
Resposta: http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/problemas_renais.htm

  
site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil

  
 
 
 
 
 
Sandoval Conceição · Salvador

 Faço a 2 anos, me sinto muito bem, estou livre de várias doenças que possuia.
 Curtir · Responder · 1 · 7 de fevereiro de 2015 15:10

  
site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil

  
 
 
 
 
 
Davi Italo · E.E. Fernandina Malta

 Faço esse tratamento a 2 anos e so me trouxe beneficios, creio que essa terapia é a cura pra muitas doenças só que os medicos nao dizem para nao falir empresas
farmaceuticas. Bom essa é minha opiniao.

 Curtir · Responder · 12 de fevereiro de 2015 18:04
  

site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil
  

 
 
 
 
 
Resultados em 11 meses de AHT 

  
Postado por Ricardo Coelho em 1 abril 2013 às 21:55 

 

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/problemas_renais.htm


 
Prezados, gostaria de dar novo depoimento após quase um ano realizando AHT semanalmente. Eu tinha de 2 a 3 crises de sinusite por ano e após 11 meses de tratamento,
NENHUMA crise, nem sinal de sinusite, gripe ou resfriado. Simplesmente fantástico, dores de circulação nas pernas, desapareceram.... 

 O meu filho que tem papilomatose confluente reticulada, melhorou muito, mas os resultados começaram a aparecer somente a uns 3 meses atrás, por isso é importante a
paciência e acreditar que a terapia funciona, realmente os resultados para doenças de pele e raras como a que afeta meu filho não ocorrem da noite para o dia. 

 Gostaria de agradecer aos amigos da cura por me indicarem um aplicador em BH. 
 Um grande abraço a todos ! 

 Ricardo Coelho 
  

http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/resultados-em-11-meses-de-aht
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Juvencio Carvalho Martins

 juvencio Santo Antonio d Amparo mg faço ja há mais d 6 anos e só comprovo beneficios, dizem que é efeito placebo, mas na medicina veterinária já é usado por séculos
dando ótimos resultados!!! existe efeito placebo em animais??? e se for tambm o que importa é que está dando resultados , não vou enumerar aqui todos eles

 Curtir · Responder · 27 de setembro de 2015 08:58
  

site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil
  

 
 
 
 
Sábado, 20 de julho de 2013 - 14:22:11

  
Enfermidades selecionadas 

 Alopecia (queda de cabelo)
  

Desgorverno
  

cloreto de magnésio, vejam pra que serve! andei comprando a 2 reais 33g...hoje já custa uns 7 reais, já o sal reFINADO 1 quilo é quase de graça, sendo que ambos é tirado
da mesma fonte. Se eles pudessem botar um preço na auto hemoterapia, talvez você que tem dúvida, não iria ter a chance de usar...e você que espera que o governo
brasileiro libere o uso, certamente você é muito inocente, um governo que cobra um dos maiores impostos do mundo, e ainda paga esse salário....o quê esperar desse
governo! um governo corrupto,malicioso,cruel,bandido e a serviço das industriais farmacêuticas e sei lá mais o quê...se você não entra na internet pra ver o que deve ser
feito para usar a auto hemoterapia, provavelmente você ainda não precisa dessa terapia...a web tá aí pra todo mundo e lá vc escolhe em quem acreditar...eu pelos menos
quando vi o vídeo do DR. Luís Moura já sabia que iria fazer parte dos que usam a A.H. já sabia que não iria encontrar quem aplicasse ou apoiasse o uso...então a minha
necessidade fez com eu estudasse o assunto e aplicasse em mim mesmo com a ajuda de meu filho...fui baixando vídeos de pessoas ensinando e mostrando como fazer, e já
uso a mais de 3 anos...pra mim não importa mais o que o governo fala, o que a mídia diz, o que o covarde pensa, o que importa pra mim é que eu estou aqui e não sei o
que seria de mim se não fosse a A.H. sinceramente não sei. o que sei é que ela nunca me causou mal, nessas mais de 100 aplicações...se seu corpo esta sufocado pedido
por ajuda o que custa fazer certas terapias, pelo menos vc vai fazer algo por vc mesmo...diferente do seu "amigo" governo que adora ver pacientes em filas morrendo por
sua própria ignorância e ainda acreditando em papai noel. 

 mauricie 
 39 anos - são luís

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 21 de janeiro de 2013 - 13:50:31

  
Enfermidades selecionadas 

 Endometriose
 Psoríase

  
líquen esclerosoatrofico vulvar

  
Tenho 53 anos, diagnostico psoriase, endrometriose, liquen esclerosoatrofico vulvar esta doença rara pouco conhecida, incapacitante e mortal, e ao pesquisar na internete
vi muitas queichas da parte de pacientes e médicos , que os medicamentos usados para tratar a doença, não tinham bons resultados. A palavra líquen, significa fungo,
então resolvi combatelo usando limão com bicarbonato para beber,fiz uma mascara de bicarbonato e água e passava na vulva, usava dentro... acentos de bicarbonato e
água , a coceira de cara foi embora, tomei comprimidos para candidice. Fui a um proctologista que me solicitou um exame colonoscopia e que na vespera do exama eu
deveria tomar as 19hs 4 comprimidos de lacto purga, e de manhã o dramir e manitrol,assim fiz, eu já fazia a milagrosa hemoterapia a 5 messes o resultado eu devo ter
botado para fora, muito do que estava me deixando 

 doente, a melhora foi enorme estou defecando bem, a doença não me poe mais medo, a minha vulva tem um aspecto bem mais saldavel, creio que estou no caminho da
cura . Abaixo de Deus a Hemoterapia que cura as doenças que a medicina tradicional não cura. 

 socorrita 
 53 anos 

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 



 
 
 
 
Sábado, 16 de fevereiro de 2013 - 23:53:36

  
Enfermidades selecionadas 

 Miastenia gravis
  

Hoje tenho que comemorar porque faz 120 dias que não tomo corticóide - Miastenias gravis 
  

Data: 16/02/2013 22:42 
 De: Marco Antonio Resende 

 IP: 177.157.119.226 
 Assunto: Miastenia gravis 

  
Hj tenho que comemorar pq faz 120 dias que não tomo corticoide, soAUTO HEMOTERAPIA, já faz 4 anos fazendo aplicação e so tenho recebido benefícios, pq quem
conhece MG sabe da gravidade desta doença, mas estou muito bem graças a deus e DR LUIZ MOURA. Abraço a todos 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/12963626.html

  
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 10 de outubro de 2012 - 03:14:08 

  
caros amigos isso e verdadeiro, auto hemoterapia me tirou da crise da maldita (GOTA), de pois de algumas seções ja era crise, não tomo mais remedio nenhum,
PRIMEIRAMENTE A DEUS DEPOIS , DR LUIZ MOURA O SR. E SHOW 

  
LUIZ MATOS RIBEIRO 

 RIO DE JANEIRO
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Quarta-feira, 1 de agosto de 2012 - 21:31:39

  
Enfermidades selecionadas 

 Miastenia gravis
  

> [Genaura Tormin - LEVE, LIVRE E SOLTA] Novo comentário em A AUTO-HEMOTERAPIA PEDE PASSAGEM. 
 > 

 > Unknown deixou um novo comentário sobre a sua postagem "A AUTO-HEMOTERAPIA PEDE PASSAGEM": 
 > 

 > Eu admiro muito você. Tenho miastenia gravis (doença auto imune, com sintomas de fraqueza severa muscular, inclusive respiratória) e depois de pensar muito deparei-
me com seu depoimento sobre autohemoterapia. Tomei coragem e fiz a aplicaçao, na primeira semana senti discretas melhoras, o cansaço era menos intenso e a
necessidade de remédios - tomo 13 comprimidos diários- ficou menos intensa. Espacei os horários entre as tomadas, de 4/4h deixei de 5/5h, sem nenhum problema. Na
segunda aplicação a necessidade era ainda menor, pois o médico deixou ao meu critério os horários e as quantidades da medicação de uso contínuo, desde q eu não
execedesse aos 12 diários. Estou tomando de 6/6h e nao preciso mais acordar na madrugada para tomar. Isso para mim e para minha familia é motivo de alegria, pois faço
as refeiçoes, falo e faço exercícios normalmente como se eu estivesse tomando essa medicação de 4/4h. Sei que ainda melhoras estão por vir... Estou com 5 ml de 7 em 7
dias e a intenção é chegar em 10 ml semanalmente. Agradeço a você que foi um dos principais incentivos e ainda vou fazer o vídeo e mandar o depoimento para Dr. Luiz
Moura. 

 > Grande abraço querida, fica na paz de Deus.
  

 
 
 
 
 
Domingo, 1 de julho de 2012 - 14:57:17 

  
Edson Ruffo 

  
Boa noite autohemoterapistas, 

  
Pratico autohemo há 15 meses. Motivação: retocolite ulcerosa e acne rosácea. Faço 10ml de 6/6 dias. Benefícios obtidos: colite: redução drástica da dosagem de
medicamento alopático prescrito pelo médico, de 2400mg para 500mg em dias alternados. Acne rosácea: pele em condições muito satisfatórias, sem lesões e com a
coloração normal. 

 O segredo é ter paciência, pois os benefícios virão. 
  

Sds a todos 
  

Edson Ruffo 
  



Publicado no Grupo AUto-hemoterapia Geral - Facebook 
 quinta às 18:44 via celular

  
 
 
 
 
Domingo, 1 de julho de 2012 - 15:05:55 

  
Quarta-feira, 6 de agosto de 2008 - 09:51:07 

  
Eu tinha acne rosacea.Fiz tratamentos com 3 médicos. Melhorava porém nunca desaparecia completamente. 

  
Bastava comer alguma coisa q. provocasse, voltatava tudo. Até o clima complicava meu rosta.Depois da auto-hometerapia desapareceu.Vivo bem em qualquer clima.
Também desapareceu gripes e dor de garganta que no período de inverno eram frequentes. 

  
Acho q. devemos lutar para que haja um estudo científico e que seja autorizado o uso. Vai ajudar muita gente, principalmente os mais pobres.Parabens ao Dr. Luiz Moura
pela iniciativa de mostrar esta técnica e provocar as autoridades para um estudo bem detalhado sobre o asssunto. 

  
Gostaria de saber se a técnica se aplicaria na doença "omielite na medula".A pessoa já fez todo tipo de exames e tratamentos.Sem sucesso.Esta paralizado da cintura para
baixo.70 anos de idade. 

  
saudações 

  
Conceição Aparecida P.C.La Gatta 

 Juiz de Fora-MG 
  

http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/eu-tinha-acne-rosaceafiz-tratamentos-com ...
  

 
 
Sábado, 16 de outubro de 2010 - 19:46:12 

 189.115.12.156 
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Rosácea 

  
Vantagens 

  
tá com duas semanas que comecei a fazer tive ma melhora impressionante,pois já tou fazendo esse tratamento com uma dermatologista a cinco meses e não tive nenhuma
melhora,até ela mesma já não sabia que tipo de tratamento fazer. 

  
Experiência 

  
bom meu rosto já não tem tanta acne e a cor do meu rosto já estar mais suave,pois esse vermelhidão me incomoda,QUEM TEM ROSÁCEA SABE O QUANTO
SOFREMOS COM BAIXA ESTIMA e os vasos também já são menos,pois,meu rosto nas bochechas são cheios de vasos sanguíneos 

  
paula Cristina Lins batista 

 28 anos - Maceió - AL - Brasil 
  

____________ 
 Este depoimento foi extraído da "Primeira Pesquisa Virtual de Orientações Médicas sobre auto-hemoterapia", por isso: a data registrada é a data da participação na

pesquisa; o depoimento está classificado como "neutro" (Nenhuma das opções acima); a opção "receber emails" está "desabilitada"; os nomes dos autores só serão
exibidos quando estes tiverem feito esta escolha; as idades dos autores são da época da participação. 

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

  
 
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/quarta-feira-6-de-agosto-de-2008-095107-eu-tinha-acne.asp

  
 
 
 
 
 
Terça-feira, 1 de maio de 2012 - 20:04:48

  
LÍQUEN PLANO E AUTO-HEMOTERAPIA.

  
Meu nome é Izaura Márcia e moro em S. Gonçalo - RJ. 

 Estou deixando aqui o meu depoimento hoje, p/ q por meio deste, consiga ajudar pessoas acometidas como eu, de uma infeliz doença chamada 'LÍQUEN PLANO'. 
 Em julho de 2010, após meu pai ser hospitalizado, surgiu em meu pulso uma pequena bolhinha, q julgava eu se tratar apenas de uma simples picada de mosquito ou uma

pequena alergia. Procurei um dermatologista particular, q me deu o diagnóstico de 'eritema polimorfo'. Infelizmente, em menos de um mês mesmo após medicada, esta
doença já havia tomado grande parte do meu corpo, e pesquisando na Net, encontrei o q realmente pareçia ter mas precisava de uma certeza. 

 Procurei um médico do SUS e pedi biópsia, mesmo ele já havendo me alertado sobre o q realmente tinha. Resultado na mão, começei outro tratamento, não vendo
resultado algum, pois o LP só se alastrava. Começava então uma batalha q pareçia não ter fim. Ia de médico em médico, p/ ouvir sempre a mesma resposta: 'incurável'. 

 Ao longo de 8 meses, já não havia mais uma parte do meu corpo onde o LP não estivesse. Corticóides, tanto em comprimidos, pomadas, loções, antifúngicos,
antialérgicos, nada surtia efeito. E ao longo de 8 meses, por excesso de medicamentos, minha situação se agravou a tal ponto, q além de totalmente generalizada, sofria de
dores imensas por já estar c/ pancreatite, fígado e baço tbm inflamados, já estava quase careca, visão prejudicada, não conseguia comer pois minhas gengivas se partiram
em várias partes, além de uma coçeira insuportável q dia e noite me incomodava, não permitindo q eu tivesse sequer uma única hora de sono tranquilo. 

 Já não sabia mais o q fazer, como viver e nem pra onde correr. Fora isto, ainda tinha de tomar conta de meu pai q ainda estava acamado, e não conseguia sequer se manter
sentado, correndo risco de morte. Até aí ja havia pesquisado muito e já tinha visto os vídeos do Dr. Luis Moura sobre AHT ( auto-hemoterapia ), mas não acreditava q isto
conseguiria me ajudar. Ao ir novamente ao médico, entrei em estado de choque ao saber q teria de usar a Dapsona (medicação p/ lepra) por mais 2 anos. Disse então a

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/quarta-feira-6-de-agosto-de-2008-095107-eu-tinha-acne.asp


mim mesma: "Vou morrer!", pois sabia q meu corpo já não aguentaria mais qualquer medicação. 
 Mais uma vez, pedi forças a Deus e fiz o q muitos não fariam. Decidi parar c/ tudo e optei somente pela AHT. Mas tbm compreendia, de tanto pesquisar, q teria de rever

todo o meu estilo de vida, incluindo minha alimentação, cuidados c/ o sol, água, o q deveria ou não usar na pele, roupas, etc. 
 Hoje não tomo qualquer medicação contra esta doença. Recuperei meus cabelos, minha visão, minha pele, mas principalmente, minha vontade de viver, pois perto de

como eu estava e estou hoje, eu realmente me sinto curada. 
 Continuo fazendo minha AHT, pois ela, além de controlar esta doença, acabou c/ os cistos do meu ovário, meus tremores, minha depressão, mas continuo tomando os

mesmos cuidados q antes tomava, pois estes são excenciais aos portadores de LP. 
 Aos amigos q estão lendo agora este depoimento, peço q lutem como eu lutei, mesmo não tendo forças. Não acreditem em médicos q lhe dizem q não há uma chançe, pois

eles não iriam estudar tanto tempo e pagar uma Faculdade, pra depois lhes dizer q uma única seringa poderia salvar sua vida, já q sua sobrevivência depende de lhe
receitar medicamentos q só irão baixar mais ainda sua imunidade. O despreparo e o descaso de alguns médicos para esta doença, ainda é uma constante no Brasil,
infelizmente, mas vcs não estão sozinhos, acreditem. Há centenas de pessoas c/ LP, sofrendo, implorando por uma ajuda. E se alguém duvidar do q falo, entre no site
'Amigos da Cura', vejam minhas fotos, elas não mentem e falam por mim. 

 São muitas as pessoas q me procuram hoje, tanto do Brasil, como do exterior me pedindo ajuda, e somente uma frase me vem à cabeça: "De graça recebestes, de graça
dai!" 

 Tenham fé, esperança, acreditem em si mesmos, e nunca, nunca deixem de lutar. Estou disponibilizando aqui meu email, p/ as pessoas q quiserem saber não só um pouco
mais sobre esta doença, como tbm dúvidas sobre a AHT e os cuidados q têm de tomar. 

 Estou a disposição de vcs. Fiquem c/ Deus meus amigos! 
  

Ass: Izaura Márcia Lima Canella. Email: izaura_marcia@mail.com 
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/liquen-plano-e-auto-hemoterapia.asp
  

 

Terça-feira, 22 de março de 2016 - 11:32:40 
  

tive rosacea e dermatite seborreica. os sintomas começaram em março de 2014. final de maio comecei a auto hemoterapia por indicaçao de um rapaz. foram momentos
dificeis que vivi mais graças a Deus deu certo. Os medicos haviam me ignorado e a afliçao era grande. fiz a AH por um ano e cinco meses tomando 10ml uma vez por
semana, cinco ml em cada musculo, as vezes no braço as vezes no gluteo.Parei final de outubro de 2015. graças a Deus e a N Senhora estou curada. 

  
 como se deu a cura: 1- no primeiro mes tive uma grande melhora na ardencia e secura do rosto, com uns 3 meses o vermelhidao começou a diminuir, eu acordava com o

rosto limpo e com o passar do dia ia ficando vermelho esse processo durou uns meses. O mais demorado foram as espinhas que mesmo nao tendo mais a vermelhidao elas
insistiam em aparecer, ate usava as vezes a desonida. Outro ponto dificil de curar foi o nariz eu sentia a cura mais o nariz as vezes ficava vermelho. por fim ganhei
confiança e parei eu me avaliei e parei. Hoe me irrito, tomo sol, como chocolate...tudo sem nenhuma restrinçao. A unica coisa que me encomoda sao algus vasos que
ficaram no rosto, mas vou tirar com layser pois isso a medicina pode fazer. 

  
 Tenha força, confie pois a maioria das pessoas nao aceitam e mandam voce parar, se possivel nao cai no meu erro evite falar, cure, vença. Que Deus te abençoe. 

  
vera lopes   

 salvador

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/tive-rosacea-e-dermatite-seborreica-os-sintomas-comecaram.asp

 
 
Domingo, 1 de julho de 2012 - 15:25:52 

  
Quarta-feira, 30 de julho de 2008 - 19:53:24 

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Rosácea 

  
Vantagens 

  
Gradativamente foram sumindo a inflamação, o inchaço e o vermelhão. Foi o melhor tratamento para a rosácea. 

  
Experiência 

  
Busquei vários especialistas e a medica~ção era a mesma s antibioticos que eram prescritos pelos dermatologistas faziam muito mal ao meu estômago e foi um alívio não
precisar mais usá-los. 

  
anna lucia magalhães lima 

 60 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 
  

____________ 
 Este depoimento foi extraído da "Primeira Pesquisa Virtual de Orientações Médicas sobre auto-hemoterapia", por isso: a data registrada é a data da participação na

pesquisa; o depoimento está classificado como "neutro" (Nenhuma das opções acima); a opção "receber emails" está "desabilitada"; os nomes dos autores só serão
exibidos quando estes tiverem feito esta escolha; as idades dos autores são da época da participação. 

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-rosacea.asp

  
 
Domingo, 17 de maio de 2009 - 14:55:53 

 189.115.4.119 
 Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Alergias, Artrite, Bursite, Coração (problemas cardíacos), Depressão, Dermatose alérgica, Dor na coluna, Dores

articulares, Esofagite, Fibromialgia, Hérnia de disco, Insuficiência vascular periférica, Lupus, Pós-operatório, Pré-operatório, Prevenção de infecções cirúrgicas,
Prevenção em geral, Púrpura trombocitopênica, Recuperação da capacidade visual, Refluxo gastroesofágico, Rinite, Rosácea, Síndrome do túnel do carpo, Tendinite,
Varizes 

  
Vantagens 

  
Estou fazendo regularmente a auto-hemoterapia há mais de dois anos devido às manchas vermelhas/roxas que tinha constantemente nos braços e hoje, além de ter me
livrado das horrorosas manchas, obtive uma melhora espetacular em todos os outros casos assinalados no quadro anterior. De aftas, alergias, artrites, bursite, hérnia de

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/liquen-plano-e-auto-hemoterapia.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/tive-rosacea-e-dermatite-seborreica-os-sintomas-comecaram.asp


disco (tenho duas na região dorsal), dores musculares, as quais foram diagnosticadas como 'fibromialgia', depressão e problemas cardí acos, posso ainda registrar uma
melhoria estupenda nas varizes, havendo um clareamento total nas pernas. Faço questão ainda de esclarecer que além de todos estes benefí cios enumerados, tive também
um notável retorno visual com comprovada baixa nos graus dos óculos até então usados por mim. 

  
Experiência 

  
Das implicações orgânicas que me acometia as mais graves foram as ligadas a insuficiência vascular periférica, como manchas roxas nos braços e pernas, o que ouvi as
mais esdrúxulas conclusões como sendo lupus, rosácea, púrpura e todo tipo de diagnóstico. Foi por vaidade e constragimento que optei pela autohemoterapia, (por
aconselhamento de um médico amigo). Não conhecia a técnica e pesquisei o suficiente para me encorajar e testar a eficiência do procedimento o qual foi usado por uma
irmã onze anos mais velha do que eu, ainda na década de 50 por aconselhamento médico para o tratamento e cura da acne. Hoje, sou uma pessoa totalmente sadia, sem
nenhum dos sintomas assinalados. Venci uma depressão de mais de dez anos, voltei a viver e a gostar da vida. Agradeço a oprtunidade participar e relatar o sucesso da
auto-hemoterapia, esperando que outras pessoas também possam desfrutar dos benefí cios da auto-hemoterapia. 

  
Leuda Manfrin 

 68 anos - João Pessoa - PB - Brasil 
  

____________ 
 Este depoimento foi extraído da "Primeira Pesquisa Virtual de Orientações Médicas sobre auto-hemoterapia", por isso: a data registrada é a data da participação na

pesquisa; o depoimento está classificado como "neutro" (Nenhuma das opções acima); a opção "receber emails" está "desabilitada"; os nomes dos autores só serão
exibidos quando estes tiverem feito esta escolha; as idades dos autores são da época da participação. 

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-afta-alergias-3.asp

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/quarta-feira-30-de-julho-de-2008-195324-1891154119.asp

  
 
 
 
 
Quarta-feira, 23 de maio de 2012 - 21:06:55

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne juvenil
 Asma

 Bronquite asmática
 Dor de cabeça crônica

 Leucemia
 Psoríase

  
TESTEMUNHOS DE CONFIRMAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA AUTO-HEMOTERAPIA 

  
O sr. René respondeu sua postagem de 29-12-2008, confirmando os beneficos da AHT 

  
Data: 23/05/2012 19:37 

 De: René gentil de Carvalho (renegentilcarvalho@hotmail.com) 
 IP: 189.11.199.114 

 Assunto: Re: Autohemoterapia 
 meu filho sofria de bronquite asmática desde pequeno, com crises de dispnéias chegou a ficar internado tomando soro com aminofilina, e mais aerosol commedicamentos

bronco dilatadores para conseguir respirar. Estou fazendo AH já há alguns meses nunca mais teve crises respiratória. Diversas jovens portadoras de espinhas postulosas
que ficavam inibidas de se apresentar em público com vergonha da aparencia depois que fizeram um tratamento de 6 meses, seus rostos e costas ficaram com a pele lisa e
sem marcas. Várias senhoras portadoras de artite reumatoide, sentiam dores por todas as articulações impedindo-as de fazerem até a limpeza de suas casas tambem
sofriam não só das dores no corpo como também dores fortissima na cabeça. Também tenho um cliente que sofre de psoríase que começou a fazer o tratamento na semana
passada e já apresentou alguma melhora quanto as coceiras. Também tenho vários clientes atletas que já se sentiam cansados e pouco desejo de continuar seus treinos e
após a terceira seção ja encontraram uma super motivação para executarem seus exercicios. 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/12455430.html

  
 
Data: 29/12/2008 19:45:43 

 De: Rene (renegentilcarvalho@hotmail.com) 
 IP: 200.101.112.249 

 Assunto: Autohemoterapia 
  

Tenho posse do DVD do dr.Luiz Moura. 
 Tenho um filho que sofre de bronquite asmatica desde 3 anos de idade, hoje ele está com 21, comecei praticar a autohemoterapia, já está na 8ª dose semanal.

Periodicamente tinha que correr com ele ao médico, fazendo inalações com bronco dilatadores, tomando aminofilina na veia e sofrendo muito com a dispnéia que a
bronquite lhe causava. A partir da 1ª dose começou a melhora, de vez em quando ele dá uns espirros por alergia de algum cheiro muito forte, mas é só. Graças a Deus tive
conhecimento desta terapia (AH) agora também estou aplicando em um amigo que esta com o colesterol 383 começou ha duas semanas e ele está muito confiante e
tambem quer que sua esposa que é policistica de útero e ela vai começar no domingo que é mais fácil, porque ela trabalha. Em breve saberei dos resultados dos demais.
Cuidado com os procedimentos antisépticos nas aplicações, procurem aplicar só nos glúteos que são maiores. Imaginem uma cruz em uma nádega e apliquem na parte
superior externa e não esqueçam de trocar as agulhas antes de aplicar nas nádegas. 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/8036475.html

  
 
 
Data: 23/05/2012 14:44 

 De: ISABEL CRISTINA DA SILVA CASTRO 
 IP: 187.59.236.241 

 Assunto: ToRe: AMIGOS DA CURA auto hemoterapia 
 sou tecnica de enfermagen faço aplicaçao de auto hemoterapia en 350 pessoas toda semana no sul do ES temos curas comprovadas. primeiro DEUS na minha vida

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/quarta-feira-30-de-julho-de-2008-195324-1891154119.asp


segundo a auto hemoterapia . faço com amor acredito na cura pois fui curada de leucemia .nao tenho nen sinto nada. tenho muitos amigos e jumtos ajudamos quen precisa.
aplico en min mesmo a 20 anos e sou muito feliz. 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/12454854.html

  
 
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 19 de agosto de 2013 - 21:38:04 

  
Pratico esta terapia há mais de 3 anos. Semanalmente, a cada 7 dias a repito. Os benefícios que recebi são inúmeros desde a melhora das minhas hidroceles e varicoceles,
a minha melhora gastrointestinal que não podia tomar um copo de cerveja e finalmente meus cabelos que pararam de cair e minha careca esta começando a ficar com
novos cabelos. 

 A única preocupação que tive foi de encontrar alguém que machucasse o menos possível, e isto consegui. Ele tem umas mãos bem leve e por isso é muito procurado, com
mais de setenta aplicações por semana. 

 Abraços e dê uma oportunidade para você. 
 Geraldo Ferreira Guerra 

 Jardim Atlãntico-Florianópolis/SC
  

FONTE AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
Edson Ruffo 

 Boa noite autohemoterapistas, 
  

 Pratico autohemo há 15 meses. Motivação: retocolite ulcerosa e acne rosácea. Faço 10ml de 6/6 dias. Benefícios obtidos: colite: redução drástica da dosagem de
medicamento alopático prescrito pelo médico, de 2400mg para 500mg em dias alternados. Acne rosácea: pele em condições muito satisfatórias, sem lesões e com a
coloração normal. 

 O segredo é ter paciência, pois os benefícios virão. 
  

 Sds a todos 
  

 Edson Ruffo 
  

 Publicado no Grupo AUto-hemoterapia Geral - Facebook 
 quinta às 18:44 via celular

  
FONTE AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
testemunho 

  
 Amigos da cura, ha mais ou menos dois dias atras me tornei menbro deste espaço maravilhoso onde ha tempos procurava pra expressar minha alegria por conhecer os

beneficios deste medoto terapeutico. 
  

 Eu sofria de Polineurite, baixa Imunidade e naum conseguia me livrar de uma candidiase intestinal que me acompanhava ha mais de um ano, era muita fraquesa tudo que
comia fermentava era ma digestão fezes amolecidas e muitos gases, enfim era terrivel qualidade de vida abaixo do minimo. um belo dia um colega de trabalho me falou
que tinha o DVD da AHT na mesma hora pedi emprestado assistir tres dias depois comecei a tomar a AH por incrivel q pareça na primeira semana depois da primeira
aplicação os sintomas desapareceram todos comecei a ganhar resistencia, pois eu naum era tão magro quem naum sabia domeu problema jamais imaginava que eu sofria
tanto, hj estou com dois anos e quatro meses que faço regularmente de cinco em cinco dias assim como faço as minhas refeições diarias, as vxs brinco que sou um Homen
de 46 anos vivendo em um corpo de 30 antes era o contrario, minha namorada ja tinha feito duas conização no útero acho que é so no útero que faz este procedimento
depois de um mes estava completamente curada (utero roseo igual de criança) tbm tinha uma glandula saliente no seio direito tudo isso sumiu depois de 30 dias, so tenho
a agradecer a Deus e ao Dr. q descobriu este procedimento e quero aqui falar pra todos os que setão sofrendo com alguma enfermidade neste momento, faça a AH não
tenha medo e nem pense duas vezes, a cura vem logo em seguida um forte abraço a todos e que Deus nos ilumine sempre abraços... 

  
 Publicado por joao evangelista sousa em 9 junho 2012 às 16:04

  
AMIGOS DA CURA e AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 16 de maio de 2011 - 16:51:46

 



 
Fotos da evolução do tratamento com a auto-hemoterapia de um canino: 

  
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/fotos-da-evolucao-do?xg_source=activity

  
No Orkut, num dos álbuns da Silvania (a mãe dela foi curada de úlcera na perna), tem também fotos da evolução 

 do tratamento com a auto-hemoterapia de um canino. A melhora é bem visível. 
  

PERFIL Silvania: 
 http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=17191074733633039269

  
ALBUM: Auto Hemoterapia. Meu sangue me cura: 

 http://www.orkut.com.br/Main#AlbumZoom?uid=17191074733633039269&pid=1269516204581&aid=126948 ...
  

FOTO 1: Como estava sua pata. Aplicação de 20ml a cada 5 dias. 
  

FOTO 2: Terceira aplicação. 
 FOTO 3: Terceira aplicação. 
  

FOTO 4: Quarta aplicação 
 FOTO 5: Quarta aplicação. Eficaz também em animais. 

  
FOTO 6: Quarta aplicação. Logo postarei a evolução da cura nas próximas aplicações!!! 

  
- 

  
Registro fotografico da cura da mae da Silvania 

  
Auto-hemoterapia cura úlcera na perna: 

  
http://pdfcast.org/pdf/auto-hemoterapia-cura-lcera-na-perna

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/fotos-da-evolucao-do-tratamento-com-a-auto-hemoterapia-de.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 11 de maio de 2011 - 03:05:17

  
Enfermidades selecionadas 

 Úlcera varicosa
  

Auto-hemoterapa cura Ulcera Varicosa - Ulcera Varicosa tratada EFICAZMENTE CON AUTOHEMOTERAPIA
  

PDF: Auto-hemoterapa cura Ulcera Varicosa 
  

Ulcera Varicosa tratada EFICAZMENTE CON AUTOHEMOTERAPIA 
  

http://alturl.com/urh34
  

http://pdfcast.org/pdf/auto-hemoterapia-cura-ulcera-varicosa
  

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

http://autohemoterapia.orgfree.com/Autohemoterapia_cura_ulcera_varicosa.pdf
  

HTML: 
  

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

http://autohemoterapia.orgfree.com/Autohemoterapia_cura_ulcera_varicosa.html
  

 
Quarta-feira, 18 de maio de 2011 - 01:16:17 

  
Postado no Orkut em 24 de abr 

  
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=55417756&tid=5597402483510774363&kw=ulcera+varicos ...

  
Eliane 

 Sou aplicadora de Hemoterapia!!!Estou aplicando em uma senhora com mais de 60 anos que é portadora de uma ulcera varicosa!!!Estamos na terceira aplicaçao e a ferida
reduziu em 80%!!E olhe que era bem grande!!Maior que um punho fechado!!Acredito que com mais 5 aplicaçoes vai cicatrizar totalmente!!!Mas de qualquer maneira
vamos continuar por um bom tempo para que as defesas dela sejam fortalecidas e nao haja reicidencia!!! 

 Espero que o que disse aqui possa de alguma forma ajudar vc!!! 
 Eu faço hemo ... 

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/fotos-da-evolucao-do-tratamento-com-a-auto-hemoterapia-de.asp


eu aplico... 
 eu acredito na hemoterapia!!! 

 Vejo nela a soluçao para aqueles que estao sem esperança de cura!!! 
  

Domingo, 15 de maio de 2011 - 17:23:42 
  

Comentario de luarzerimar1 em seu proprio video: 
  

AUTOHEMOTERAPIA SI CURA: Auto-hemoterapia cura ulcera varicosa 
  

http://youtu.be/qDah5i_b5BA
  

Aqui estamos aplicandonosla mas de 35 personas, todos estamos muy satisfechos y ganando mas adeptos. Que maravilla poder compartir ese beneficio. 
  

?luarzerimar1 1 dia atrás 
 http://www.youtube.com/user/luarzerimar1

  
 
Quarta-feira, 11 de maio de 2011 - 08:46:52 

  
Pedro Agustin Leon Pozo comentou seu link. 

 Pedro escreveu: "yo trate pierna de diabetico a punto de amputar y gracias a DIOS y AHT el paciente tiene sus dos piernas ....AHT es maravillosos"
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapa-cura-ulcera-varicosa-ulcera-varicosa.asp
  

 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 27 de outubro de 2010 - 16:34:39

  
DEVO AO DR LUIZ MOURA A CURA DE MEU FILHO COM LIQUEN PLANO

  
25/10/2010 17:36 - CLAUDIA PEREIRA DE LIMA 

 AUTOHEMOTERAPIA DEVERIA SER SINÔNIMO DE MILAGRE, A CURA DE MEU FILHO COM LIQUEN PLANO, AOS 12 ANOS, DEVO AO DR LUIZ
MOURA, POIS TODOS, DIGO TODOS OS MÉDICOS QUE PROCUREI, ME DISSERAM SE CONFORME, NÃO TEM CURA É RARA, INFELIZMENTE. SOU
PARAIBANA E VIM DE JOÃO PESSOA, PARA O RIO DE JANEIRO, FIZ CONSULTA COM ESSE ABENÇOADO, QUE PRESCREVEU O TRATAMENTO E ELE
SIMPLESMENTE POR UM MLAGRE ESTÁ CURADO, SOU ETERNAMENTE E ALEM ADA ETERNIDADE GRATA, MEU FILHO É LINDO E VAI
CONTINUAR LINDO GRAÇAS A AUTOHEMOTERAPIA, GOSTARIA DE FAZER QUALQUER COISA PARA AJUDAR NA DIVULGAÇÃO, ACEITAÇÃO E
REGULAMENTAÇÃO, ME DIGAM COMO, POIS NÃO E JUSTO TANTOS PRECISAREM D CURA, NÓS SABERMOS QUAL É A CURA E NÃO
DIVULGARMOS, É MUITO EGOÍSMO, SOU ENTUSIASTA, VOU EM QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO E FALO COM MUITA ALEGRIA DO
MILAGRE QUE VI ACONTECER, SÓ SABE O QUE É UMA DOENÇA INCURÁVEL É QUEM PASSA POR ELA, ME AJUDEM A AJUDAR. SAÚDE A TODOS,
FIQUEM COM DEUS. CLÁUDIA LIMA 21-34372083/8212083 

  
 FONTE: http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723

  
Segunda-feira, 18 de julho de 2011 - 11:09:20 PM 

  
Querida Claudia, nós estamos fazendo a nossa parte e dando o nosso depoimento, mais desculpem a minha expressão, tem cada ignorante que só posso sentir pena, tem
gente que gosta de sofrer mesmo, paciência... alguém tem que encher o bolso dos espertinhos. 

  
 visitem o meu Blog http://www.autohemoterapia.blog.com

 Eraldo Nazário 
 41 anos - Capivari de Baixo / SC

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/devo-ao-dr-luiz-moura-a-cura-de-meu-filho-com-liquen-plano.asp

  
 
 
 
 
 
Terça-feira, 27 de abril de 2010 - 10:15:04

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Endometriose

  
Vantagens 

 Infelizmente não tive como concluir meu tratamento, mas durante o mês que fiz o tratamento não tive nada de cólica. As melhoras foram visíveis de pele, cabelo, unhas. E
agora a menstruação não tem sido contínua e com isso não tenho colicas. 

  
 Experiência 

 Minha experiência foi ótima. 
  

 cida diniz 
 49 anos - Mauá - SP - Brasil

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-endometriose-2.asp

  
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapa-cura-ulcera-varicosa-ulcera-varicosa.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/devo-ao-dr-luiz-moura-a-cura-de-meu-filho-com-liquen-plano.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-endometriose-2.asp


 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 31 de agosto de 2009 - 11:35:04 

  
Estou melhorando das seguintes enfermidades 

  
1]gastrite e h. pilori 

  
2]prisao de ventre e distençao abdominal 

  
3]sinusite 

  
4]problemas de garganta 

  
5]artrose 

  
6]má circulaçao do sangue 

  
Hoje estou comaçando viver uma qualidade de vida melhor como nunca experimentei até entao apenas na sexta apli/. Como já tinha comentado este remedio veio do
laboratorio de DEUS. Graças aEle e ao dutor LUIZ MOURA estou feliz e começando viver melhor.

  
DIVA GOMES

 DOURADOS MS
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 30 de agosto de 2009 - 23:20:54 

  
eu faço auto hemoterapia , sou muito grata ao dr luiz moura pelo trabalho . 

  
etelvina pereira dos santos

 54 anos - belo horizonte m gerais
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 31 de agosto de 2009 - 08:48:14 

  
Eu sou a favor da auto-hemoterapia porque .... 

  
Eu sou a favor da auto-hemoterapia porque vejo o benefício, resultados refletidos na saúde, em promoção da saúde, curas impressionantes não apenas em toda minha
familia, incluindo eu, bem como, as centenas, se não milhares de pessoas que acompanho pessoal e virtualmente e se utilizam desta terapia ao longo de um ano e meio
desde que conheci. 

  
Eu sou a favor da auto-hemoterapia porque vejo o esforço de médicos valorosos que prezam o juramento que fazem, como Dr Luiz Moura, que mantem firme sua decisão
de "amenizar o sofrimento do paciente, e quando possível, curar". 

  
Eu sou a favor da auto-hemoterapia porque sinto a solidariedade das pessoas em ação, na incansável luta de ajudar pessoas desconhecidas, para levar alento ao sofrimento
alheio. 

  
Eu sou a favor da auto-hemoterapia porque sinto e vejo o fio invisível que tece a rede da vida, como instrumento com Poder , carregado de Verdade, para curar e
reeencantar este mundo através da promoção da saúde de todos os seres, entre todos os seres. 

  
Eu sou a favor da auto-hemoterapia porque ser contra é o mesmo que ser contra a vida. E ser contra a Vida é a maior vergonha que um ser pode ter que carregar, apesar de
ter seus bolsos cheios... 

  
Este texto foi escrito por karlak 

  
(E eu assino embaixo dele) 

  
Marcelo Fetha (fetha@ibest.com.br)

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1033&u=1

  
Sábado, 9 de agosto de 2008 - 23:18:04 

  
TENHO MIASTENIA GRAVIS, diagnosticado a 18 meses, e foi a Auto-Hemo, que me devolveu a vontade de viver. Após 9 meses sem saber o que eu tinha, após a



descoberta os médicos me informaram que o tratamento seria a base de cortisona. Fiquei apavorada pois sei muito bem dos efeitos colaterais desse tratamento. Quando
assisti o video do Dr. Luiz Moura, percebi que aquele video seria uma mensagem dos céus. Pois em todas as minhas orações pedia a Deus que me iluminasse para a
descoberta e o tratamento de minha doença. 

  
Tive todos os sintomas da doença: Visão dupla, Dificuldades com a fala, com o engolir, fraqueza nas pernas e braços, palpebras baixas e emagreci 16kls por não conseguir
me alimentar. 

  
Então após o inicio do tratamento, graças a Deus primeiramente e depois ao Dr. Luiz Moura, que posso viver quase que normalmente. Inclusive já recuperei meu peso. 

  
Sei que a doença é incurável, mas voltei ter uma vida quase normal, respeitando agora os meus limites. 

  
Fico muito triste quando acusam o Dr. Luiz Moura de charlatanismo e de querer enriquecer através da venda de DVDs. 

  
Como pode alguem pensar isso de uma pessoa de mais de 80 anos e que o unico intuito era de não morrer com esse conhecimento. E com relação a venda de DVDs eu
assisti através de um dvd pirata e o filme está disponível gratuitamento no youtube e outros sites. 

  
Obrigado Dr. Luiz Moura, eu sou prova viva, graças a Deus, de todos seus relatos. 

  
Nao se esqueçam que a homeopatia, a ortomolecular e a acumpuntura também foram execradas no seu inicio e hoje é comprovada a eficacia. 

  
Só tenho medo é que a Industria Farmaceutica manipule os dados para que esse tratamento não tenha prosseguimento, pois a questão financeira infelizmente fala mais
alto. Uma pena. 

  
Mas quem tiver acesso a esse relato, reafirmo sou TOTALMENTE A FAVOR DA AUTO HEMOTERAPIA. 

  
ção

 39 anos - SP
  

 
 
 
ORIENTAÇÔES MEDICAS

  
Quarta-feira, 30 de dezembro de 2009 - 12:24:39 189.72.159.226

  
...então porque não se pune as pessoas que tomam veneno, comprimidos excessivos pra morrer e coisas parecidas? Porque ele também está praticando infração sanitária.
Se eu faço a auto hemoterapia estou fazendo com meu organismo, e eu, só eu, sou responsável. 

  
Conheço pessoas que ao fazerem esta prática, evitaram cirurgias arriacadas com coluna, coração, ùreto... 

  
O problema é que mexe com o bolso de alguém.

  
Walnir Lima

 Palmas
  

 
 
 
ORIENTAÇÔES MEDICAS

  
Quarta-feira, 30 de dezembro de 2009 - 13:17:02 189.63.214.91

  
Disse tudo meu amigo. 

  
E o problema ainda é maior porque SÃO MUITOS BOLSOS contra a Auto-hemoterapia !!!

  
MUITOS BOLSOS contra

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 29 de agosto de 2009 - 00:59:22 

  
Faço AHT a um mês, me sinto muito melhor, muito mas disposto no dia-a-dia.

  
M - A

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 26 de agosto de 2009 - 16:44:51 

  
Em primeiro lugar quero louvar e agradecer a Deus, por existir um homen de Deus, e de muita coragem, Médico Dr. Luiz Moura, A minha opinião é a melhor
possivel.Não posso entender porque a OMC,CFM e outros orgãos, querem confundir esta prática. Após assistir o filme fique imprecionado, Esse DVD faz
aproximadamente dois anos, logo em seguida passei a usa-lo,o Auio-Hemo porque eu tinha; uma sinuzite aguda, o Médico, solicitou uma serié de Raio X de nome seios
faciais, e a conclusáo era cirugia, fiquei adiando por que tinha muito medo, até que chegou as minhas máos o DVD e acreditei, e para min é um milagri, estou
completamente curado mais a cada sete dias repito a aplicaçáo, para me proteger. Minha mãe Terezinha Nogueira com 91anos, ao ser examenada,foi localidado cancer de



utero. O Médico dr. Porto diagnosticou e autorizou a aplicação de 29 secçóes de radio terapia. e em paralero sendo aplicado 5ml. Após 3 meses repetido os exames o
médico disse náo acusava nada, está completamente curada. Graças a Deus, e Graças ao Dr. Luiz Moura, e toda a familia está sendo aplicado a auro hemo, e nunca mais
vamos parar.Se alguem quiser maiores detalhes, email rogerionaguiar@hotmail.com, Muito obrigado Dr. Luiz Moura. Deus lhe proteja. Rogério 

  
graças a Deus 

  
Rogério Nogueira Aguiar

 62 anos - Fortaleza Ceará Brasil 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 24 de agosto de 2009 - 09:52:53 

  
ACHO QUE ESSA TÉCNICA É VÁLIDA POIS TEM ABRANGÊNCIA SOBRE DIVERSAS DOENÇAS AUTO-IMUNES, COM A EFICIÊNCIA QUE MUITOS
TRATAMENTOS CONVENCIONAIS NÃO ALCANÇAM.

  
DANIELA

 22 anos - CONTAGEM
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 22 de agosto de 2009 - 21:58:49 

  
Realmente tem fundamento, uma vez que a homeopatia se baseia em ação e reação do próprio organismo.

  
Altayr

 75 anos - RJ/Brasil
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 19 de agosto de 2009 - 09:43:24 

  
NA minha opinião esse procedimento SALVOU a vida de minha mãe que tinha Alergia a Glúten, e quase morreu tomando os remédiios CARÌSSIMOS q os médicos
prescreviam e depois de certo tempo não fazima mais efeito... A AUTO-HEMOTERAPIA salvou a vida dela... 

  
O q posso dizer, se o próprio conselho de medicina informa que 25% dos médicos naum sabem prescrever CORRETAMENTE medicamentos e as vezes nem
IDENTIFICAR a patologia de seus pacientes...

  
Orlando de Andrade

 35 anos - Fortaleza - Ceará
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Data: 13/08/2009 16:01 

 De: André Góes 
 IP: 187.12.157.194 

 Assunto: Re: AH 
  

como ja foi dito, esse procedimento estimula as celulas de defesa do organismo, etc 
  

tenho experiencias fantasticas com esse procedimento , 
  

casoa na minha familia que fazem o uso dessa terapia 
  

meu contato 82- 8814-4007 3324-5956 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 8 de agosto de 2009 - 22:34:00 

  
Data: 08/08/2009 18:42 

 De: verapassaglia 
 IP: 189.30.254.246 
 Assunto: Aht 

  
Já fazem tres anos que estamos fazendo AHT, meus pais e eu.O resultado realmente é fantástico.Meu pai que está com 88 anos não quer parar de fazer.Ele é



asmático,hipertenso,tem arritmia cardíaca e quando ele faz a aplicação,sente-se muito melhor.Só que os exames médicos são efetuados sempre que agendados e a
medicação alopática é respeitada.Acredito que a AHT seja um complemento porque como nossa alimentação já não é orgânica, a poluição está no ar e não caminhamos
como antigamente(não permitindo que nosso organismo processe toda a alimentação que ingerimos, gastando as energias), nosso organismo já não consegue se manter
sem disfunções.Agradeço ao dr.Moura pela coragem de nos colocar a par deste método tão antigo que muitos o usavam para acne e "limpeza do sangue".Até hoje não vi
nenhum senão para aplicação:cancer,miomas,problemas respiratórios,picadas de cobras, alergias, problemas circulatórios.Tudo funciona muito melhor. 

  
 
Data: 08/08/2009 16:06 

 De: TUPINAMBA 
 IP: 189.118.0.250 

 Assunto: APOIO 
  

FUI PRATICANTE DESTA TÉCNICA, CONSEGUI GRANDES RESULTADOS, INFELIZMENTE PROIBIRAM ESTE MÉTODO SIMPLES DE TER SAÚDE E
NÃO CONSEGUI MAIS UMA PESSOA QUE TIVESSE CORAGEM DE FAZER AS APLICAÇÕES EM MIM E NA MINHA ESPOSA, HOJE VISITO OS FORUM
NA ESPERANÇA DE VER PUBLICADO A LIBERAÇÃO DA AH. ESPERO QUE OS SENHORES POLÍTICOS OLHEM PARA ESTA ALTERNATIVA COM BONS
OLHOS E AJUDEM A QUEM ESTA PRECISANDO. 

  
 
 
 
Data: 06/08/2009 18:24  

 De: Luciana (lcpublicidades@hotmail.com)  
 IP: 200.223.17.26  

 Assunto: Re: Asma e sinusite...Queria saber se AH melhora e cura os dois.  

Olá amigo  
Tenho uma tia que sofria de uma alergia crônica, tinha sinusite, asma, estava sempre resfriada, sempre estava tomando remedio para alergia. Ela começou fazer ah e ja esta na

14ª aplicação nunca mais teve nenhum resfriado. Essa tia ela tambem tomava 2 comprimidos para pressão alta, tava com um cisto embaixo do ceio e sentia dormencia nos pés. Ela
tem 66 anos. Hoje ela não tem mais nenhum desses problemas, não toma mais os comprimidos da pressão o cisto esta bem pequeninho, não tem mais as dormencias e disse que não
para mais de fazer auto hemoterapia so mesmo para descansar as veias.  

Esse é apenas um dos problemas, das mais de 200 pessoas que eu conheço que fazem auto hemoterapia.  
Tenha confiaça amigo e vá em frente. Leia tudo que vc puder sobre auto hemoterapia porque que a auto hemoterapia não é reconhecida agente ja sabe. E a explicação todos nós

sabemos. Tantos beneficios de graça é coisa de Deus mesmo. AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.  
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 3 de agosto de 2009 - 22:14:07 

  
Data: 03/08/2009 19:37 

 De: jose gomes 
 IP: 189.83.55.199 
 Assunto: Auto-hemoterapia no futebol 

  
Porque os médicos do Fluminense podem usar a AH na tratamento de atletas. . .Vejam parte de reportagem da gazeta spress: 

  
Não bastasse a má fase por que passa nos gramados (é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro), o Fluminense perdeu Fred na partida da última quarta-feira contra o Atlético.
Para piorar a situação, o coordenador médico do Tricolor, Michael Simoni, afirmou neste domingo que a lesão do atacante é de extrema gravidade. 

  
"A lesão na virilha do Fred é a mais grave que eu já vi. É como se fosse uma fratura no músculo, é de extrema gravidade. Na próxima sexta-feira faremos o primeiro procedimento que
será a aplicação do PRP (Plasma Rico em Plaquetas) e serve para acelerar a cicatrização da lesão. Neste processo, o sangue do jogador é centrifugado e injetado nele novamente",
explicou Simoni. 

  
 
 
 
Data: 02/08/2009 11:57 

 De: marcote rodriguez 
 IP: 166.210.174.113 

 Assunto: Re: Autohemoterapia na Espanha 
  

hola cordial saludo desde colombia,,, eh leido sobre las diferentes terapias alternativas y las he practicado ya que me dedico ala homeopatia,,, eh practicado la hemoterapia solo con
dos pacientes como prueba dando muy buenos resultados,,, lo utilice en una señora de 65 años de edad con erisipela en ambas piernas,, aplique la hemoterapia de 5ml intramuscular
cada 5 dias solo con la primera secion la señora noto una mejoria en sintomas .. como inflamacion,, dolor,, tambien tenia antecedentes de reumatismo y perdida de vista pero con la
primera secion mejoro l a capacidad visual,, los dolores reumaticos se fueron,, y la enfermedad empezo a dispersarse,,, OJO sin mostrar contraindicaciones,, en la segunta secion se
hizo lo cual dijo me habia mejorado su memeoria,,,, y miraba mejor,,,,,,, y el agotamiento habia disminuido,,,,,... segun lo que he leido sobre esta tecnica consiste en que al sacr sangre
propia,, e inyectarla.. aumenta el numero de macrofagos,, entre un 18% o 27% durante unos 7 dias,, cuando la base normal es de 5% 0 7% ,,y los linfocitos a 10% mas de lo normal ..
desde colombia saludos marcoterodriguez@yahoo.com 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 30 de julho de 2009 - 10:23:42 

  
sou totalmente a favor da auto hemoterapia eu a pratico .so lamento ter sofrido tanto ate descobrir um tratamento tao barato e eficaz.

  
ilda pires silva

 39 anos - rio verde
  

 
 
 
Data: 23/07/2009 19:40 

 De: (j.r.moreira@uol.com.br) 
 IP: 189.12.167.70 

 Assunto: Esquisito!!!! 
  

Parece que alguém está sabotando este site. Estas mensagens em inglês são completamente fora de 
 propósito. Não são perguntas nem depoimentos. Elogios sem fundamento. Parem, por favor. (***) 



 
Faço a Auto-hemoterapia a mais de dois anos, eu mesmo me aplico. Nunca tive quaisquer problemas, 

 ao contrário, só tenho a elogiar e reconhecer que seus benefícios são inúmeros. Não vejo qualquer 
 risco na auto-hemoterapia e não consigo admitir que nosso sistema de vigilância sanitária, sem 

 quaisquer conhecimentos, se coloque contra um procedimento que previne e resolve inúmeros 
 problemas de saúde, e que especialmente os mais pobres seriam muito favorecidos com este 

 tratamento. Só posso atribuir o comportamento da ANVISA ao corporativismo e ganância 
 irresponsáveis que grassa (é com ss mesmo) em nosso amado país. Até quando? Políticos, Técnicos e 

 Empresários da saúde. Quando não são ignorantes são malandros, aproveitadores, corruptos e 
 ladrões. 

  
Salvem-se que puder! 

  
 
 
 
Aparecida Santos

  
sábado, 25 de outubro de 2008 0:42

  
Minha mãe e minha tia viram os olhos de peixe dos pés e mãos SUMIREM após algumas sessões de auto-hemoterapia. O tratamento fortalece o sistema imune e são os macrófagos
produzidos pelo próprio organismo que eliminam os vírus do olho de peixe. É fácil pesquisar sobre auto-hemoterapia na internet, inclusive assistir ao vídeo do Dr. Luiz Moura no You
Tube.

 Boa sorte a todos.
  

http://bbel.uol.com.br/qualidade-de-vida/post/olho-de-peixe.aspx
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 http://autohemoterapia.orgfree.com/doencas/varias_patologias.htm

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Varizes
 
 
Registro fotografico da melhora de Bruna Catoira com auto-hemoterapia

  
Bruna Catoira 

 17 h 
 »? Procurei a auto-hemoterapia, em função da má circulação (varizes). A estética foi um plus! Veio de brinde! A imagem do pé, foi a melhora imediata, posterior a

primeira aplicação. ?« 
 :: MINHA MELHORA! 

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/posts/1067428903314625?pnref=story

  
Quarta-feira, 16 de março de 2016 - 11:55:54 

  
Bruna Catoira comentou em Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura 

  
Bruna Catoira -- Quero registrar que a melhora foi geral! -- Além do que foi postado acima, que contar que o fluxo da minha menstruação era grandioso, as tensões pré
menstruais intensas, muita cólica e o período variavam de 10 a 12, 13 dias. Sempre foi assim, desde a adolescência. No último durou apenas 05 dias e a cólica era leve,
considerada normal. Estou muito satisfeita e estou registrando a melhora, a cada semana, para poder divulgar sempre os benefícios, para quem sabe (?), ajudar as pessoas
com este meu depoimento. Eu sou a prova viva de que a técnica só agrega e que os benefícios são muitos! 

 Descurtir · Responder · 1 · 1 minuto 
  

FOTOS NO PERFIL DA BRUNA
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=192287544480633&set=gm.1051540004904347&type=3&theater 

  
 
 
 
 
Mariza Souza Lima comentou o vídeo Autohemoterapia (nodulos en el escroto) Dr Jaime Marquez Contreras em Autohemoterapia Español:

  
Eu faço.Foi um presente do Universo.Minhas varizes estão desaparecendo.

  
Descurtir · Responder · 1 · 20 min (26-5-2016)

  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011940318838

  
https://www.facebook.com/ahtespanol/

 

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/varias_patologias.htm
http://autohemoterapia.orgfree.com/doencas/varias_patologias.htm


 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 26 de agosto de 2011 - 15:53:42

  
Enfermidades selecionadas 

 Epilepsia
 Fibromialgia

 Gastrite
 Hérnia de disco

 Varizes
  

IMPLANTE DENTARIO
  

Realizei, em uma so cirirgia (11) implantes dentário, o maximo feito pelo meu dentista, o mesmo afirmou ser uma loucura dele e minha, nós conseguimos, agradeço 1º a
Deus, depois ao meu marido que me faz auto-hemoterapia toda semana, minha recuperação foi maravilhosa, sem nada de edema, nada roxo, fiquei lógico, de repouso
absoluto, só sorvete e vida boa, sucos e vitaminas na mão. 

 Hoje estou sorrindo com 28 dentes em minha boca, muito feliz e realizada, agradeço a DEUS por ter me dado coragem, ao meu maravilhoso marido, que AMO DE
PAIXÃO, e ao meu corajoso dentista (louco) como eu. 

 A melhor parte disso tudo a minha irmã, que AMO MUITO, chegou em casa com o DVD do Dr. LUIZ eu assisti e me apaixonei, e começei fazer no meu marido e ele em
mim, sim sou da área de saúde e meu marido tb, foi sempre realizado o procedimento com muita segurança. Agradeço a minha irmã e muito ao Dr. Luiz que nos passou
seus conhecimentos, continui passando eu tb farei a mesmo. 

 MUITO OBRIGADA DR. LUIZ QUE DEUS NA SUA INFINITA BONDADE LHE CONSERVE POR MUITO TEMPO e com muita saude e que o Sr. deixe um bom
sucessor, como o Sr. foi do seu Glorioso PAI, que DEUS o tenha, abraços. 

 ATT: Maria do Carmo 
 Maria do Carmo Matos 
 50 anos - Fortaleza - Ceará

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/implante-dentario.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 14 de novembro de 2010 - 13:00:07

  
Enfermidades selecionadas   

  Ácido Úrico / Gota Úrica
  Acne juvenil

  Alergias
  Dor de cabeça crônica

  Dores articulares
  Mal estar digestivo

  Rinite
  Sinusite

  
AUTO HEMOTERAPIA AUMENTO DA IMUNIDADE E MELHORA DE VIDA

  
NÃO DEIXO MAIS ESSA PRÁTICA,VOU USÁ-LA E DIVULGAR SEMPRE PARA AS PESSOAS QUE NECESSITEM DE AJUDA. 

 CUSTO ZERO E ALEGRIA NO ROSTO. 
  

ROSANA   
 SÃO PAULO/ BRASIL

  
 
* comentarios

  
Quarta-feira, 7 de agosto de 2013 - 16:04:28 

  
Oi, faço AH já a quase 4 anos....e jamais vou deixar de fazer. Tinha antes, crises de garganta que me deixava de cama e com febre, e desde então não tive mais. É
impressionante como esse tratamento age em nosso corpo...gripe nunca mais!!!! Quem tem imunidade baixa pode fazer sem medo, aconselho por experiência própria, eu
não podia ir a praia e tomar um sol, tomar algo gelado, que logo mais a noite já começava sentir os sintomas da minha garganta...era horrível. Hoje, faço sem medo...vou a
praia tomo sol, tomo bebidas geladas, a noite sorvete...nossa é muito bom vc poder viver a vida novamente. E minha mãe também faz a esse mesmo período, e hoje
consegue pentear os cabelos, pois tinha enormes dores nas juntas e não podia levantar os braços direito, nem andar muito, pois as pernas doía muito...hj, ela bate perna o
dia todo. Graças a Deus e a AH. 

 LL Cândido   
 Jaboatão dos Guararapes

  
Terça-feira, 6 de março de 2012 - 17:08:47 

  
Oi pessoal estou fazendo auto-hemoterapia, e estou muito satisfeita,ja fiz 10 seçoes minhas varicozes sumiu quase todas ,e tinha muitas no nariz agora com a hemoterapia
naõ tenho mais to muito feliz e vou fazer por muito tempo obrigada DR LUIZ MOURA que DEUS te abençoe um abraço.. 

 zaclis 
 42 anos - Ponta Grossa

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/implante-dentario.asp


http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-aumento-da-imunidade-e-melhora-de-vida.asp
  

 
 
 
 
Domingo, 18 de abril de 2010 - 18:38:10

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Gripe, Prevenção em geral, Varizes

  
Vantagens 

 as varises secaram,uma média de 90% sirculasão melhorou bastante. 
  

 Experiência 
 fiz doses elevadas para prevensão da dengue,poque sou da funasa e trabalhava no combate do vetor no sul onde tinha uma quantidade de pesoas infectada com a

doença,para manter a defesa alta. 
  

  
 osvaldino de avila valadão 

 69 anos - Canguçu - RS - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-gripe-prevencao-em-1.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelson Roberto Junior - 38 anos - Santos: fórum Orientações Médicas

 Terça-feira, 13 de janeiro de 2009 - 14:24:58
 Não tenho duvidas sobre este referido tratamento, pois eu mesmo fui beneficiado por este maravilhoso tratamento.Estava com problemas de Varizes e comecei o

tratamento durante 5 meses e tive resultados positivos, com o desaparecimento de veias grossas em minhas pernas.Obs: Não tive reação alguma.
 Faço a Auto Hemoterapia e fico realmente agradecido pelo Dr. Moura ter divulgado este tratamento que por muito tempo ficou escondido, por razões que nos levam a

refletir como a nossa saúde é meramente comercial, se tem condições financeira é bem tratado ou enrolado e se não tem fica a propia sorte.
 Sei que existe bons medicos e que realmente a boa vontade dos mesmos, porem sofrem com dificuldades para exercer suas funções.Espero que a saúde relamente algum

dia sejá motivo de orgulho para o pais e não um comercio para poucos.
  

 
Relato da Simone: Varizes

 Eu passei por duas cirurgias de safena (varizes nas pernas) que me incomodava muito, não só 
 esteticamente, mas pelo desconforto também. 

 Eu tinha febre localizada diariamente, inchaço das pernas, dores para caminhar. 
 Eu ia operar em 9/12/06 qdo conheci a AUTO HEMOTERAPIA e me tornei adepta. 

 E hj estou ótima, sem dores, houve a desobstrução das artérias, coisa que a MEDICINA não 
 resolveu. 

 Todo mundo que conheço que operou varizes, não está livre dessa praga, acaba voltando para o 
 centro cirurgico. 

 Perfil da Simone: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=18301021921848602367
 Relato postado em: 

 http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=31220361&tid=2528269139162653207 
 este relato foi postado no orkut por: 

 Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
 profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 3 de dezembro de 2009 - 20:01:50 189.26.129.251

  
Eu tive a alegria de conhecer uma enfermeira "peituda" que me fez o favor de aplicar o sangue conforme a técnica ensina. Os efeitos foram excelentes. Sou, ou pelo
menos era, não sei, de HPB(hiperplasia prostática benigna) e devido à isso, minha micção era lentíssima e em prestações à perder de vista. Depois da Hemo, minha
micção ficou quase tão boa, como quando eu tinha 17 anos. Minhas varizes na perna esquerda praticamente desapareceram e nunca mais doeram. 

  
Quero continuar mas não conheço nenhuma outra enfermeira "peituda", disposta à fazê-lo em mim. 

  
Grande abraço. 

  
Sérgio Rubens de Moraes

  
Sergio Rubens de Moraes

 52 anos - Florianópolis - SC
  

 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-aumento-da-imunidade-e-melhora-de-vida.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-gripe-prevencao-em-1.asp


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
  

 

 
 

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Verrugas
 
 
Terça-feira, 22 de março de 2016 - 11:37:15

  
REGISTRO FOTOGRAFICO da auto-hemoterapia no tratamento de verrugas, pólipos e nodulações.

  
Alfafa nos mostrando como a auto-hemoterapia pode ser uma excelente opção para o tratamento de verrugas, pólipos e nodulações. 

  
http://www.thepicta.com/media/1207191736227157781_838851748

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

  
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 19 de fevereiro de 2012 - 01:58:01

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Colesterol

 Prevenção em geral
 Rinite

 Verrugas
 Início de aht

  
Meu nome é Ely e tenho 48 anos, esposa e dois filhos. 

  
Hoje, 18 de fevereiro de 2012, fiz minha primeira auto aplicação, 

 pois farmacêuticos e enfermeiros não se predispõem a fazer tal coisa. 
  

Determinado, resolvi optar pela auto aplicação, pois a maior barreira 
 para este ponto de partida foi a falta de pessoa qualificada. 

  
Hoje finalmente depois de muita leitura na Internet 

 e visualizações no Youtube, munido de borracha para amarrar 
 no braço, seringa descartável, algodão e álcool para desinfetar, 
 criei coragem e retirei 5 ml da veia na junção do meu braço direito 

 e imediatamente apliquei no músculo do meu braço esquerdo. 
  

Trabalho com gráfica e por volta de três anos atrás 
 sou vítima de uma corisa que só se acalma com 

 Loratadina. 
  

Meu colesterol é de 251 e glicose 115. 
 Veremos os resultados com o decorrer das aplicações semanais. 

  

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


E espero que a internet quebre este preconceito da medicina, 
 e dos sistemas econômicos .......em prol da saúde, 

 assim como foi com o óleo de Lourenzo. 
  

um abraço a todos 
  

Ely 
  

elyminetto@hotmail.com 
 ELY ALVES DE SOUSA 
 SÃO PAULO/SP

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/inicio-de-aht.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 14 de junho de 2011 - 19:25:24

  
Auto-hemoterapia no tratamento de crise asmática, verrugas e problema de garganta e de pele

  
Data: 14/06/2011 18:49 

 De: Raul Ruckl (ruckl.r@oi.com.br) 
 IP: 187.7.50.115 

 Assunto: Re: Re: Re: AUTOHEMOTERAPIA EM SANTA CATARINA 
  

Faço auto hemoterapia a quatro meses, 
 tive uma crise asmatica violenta,usava a bombinha 

 com Foraseque,que acabou me dando problemas 
 na garganta.Os beneficios que obtive até agora 

 são vario ex. minha disposição ficou exelente,minha pele 
 ficou ótima tinha uma enorme veruga nas costas,sumiu, 

 meu problema de farfanta foi resolvido,pessoas que conheço 
 tambem tiveram resultados ótimos,obrigado 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/11813702.html

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-no-tratamento-de-crise-asmatica-verrugas-e.asp

  
 

Domingo, 30 de maio de 2010 - 22:21:37
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Azia, Doenças virais, Dor de cabeça crônica, Dor na coluna, Enxaqueca, Gripe, Hepatite, Infecção, Inflamação,
Prevenção em geral, Psoríase, Recuperação da capacidade visual, Verrugas

  
Vantagens 

 Verrugas, manchas na pele, espinhas, psoriase, gripes,dores de garganta, infecçoes de lesoes, foram 100 eficazes, quanto a enxaqueca somente reduçao da intensidade das
crises provocadas por alimentos, mas parece que as enxaquecas das mulheres tem dado resultados excelentes. 

  
 Experiência 

 Iniciei fazendo experiencias em amigos que já haviam testados todas as tecnicas em seus tratamentos convencionais e alternativas decidiam testar, e por sorte todos
conseguiram se curarem com a hemoterapia, como exemplo herpes zoster, rins e hemorroida. Apos acompanhar estas pessoas eu iniciei o meu tratamento visando curar
minha enxaqueca que convivo a mais de 35 anos. A partir dai, remomendei para varias outras pessoas que também iniciaram o tratamento e nao conheço nenhuma, que
conseguiu fazer o tratamento por um periodo de mais de 30 dias, que tenha arrependido, todas alcançaram mudanças significativas em sua qualidade de saude. 

  
 Ernesto J.R.Rodrigues 

 45 anos - Uberlândia - MG - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-alergias-azia.asp

 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

 Domingo, 24 de agosto de 2008 - 19:16:59
 Porque faço a um bom tempo e tenho certeza da eficiência deste método eficaz. Passei por

 diversar cirurgia .tratamento pra tirar verrugas do pescoço no corpo. Fiz cirurgias a Laser. Nada
 adiantou acabou retornando.

 Depois que comecei a fazer este tratamento por incrível que pareça as minhas verrugas começaram
 a cair e secarem. Vão esfarelando. Muito incrível. Tenho algumas ainda. Mas estão todas

 desaparecendo.
 Minha esposa tem uma infecção na vista que nada descobri, ela tem que manter medicamentos

 caros e pra sempre a base de cortizona. Mas nenhum medico tem solução para os problemas dela. e
 também co referencia a uma alergia. Depois que começou a fazer este tratamento melhorou muito as

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/inicio-de-aht.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-no-tratamento-de-crise-asmatica-verrugas-e.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-alergias-azia.asp


infecções na vista, melhoraram também suas alergias isto é publico e notório.
 Espero que algum dia t.....

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver na íntegra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Fernando Luiz Ferreira

 Juiz de Fora-MG
  

 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Renan : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011

 minha prima ja não toma mais remédios pra pressão coisa q era impossivel pos ela tinha pressão 
 intracraniana . eu me sinto bem mais forte mais leve bem mais ranquilo .. minha visão melhorou 
 muito e com 20 ml melhoraa mais ainda todos os sintomas de tudo . o ruim e q as vezes falta 

 coragem mas 10 ja ta ótimo . só q com 20 me sinto até o clark kent . meu avo tinha perna inchada 
 e com ma sirculação e veia intupida . pow verruga caiu demoro mas caiu . tonteira de labinritite 

 tbm sumiu e com 20 é melhor ainda.
  

 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 11/10/2008 20:14

 De: rosalda thuller (rosaldat@hotmail.com)
 IP: 189.24.164.248

 Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA
 Tenho 53 anos e sofria dos sintomas da menopausa ha mais de 7 anos, fazendo neste

 periodo o uso constante de reposicao hormonal ( postoval e activelle, mais recentemente).
 Por indicacao de minha cunhada, que faz uso da AH, suspendi o uso do hormonio e iniciei o

 tratamento .Ja no segundo dia me senti livre dos sintomas que ha tanto tempo sentia .
 Tambem percebi que uma dormencia que estava sentindo frequentemente no braco e mao

 direitas, cessaram... agora - quatro semanas apos o inicio da AH me dei conta que uma
 verruga que tinha no dedo indicador e varias verrugas menores (cornos)que tinha na regias

 do pescoco e costas tambem desapareceram acredito no tratamento e sinto que ainda haja
 tanto preconceito em relacao a este tratamento que certamente viria a beneficiar tanto a

 nossa sociedade, especialmente a camada menos favorecida que tanto sofre com falta de
 recursos...

 obrigada Dr. Luiz Moura
  

 
 
25/05/2007 17:24:46 a favor Paulo Luiz Bezerra (47)

 Porque pude comprovar a eficácia em mim, meus parentes e amigos.
 - Médico hematologista com câncer linfático está fazendo quimioterapia e auto-hemoterapia

 para melhorar a defesa do organismo... fantástico resultado comprovado por exames
 clínicos...

 - Minha cunhada tem plaquetas em excesso (cerca de 800 mil) e tomava remédios
 fortíssimos para manter em 480/490, ainda acima do limite, após a auto-hemoterapia, parou

 com o remédio e está com 425 mil.. desempenho melhor que o remédio e dentro do limite.
 - Com outra cunhada observamos melhora em dores musculares que a molestavam a 40

 anos.
 - eu mesmo tinha um pigarro horroroso... praticamente sumiu... meu irmão idem....

 - Verrugas, pintas, micose de unha estão sumindo devagar... ainda estou na décima
 aplicação.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 3 de março de 2009 - 12:34:35 
 A exatamente 1 mes e meio atrás, pelo que eu havia contado, existiam 21 verrugas nos meus braços, hoje, dia 03/03/09, existem 5! Já fiz 5 aplicações e tomei Ascaridil. 

 Espinhas? Não acho em lugar algum. Gripe? Faz tempo que nao espirro e não escorre meu nariz! 
 A Industria Farmaceutica certamente ficaria muito insatisfeita se grande parte da população tivesse instrução e cultura para não deixar grande parte do seu salário em

farmácias. 
 Entro na farmácia somente pra comprar desodorante! nada mais! 

 O grande problema é o preconceito. É raro achar um farmaceutico ou uma pessoa habilitada fazer aplicação. 
 A natureza tem a cura para todos os males. O ser humano tem a cura para quase todos os males. 

 Pena que o capitalismo coloque tantas barreiras. 
 Hércules Alexandre Franco da Silveira Buscariolo - 24 anos - Campinas-SP 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 25 de novembro de 2009 - 21:02:26 201.88.21.107

  
Eu sou a favor da hemoterapia porque a fiz durante tres meses como tratamento de acne e fui bem suscedida. Minha mãe e avós tinham muitas verrugas grande e pretas
sobre as quais nasciam pelos grossos por todo o rosto e elas caíram. 

 



 
A hemoterapia funciona, mas a sociedade médica não deixa prosseguir com as pesquisas por saber que ela realmente cura as pessoas e que isso seria o fim do monopólio
dos laboratórios responsáveis pela distribuição de medicamentos. É o capitalismo falando mais alto!!!

  
Mirian Carvalho

 Goiás
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 3 de outubro de 2009 - 21:41:42 

  
Há mais de 28 anos, sofria de rinite alérgica, e gripava com muita facilidade não podia estar sem meu descongestionante nasal, não conseguia ter uma boa noite de sono.
Em abril de 2007, assistir o DVD do Dr. Luiz Moura e passei a utilizar a auto hemoterapia apenas como instrumento para aumentar as minhas defesas orgânicas. 

  
Contudo, após 3 meses de aplicações, observei que já não estava mais usando o descongestionante nasal como antigamente, e em sequencia parei de usar definitivamente.
Desde 2007, nunca mais tive uma gripe sequer. 

  
Meu pai, (hoje com 90 anos) tinha inúmeras manchas negras nos braços, apos o tratamento as manchas começaram a sumir (posso enviar fotos). 

  
Minha mãe (86 anos) que sempre tinha altas taxas de colesterol, hoje as taxas são todas normais, ,elhorando muito a sua qualidade de vida. 

  
Em minha família, são sete pessoas que fazem uso desta técnica. 

  
Conheço uma criança de 13 anos que curou em definitivo a asma. 

  
Sou Médico Veterinário, e na minha vida profissional já usava esta técnica para tratar com sucesso Papilomatose Bovina (verruga), e problemas dermatológicos em
pequenos animais. 

  
Espero que a Medicina esqueça um pouco a atual "Medicina Mercantilista" e trabalhe na pesquisa da Auto Hemoterapia, levando principalmente para a população carente
um tratamento barato e eficaz.

  
Celio da Cruz Fontes

 49 anos - Aracaju /SE
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 30 de setembro de 2009 - 06:00:08 

  
Data: 29/09/2009 22:02 

 De: Rose Mary Campos Dias (rosecampos.benedetti@yahoo.com.br) 
 IP: 200.195.64.138 

 Assunto: Re: Re: Re: Re: Sobre os beneficios da auto-hemoterapia 
  

Olá! Meu esposo utiliza a auto-hemoterapia, com excelente sucesso, nas chamadas"figueiras" do gado.As verrugas (papilomas) se soltam rápidamente. Um jovem( amigo)
utiliza a auto-hemoterapia já há uns 2 anos para acne. Sempre que a acne reaparece ele faz umas 3 ou 4 aplicações e a pele melhora rápidamente. Ouvi falar de uma
senhora humilde, já idosa, que mora na zona rural das proximidades que, gratuitamente, faz uso da auto-hemoterapia para ajudar as pessoas que a procuram.Dizem que ela
tem "feito milagres". 

  
Espero que este processo "Divino", pois,tenho certeza, surgiu por inspiração Divina, seja reconhecido e permitido para uso da populaçao. Tenho hepatite auto-imune,já há
11 anos. Comecei a fazer as aplicações mas, parei após o estardalhaço feito com o Dr. Luiz. Fiquei indecisa e receosa. AGora, depois de ler e ver os depoimentos de
médicos e pacientes vou recomeçar o tratamento com minha filha,enfermeira, que parou de fazer as aplicações por medo das consequências legais. 

  
Cordialmente, 

  
Rose Mary Campos Dias. 

 Paraguaçu, Mg.
  

 
 
 
 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Vírus HPV
 
 
 
E o HPV?

  
É, esse vírus que agora está muito freqüente no colo do útero e tudo. Eu ainda não tenho experiência porque eu não sou ginecologista, então eu não tenho essa experiência,
mas acho que valeria, porque como atua de modo geral contra vírus e o HPV é um vírus, eu acho que deveria também ser usado mas, só que isso aí os ginecologistas que
teriam que fazer a experiência e introduzir isso numa prática comum, se funcionasse bem, como eu acredito que deve funcionar, funciona em outros vírus, não será nesse
que será diferente. 

  



FONTE. Auto-hemoterapia. Contribuição para a saúde. Conversa com Dr. Luiz Moura:
 http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm 

  
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 16 de março de 2016 - 09:47:47

  
Curada de HPV

  
Publicado agora no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço! 

  
Melissa Sampaio 

 13 min 
 Passei mais de um ano e meio sofrendo com HPV, passava o ácido na maldita verruga 3 vezes por semana e ela continuava lá, só fiquei curada depois que passei a colocar

VINAGRE no local da verruga, colocava com algodão várias vezes ao dia e deixava lá um bom tempo e depoios fazia novamente. fiz isso por uns 15 dias e hj depois de 6
meses elas ainda não voltaram, ou seja, estou curada. Se querem ficar bom dessa doença ridícula usem vinagre. 

  
https://www.facebook.com/melissa.sampaio.3158

  
 
 
 
 
 
 
AUTO-HEMOTERAPIA NA TURQUIA - no tratamento de HPV 

  
Últimas inovações no tratamento de verrugas genitais 

  
7 DE SETEMBRO DE 2015 

  
ANU Centre tem tratamento das verrugas genitais que fortalece o sistema imunológico no processo e no tratamento de verrugas genitais, nós nos beneficiamos muito nos
últimos anos, a terapia de ozônio e Auto-hemoterapia (Auto-hemoterapia) também estão disponíveis. 

  
http://www.kadinmatik.com/saglik/genital-sigil-tedavisinde-son-yenilikler.html

  
 
 
 
 
 
She em 12 de julho de 2012 às 0:56 disse:

  
4. Quem acreditar… fazer auto-hemoterapia, ele fortalece o sistema imunológico levando o paciente a um quadro de cura, mas nada de ter preocupações, ansiedade,
desespero, pois tudo isso não ajuda na involução da carga viral. Não há contra indicação para esse tipo de tratamento.

  
PS: Passei a fazer tb autohemoterapia e tenhocerteza que isso auxiliou e muito, eu retitava de 8-10ml de sangue e aplicava no bumbum esse método simples e barato
aumenta a imunidade o que combate também o vírus… se você lembrar… passa numa farmácia compre cloreto de magnésio dilua em 2L de água, coloca em uma garrafa
de vidro e bebe ao menos dois copos por dia, isso melhra tb a imunidade, precisando, entra em contato comigo sempre.

  
FONTE - PERGUNTAS E RESPOSTAS:

  
Este site tem a finalidade solidária de troca de informações entre os portadores de HPV. Deixe aqui seu comentário solidário a outros contaminados por essa doença,
informações úteis e as suas dúvidas.

  
http://curahpv.com.br/perguntas-e-respostas-2/comment-page-2/

  
-
  

 
Postado por Walter Medeiros

 6 de novembro às 09:36
 Uma nova mensagem foi publicada no fórum “INFORUM AUTO-HEMOTERAPIA (AUTOHEMO)”.

 De: J.C [2014-11-04 19:51:16]
 IP de origem da mensagem: 177.97.191.180

 http://saude.inforum.insite.com.br/66763/
  

Assunto: Cura de HPV pela auto-hemoterapia
  

Olá, tenho 31 anos e há 3 anos tive a constatação desta doença no
 púbis. Fiz tratamento com um médico do SUS especialista na área.

 Ele falou que não havia remédio que “curasse” e que o próprio
 organismo iria combater até reduzir os aparecimentos do hpv, porém

 o vírus ficaria lá para sempre. Ele fez aplicações com ácidos para
 estimularem a defesa do organismo, mas não funcionava muito bem

 porque sempre reaparecia.
 Depois de dois meses resolvi tentar o tratamento com auto-

 

http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm


hemoterapia. Depois da segunda sessão de 10 ml caíram todas as
 evidências de hpv. Fiz o tratamento por mais 2 meses e nunca mais

 apareceu nenhuma evidência.
 Hoje faço em média 1 vez por mês só para prevenção de doenças e

 gripes em geral.
 Fiz exames e não apontaram nada, nenhuma DST.

 Com auto-hemoterapia o mundo não precisará mais de tantos
 remédios, somente aqueles que tem medo de agulha e pavor de

 sangue ficarão à mercê de remédios caros e ineficientes.
  

 
-
  

Anônimo26 de dezembro de 2011 13:27
  

OLÁ! DESCOBRI Q FUI ACOMETIDA PELO VÍRUS DO HPV HÁ 6 MESES... PERCEBI QUE ALGO NÃO ESTAVA DENTRO DO NORMAL EM MIM...
SENTIA UMA COCEIRA INCONTROLÁVEL COM PRESENÇA DE CORRIMENTO QUE INCOMODAVA MUITO... DEPOIS DE 2 MESES APARECEU 1
VERRUGA NA REGIÃO VULVAR... DAÍ , ENTÃO A FIXA CAÍU. COMO SOU DA ÁREA DA SAÚDE AS EVIDÊNCIAS PASSARAM A ME COMPROVAR...
ACHAVA QUE O MUNDO IRIA ACABAR, APESAR DO MEU CONHECIMENTO... NÃO ACEITAVA... PORQ LOGO EU QUE TINA CONHECIMENTO DOS
RISCOS ACEITEI TER RELAÇÕES SEXUAIS DESPROTEGIDA??? POR PENSAR , EU , QUE A PESSOA À QUAL MANTIVE RELAÇÃO SEXUAL ERA
TAMBÉM DA SAÚDE , "SEGURA DE CUIDADOS" ... INSUSPEITA PARA MIM NAGUELE MOMENTO DE ALGUM RISCO... LOGO PROCUREI AJUDA
MÉDICA , POR SORTE NOS EXAMES DERAM NEGATIVO Á NEOPLASIA. FIZ USO LOCAL DO ÁCIDO ,HIGIENE FEITA DIARIAMENTE COM SABÃO
ÍNTIMO(PRESCRIÇAO MÉDICA), MUDEI TODA MINHA ALIMENTAÇÃO,COM INGESTA DIÁRIA DE VITAMINAS,ÁGUA,CHAS, ATIVIDADES FÍSICA ,FÉ
EM DEUS ; TAMBÉM COMECEI A REALIZAR A AUTO-HEMOTERAPIA , NA ESPERANÇA DE AUMENTAR O SISTEMA IMUNI, PARA UM DIA
ELIMINAR DE VEZ ESSE VÍRUS.HOJE JÁ NAO SINTO COCEIRA ,AS VERRUGAS GRAÇAS À DEUS NÃO APARECERAM.O MAIS IMPORTANTE DE
TUDO ISSO É A CERTEZA DE QUE AS DOENÇAS EXISTEM , AS PESSOAS ESTÃO SE CONTAMINANDO POR SEGUNDOS,NÃO SABEMOS QUEM ÀS
TEM... NUNCA DEVEMOS CONFIAR EM NINGUEM.O MELHOR CONCELHO: FÉ EM DEUS, CONHECIMENTO, ABISTIENCIA SEXUAL,PRESERVATIVO
EM QUALQUER RELAÇÃO,ESCOLHER UM ÚNICO PARCEIRO.

  
http://tvcanal7.blogspot.com.br/2010/10/ha-cura-para-o-hpv-papilomavirus-humano.html

  
 
-
  

 
Auto hemoterapia e HPV

  
De milton da cunha em 16/05/2013 20:59:11 a partir de 187.1.45.97

  
Fui ao médico em teresina (PI): Dr Alesse Ribeiro atestou que eu estava com hpv na uretra. Fiz alguns tratamentos com IMIQIMOD mas sem resultados. Então resolvi
fazer eu mesmo as aplicações Auto- hemoterapia. Resultado: a minha carga viral diminuiu de tal forma que não sinto mais dores ao urinar e os sintomas abrandaram
muito. tenho exames para comprovar o que estou dizendo. obrigado. espero ter ajudado.

 Desenvolvi ainda uma maneira mas eficaz para a auto hemoterapia. Veja:
 Aplicar em jejum 5 ml de sangue no músculo pela manhã;

 A tarde aplicar mais cinco;
 Fazer suplementação com vitamina C durante dez dias ou mais;

 Tomar complexo B e Cloreto de magnésio;
 EXPLICAÇÃO:

 Quando vc aplica os primeiros 5 ml pela manhã, à tarde os anticorpos já estão prontos na corrente sanguínea. Quando vc aplica a segunda dose a tarde vc está injetando
anticorpos com interferon produzidos por eles. O interferon é uma proteina produzida pelas células e anticorpos que atuam contra os virus de forma eficiente.

 É melhor que comprar interferon de R$ 300,00 pois tem efeitos colaterais graves
  

http://inforum.insite.com.br/39550/13119111.html
  

 
-
  

 
 
Inforum:

 Data: 19/04/2007 00:52
 De: ismael (ismaellirai@hotmail.com)

 IP: 192.168.14.75, 201.32.155.206
 Assunto: Auto-hemo

 ... decidi me submeter ao tratamento, e já estou na quarta semana.
 (observações dos sintomas)no primeiro dia que tomei foi uma aplicaçao

 de 10 ml na região glútea, durante esta noite úrinei 6 vezes e a minha
 primeira úriana saiu branca e arenosa como areia de praia, e foi

 clareando ate se tornar transperente. Pois bém acontesse que eu fiz a
 aproximadamente uns cinco meses um exame chamado penoscopia e foi

 verificado a presença de um virús chamado hpv e que também presente no
 colo do útero. Fiz varios tratamentos acompanhado por um urologista sem
 obter sucesso, e apos a terceira aplicação da Ht repeti o exame e deu

 negativo do hpv...
  

 
 
 
Domingo, 27 de fevereiro de 2011 – 16:47:56

 189.81.93.30

http://tvcanal7.blogspot.com.br/2010/10/ha-cura-para-o-hpv-papilomavirus-humano.html
http://inforum.insite.com.br/39550/13119111.html


minha experiencia com a AHT

ola; meu nome é jeferson melo tenho 40 anos e moro no recife.bom eu começei a fazer a AHT desde 2006 , com um amigo que é enfermeiro.eu assisti o dvd do Dr. Luiz
moura e vi que realmente tinha lógica.comecei tomando 10ml na região glútea por que eu era cheio de problemas!!!com menos de um mês eu ja estava curado da: gastrite,
hemorroida,duodenite,e micoses.além de ter mais disposição pra tudo! eu também contrai o hpv ,e com menos de 3 meses fiquei curado até hoje.realmente a AHT é
impressionante!!! continuei tomando a AHT até os 5 meses com esse meu amigo.só que ele foi embora pro sul; passou num concurso . e eu pra não ficar sem tomar a
AHT resolvi me auto-aplicar . e aplicar nos meus familiares e amigos da redondeza. graças a Deus e ao Dr luiz moura eu gozo de uma excelente saúde…e ajudei mais de
oitenta pessoas a melhorarem de seus enfermos, com a AHT é claro ! OBRIGADO Dr. LUIZ MOURA E QUE DEUS LHE ABENÇOE RICAMENTE…

jeferson melo
 40 anos – recife-pe

  
FONTE: http://www.hemoterapia.org/ na seção de depoimentos.

  
 
 
 
 
Sábado, 6 de dezembro de 2008 – 09:31:40

 189.115.4.119
 Enfermidades selecionadas

 Câncer
 HPV (infecção por vírus do papiloma humano)

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Câncer, HPV (infecção por vírus do papiloma humano)

Vantagens

cura de um cancer no colo do utero e inativação do virus hph

Experiência

estou dando o depoimento, mas tratamento foi feito na minha sobrinha, que estava com o virus hpv bem acima do normal ele ja estava provocando cancer (nik 2) fiz a aht
nela e hoje o colo do utero dela esta normal sem cancer e o virus que esta elevado (13>) esta inativo (<1,00), o medico que estava acompanhando ela nao acreditou, disse
que era um milagre ela estar curada, ela tem 17 anos quer muito ter filho com cancer acho que nao seria possivel esse sonho para ela mas graças primeiramente a Deus e
auto hemoterapia seu sonho vai se tornar realidade…

flavio kaezer
 37 anos – Tupãssi – PR – Brasil

FONTE: http://www.hemoterapia.org/ na seção de depoimentos.
  

 
 
 
 
 
Quinta-feira, 4 de novembro de 2010 - 00:05:08

  
Autohemoterapia e HPV

  
 Data: 03/11/2010 16:37 

 De: Raquel  
 IP: 187.41.154.108 

 Assunto: Re: Auto hemoterapia e HPV 
 Tenho HPV e há 3 anos vinha aparecendo de forma recorrente. Conheci a Hemoterapia e fiquei em dúvida se faria por não existir comprovação científica em relação ao

HPV. Já estou fazendo há um ano e graças a Deus nunca mais se manifestou. Atribui a hemoterapia o controle do vírus. 
  

Quarta-feira, 27 de julho de 2011 - 14:29:08 
  

Tive a manifestação do HPV na região anal e do canal anal e tive que me submeter a eletrocauterização interna e externa, duas semanas depois da cirurgia, comecei a
sentir os mesmos sintomas que senti antes do surgimento da primeira lesão. E logo surgiu uma nova lesão, bem próxima da primeira, que eu já havia retirado na cirurgia.
A partir daí comecei opr conta própria, já que o médico estava de férias, a tomar extrato de tuya, e quase um mês depois é q comecei a sentir diferença em algumas
pequenos papilomas que tinha no corpo, mas nao no condiloma anal. Passei a fazer a AHT, fiz as aplicações por 3 semanas seguidas, e acabei interrompendo porque a
enfermeira que fazia nao pode aparecer...duas semanas depois fiz mais uma aplicação com 10 ml, e dois dias depois a verruga começou a secar, ontem fez 4 dias dessa
ultima aplicação, e a verruga sumiu por completo. Vou continuar a fazer a AHT, mas já percebi o resultado satisfatório.  

  
Daniel   

 Acre
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/autohemoterapia-e-hpv.asp
  

 

http://www.hemoterapia.org/
http://www.hemoterapia.org/
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/autohemoterapia-e-hpv.asp


 

O que é Auto-hemoterapia?

É uma técnica que combate e cura doenças com a retirada de sangue da veia e aplicação imediata no músculo. Esta terapia vem salvando vidas há mais de
cem anos.

 
 
 
Links desta página:

  
HTML:

 http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/autohemoterapia_aedes_br.htm
 http://autohemoterapia.orgfree.com/autohemoterapia_aedes_br.htm

 PDF:
 http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/autohemoterapia_aedes_br.pdf

 http://autohemoterapia.orgfree.com/autohemoterapia_aedes_br.pdf

 

 

 

Para saber mais sobre a Auto-hemoterapia:

AUTO-HEMOTERAPIA, CONTRIBUIÇÃO PARA A SAÚDE, CONVERSA COM DR. LUIZ MOURA:
  

  
 
* A entrevista do Dr. Luiz Moura pode ser assistida em um único video (2h 30m) ou em capítulos:

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/autohemoterapia_aedes_br.htm
http://autohemoterapia.orgfree.com/autohemoterapia_aedes_br.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/autohemoterapia_aedes_br.pdf
http://autohemoterapia.orgfree.com/autohemoterapia_aedes_br.pdf


 
http://www.youtube.com/watch?v=o-FXxoc-dmE

  
https://www.youtube.com/watch?v=IwJejc0FB4I&list=PLE2320E2D019B23FE&index=3

  
 
* Em capitulos no seguintes canais:

  
https://www.youtube.com/user/AHTenglish

  
https://www.youtube.com/user/AHTenglish320x240

  
https://www.youtube.com/user/AHTespanol

  
 
* Ou LEIA online a transcrição da entrevista:

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

  
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm

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

  
 
* Ou Baixe a transcrição da entrevista em formato PDF:

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

  
 
 
 
 
 

O que é a auto-hemoterapia? (4m:36s)

 1º capítulo da entrevista
  

https://www.youtube.com/watch?v=PX0rMlKxDZw

 
 
Conversa com Dr. Luiz Moura

 (Dr. Moura usa Autohemoterapia(AHT) desde 1943)
  

O que é a auto-hemoterapia? 
  

É uma técnica simples, em que, mediante a retirada de sangue da veia e a aplicação no músculo, ela estimula um aumento dos macrófagos, que são, vamos
dizer a Comlurb (Companhia de Limpeza Urbana) do organismo.

  
Eles é que fazem a limpeza de tudo, eliminam as bactérias, os vírus, as células cancerosas, que se chamam neoplásicas. Fazem uma limpeza total, elimina
inclusive a fibrina, que é o sangue coagulado. E agora, ocorre esse aumento de produção de macrófago pela medula óssea porque o sangue no músculo
funciona como um corpo estranho a ser rejeitado pelo Sistema Retículo Endotelial (SRE), isso no músculo, enquanto houver sangue no músculo, o Sistema
Retículo Endotelial, está sendo ativado, e só termina essa ativação máxima no fim de cinco dias.

  
O número de macrófagos, a taxa normal é de 5% no sangue e com a auto-hemoterapia, nós elevamos esta taxa para 22% durante 5 dias, do 5º ao 7º dia,
começa a declinar, porque o sangue está terminando no músculo, e quando termina ela volta aos 5%, daí a razão da técnica determinar que deva ser repetida,
de 7 em 7 dias.

  
Essa é a razão de como funciona a auto-hemoterapia, é um método de custo baixíssimo, basta uma seringa, pode ser feito em qualquer lugar porque não
depende nem de geladeira, de nada, simplesmente porque o sangue é tirado no momento em que é aplicado no paciente, não há trabalho nenhum com esse
sangue; não há nenhuma técnica aplicada nesse sangue, apenas uma pessoa que saiba pegar uma veia e saiba dar uma injeção no músculo, e uma seringa para
fazer a retirada do sangue e aplicação no músculo, mais nada. E resulta num estímulo imunológico poderosíssimo.

  
Então, realmente é uma coisa que poderia ser divulgada e usada em regiões sem recursos em que as pessoas não têm condições de pagar estímulos
imunológicos caríssimos; como, por exemplo, os 'feitos' de medula óssea, que se fazem medicamentos, eu não posso dizer o nome do medicamento, porque
não estou aqui fazendo propaganda, mas é um medicamento caríssimo, que se usa para produzir o mesmo efeito da auto-hemoterapia, que é o lisado de timus
de vitela, que foi fabricado, isso eu posso falar, é um lisado de timus de vitela, tem um nome de fantasia, mas na realidade, a essência do produto é um lisado
de timus de vitela submetido a um fermento digestivo, que se transforma num medicamento, mas é de custo muito alto, enquanto que a auto-hemoterapia
produz o mesmo efeito a custo baixíssimo. Portanto podendo ser usado em todas as camadas da população sem nenhum problema, aí, essa é que é a grande
vantagem!

  
Veja a entrevista completa: (links acima).

http://www.youtube.com/watch?v=o-FXxoc-dmE
https://www.youtube.com/watch?v=IwJejc0FB4I&list=PLE2320E2D019B23FE&index=3
https://www.youtube.com/user/AHTenglish
https://www.youtube.com/user/AHTenglish320x240
https://www.youtube.com/user/AHTespanol
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/DVD_autohemoterapia_BR.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/DVD_autohemoterapia_BR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PX0rMlKxDZw


 

 

 

Surto de casos de Dengue e Zika

 

 

Em 29 de fevereiro, o jornal da Record, mostrou uma reportagem de morte por dengue hemorrágica, e a suspeita de que a síndrome de Guillain Barré também
pode ser transmitida pelo mosquito aedes aegypti.

  
E como estes casos estão aumentando muito, na cidade de Ribeirão Preto, interior de SP, está ocorrendo um surto. São muitos novos casos de dengue todo
dia, e há também varios casos confirmados de zyka.

  
A Prefeitura (de Ribeirão Preto) estima que 10% dos quase 600 mil habitantes contrairá dengue na temporada mais quente deste ano. Serão 60 mil casos, uma
proporção 30 vezes maior do que a estabelecida pela Organização Mundial de Saúde para determinar se uma região enfrenta uma epidemia. 

  
Leia mais sobre este assunto em:

  
Ribeirão Preto vive surto de casos de dengue e zika:

 por Mariana Sanches
 15/02/2016 6:00 / Atualizado 15/02/2016 7:57

 http://oglobo.globo.com/brasil/ribeirao-preto-vive-surto-de-casos-de-dengue-zika-18673680#ixzz41bxBaNRU
  

-
  

 

Publique o seu relato nos grupos da auto-hemoterapia no facebook e também no site AHT
HEMOTERAPIA:

A população está precisando se proteger, e como não há alternativas, mais pessoas poderão se interessar pela AHT agora. 
  

Se você leu alguma matéria, ou fez AHT ou conhece alguém de fez, e se recuperou com auto-hemoterapia, divulgue o seu relato, pois poderá ajudar muitas
pessoas.

http://oglobo.globo.com/brasil/ribeirao-preto-vive-surto-de-casos-de-dengue-zika-18673680#ixzz41bxBaNRU


 
AUTO-HEMOTERAPIA EM CASOS DE DENGUE, ZYKA VÍRUS, CHIKUNGUNYA E SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ.

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-em-casos-de-dengue-zyka-virus-chikungunya.asp

  
 
 
 
 
 
 

 

 

Auto-hemoterapia ativa o sistema imunológico 
 E pode ajudar a pessoa a recuperar da dengue 
 mais facilmente.

Domingo, 11 de abril de 2010 - 21:03:07
 Data: 09/04/2008 09:18 

 De: Luiz Fernando Sarmento 
  

Assunto: Dengue e Auto-Hemoterapia 
  

Conversei informalmente com Dr. Luiz Moura e ele me explicou: 
  

Dengue é um vírus. 
  

Do que entendi, 
 Não existe nada específico para combater vírus, 

 a não ser vacinas preventivas. 
  

Antibióticos combatem micróbios, 
 vírus não. 

 Antibióticos não curam dengue. 
  

O que vence o vírus 
 é o sistema imunológico da própria pessoa. 

  
Assim, ativar o sistema imunológico 

 Ajuda a pessoa a recuperar da dengue. 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-em-casos-de-dengue-zyka-virus-chikungunya.asp


 
Auto-hemoterapia ativa o sistema imunológico 

 E pode ajudar a pessoa a recuperar da dengue 
 mais facilmente. 

  
 
Domingo, 11 de abril de 2010 - 21:17:53 

  
O que entendi é que não ficamos imune à dengue com a autohemoterapia., mas que ficamos protegido pelo aumento da imunidade . Eos macrofagos farão a
limpeza do nosso organismo devorando esses virus. 

 Minha amiga ficou só 2 dias c/ dengue. ela usava AHT . Meus filhos um ficou 7 dias outro 10 , com o tratamento que se dispoe e tudo, e ficaram muito mal.. 
  

Diva 
  

http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/comentarios/ver_opiniao/o-que-entendi-e-que-nao-ficamos-imune-a-dengue-com-a.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 10 de junho de 2015 - 18:26:35

  

Dengue cede com auto-hemoterapia

“Amigo, bom dia, estava estudando sobre o tema da autohemoterapia e vi o chamado para quem quer assinar sobre a eficácia do tratamento. 
  

Eu pratiquei a terapia quando lutava, pois eu fazia muito exercício e não queria ficar com a imunidade baixa. Parei o tratamento por 15 anos. Assim que entrei
no corpo de bombeiros parei os meus treinos, me mudei de cidade e esqueci, completamente. Só me lembrava quando contraia alguma doença, imaginando se
tivesse continuado às vezes não teria contraído; mas eu não conhecia ninguém que fazia o tratamento lá onde morava. 

  
Retornando para minha cidade, comecei a considerar o início do tratamento, mas desisti devido a conselhos de enfermeiros e médicos que conheço; mas um
dia eu estava escalado para atuar numa guarnição de prevenção no carnaval de 2014 e dois dias antes fui diagnosticado com dengue. Eu queria ir, pois seria
bem remunerado pelo trabalho, mas não aguentava levantar da cama. Então me lembrei de um amigo, enfermeiro que tinha uma grande experiência na prática
da autohemoterapia. Com muito custo cheguei à casa dele e ele fez o procedimento. 

  
Viajei no outro dia de manhã, ainda muito cansado, mas de noite eu já estava me sentindo bem. Fiquei lá na cidade durante todo o carnaval, trabalhei todas as
noites e retornei bem mais animando. 

  
Considerando que já vi pacientes com dengue se recuperarem somente depois de seis ou sete dias, acho que o fato de eu estar de pé trabalhando no terceiro
dia, não pode ser devido apenas ao uso do paracetamol. Então por favor, pode acrescentar meu nome na lista de assinaturas, 

  
Filipe Pereira da Silva.” 

  
--- 

  
Caro Felipe, 

  
O enfermeiro que aplica auto-hemoterapia no grupo que frequento também passou por situação idêntica. Num domingo estava dominado pela dengue e
recorreu a outro amigo que lhe fez aplicação de uma dose elevada. Na segunda-feira ele já estava trabalhando, mesmo com alguns sintomas, porém vencendo
aquela fase mais crítica que só conhece quem já passou por ela. Aliás, hoje já é muita gente que conhece. E por isso os órgãos de saúde deviam assumir as
suas reais responsabilidades e aplicar a auto-hemoterapia para enfrentar a dengue, chicugunha e outros problemas, além de promover e incentivar pesquisas
para mostrar como funciona esta valiosa técnica. 

  
Saúde! 

  
Walter Medeiros 

  
Publicado por Walter Medeiros: no GRUPO: Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura

  
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/dengue-cede-com-auto-hemoterapia-amigo-bom-dia-estava.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/comentarios/ver_opiniao/o-que-entendi-e-que-nao-ficamos-imune-a-dengue-com-a.asp
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/dengue-cede-com-auto-hemoterapia-amigo-bom-dia-estava.asp


 
 

Comentario no grupo: Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!

Mauricio Cesario Pereira: Eu me recuperei ! Tenho provas
 Curtir · Responder · 2 · 1 de março às 13:03

  
https://www.facebook.com/mauricio.cesariopereira?fref=ufi

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricardo Diniz: 3 de maio de 2014 11:53

Faço uso da Auto Hemoterapia há mais de 5 anos. Eu mesmo extraio 5ml do meu sangue e aplico nas minhas nádegas ou braço uma vez cada 25 dias. Estou
pensando em fazer um site só para divulgar e compartilhar com o mundo sobre essa maravilha. O que acontece comigo quando me aplico a Auto
Hemoterapia: - Fico calmo e tranquilo; - Meu sistema imunológico se fortalece. Somem herpes, infecções e problemas intestinais; - Tenho problema de
depressão e com a AH fico totalmente livre dela; - Não preciso de antibióticos se for acometido de alguma infecção de garganta, febre ou outra enfermidade.
O último milagre que aconteceu comigo. Foi que eu morando aqui no estado do Maranhão, peguei dengue. Fiquei muito mau. Muita febre, dores fortíssimas
em todo o corpo, urinava com grande ardor, feridas na boca, manchas na pele e todos os sintomas característicos dessa doença. Quando soube que era dengue
através de um exame médico, soube que iria ter que aguentar aquela situação por, pelo menos, mais uns 7 dias. Só haviam passado dois dias, quando me
lembrei que estava há mais de 40 dias sem me aplicar a Auto Hemoterapia, então o fiz. Foi então que após 8 horas da aplicação, comecei a suar muito.
Adormeci e quando acordei não tinha mais nenhum sintoma. Estava apenas fraco por que não havia me alimentado corretamente durante os dois dias da
doença. Para quem lê o que escrevi aqui, pode parecer que a Auto Hemoterapia não seja nada de mais ou que seja apenas fé ou sugestão do meu consciênte.
Não preciso provar nada a niguém, apenas sinto-me muito bem com ela. Agradeço muito ao Dr Luiz Moura que orienta as pessoas em seus videos no
Youtube. Sei que existem muitos charlatões aqui na internet. Mas ele não é. Por que você pode fazer as aplicações e ele nunca irá ganhar um centavo seu.
Você apenas irá se curar das doenças gratuitamente. Apenas faça tudo com muita higiênie e material descartável. Boa sorte! Meu nome é Ricardo Dias Diniz.
piloto30@hotmail.com

  
http://aguaparabeber.blogspot.com.br/2008/04/auto-hemoterapia-mito-ou-verdade-pelo.html

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- PASSEI PELA ZIKA POR 5 DIAS TRANQUILOS GRAÇAS A AHT.

Auto-Hemo previne contra o vírus ZIKA
  

março 2, 2016 às 9:07 AM
  

Depoimento de uma usuária:
  

* Pillar Violeta – RELATO ZIKA:
  

01/02-2.feira – fui picada pelo aedes aegypit num quiosque de plantas e flores (evitem), na praça próxima a minha casa; 02/02-3.feira – muito sono (atípico);
  

03/02-4.feira – 1 única febre de 38 que passou com apenas 1 comp. de dipirona e não voltou mais, apareceu uma afta, que sumiu no dia seguinte; somente no
dia

  
07/02-DOMINGO – amanheci com placas vermelhas no rosto e colo, e poucas bolinhas, exame de sangue com plaquetas normais, que descartou a dengue;

  
08/02-2.feira – o rosto clareou, o colo continuou vermelho e as bolinhas se espalharam pelos braços (coceira suave), olhos um pouco vermelhos (usei colírio
lubrificante);

  
09/02-3.feira – o colo melhorou e as bolinhas se estenderam também às pernas (coceira suave), pequeno inchaço nas articulações dos dedos das mãos e pés,
sem dor;

  

http://aguaparabeber.blogspot.com.br/2008/04/auto-hemoterapia-mito-ou-verdade-pelo.html


10/02-4.feira – o colo e os braços melhoraram e as bolinhas nas pernas continuaram (coceira suave), dedos das mãos e pés seguiram inchados;
  

11/02-5.feira –melhora relevante de tudo. O período de manifestação efetiva foi de 5 dias, mantive o repouso que qualquer doença requer, e atribuo a
passagem tranquila à imunidade em dia com a AHT, que faço há 5 anos. Assim foi a minha experiência com o vírus.

  
No dia 15/02-2.feira, viajei, e na cidade onde estou, encontrei no dia seguinte, um aplicador excelente, graças a Deus. Que Deus tenha misericórdia da
humanidade, do nosso planeta.

  
Fonte:

 facebook/Ida Zaslavsky
  

Ida Zaslavsky: https://www.facebook.com/ida.zaslavsky?fref=ts
  

Pillar Violeta: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008417254122
  

Publicado no site: https://hssuffer.wordpress.com/2016/03/02/auto-hemo-previne-contra-o-virus-zika/
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentário de Alvaro Ribeiro em

https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso
  

Alvaro Ribeiro: Os efeitos do Zica em nossa casa foi muito fraco em relação ao que se comentam , por que aqui somos usuários da AHT somos de Ribeirão
Preto e não descuidados , evitar a picada do mosquito e quase impossível , mas se estivermos imunizados seus efeitos são quase zero

 Descurtir · Responder · 1 · 1 minuto
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario de Lucinéia Souza Neves em Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!

Lucinéia Souza Neves: Dias Eu faço já tem dois anos, fui curada de uma inflamação no osso do ouvido, fui desenganada pelos médicos. Graças a esse método
hoje não tenho nenhuma inflação no ouvido. E aí na continuo fazendo por causa dessa doença aí do mosquito. Podem fazer sem medo, mas com uma pessoa
que saiba tirar e aplicar . Abraço.

 Descurtir · Responder · 1 · 3 h
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTO-HEMOTERAPIA CURA Câncer, Enfisema, Endometriose e Síndrome de Guillain Barre

http://www.youtube.com/watch?v=M2fnuhUbB7I
  

Sexta-feira, 1 de julho de 2011 - 14:34:55
  

Auto-hemoterapia melhora síndrome de Guillain Barre em poucos dias.
  

https://hssuffer.wordpress.com/2016/03/02/auto-hemo-previne-contra-o-virus-zika/
http://www.youtube.com/watch?v=M2fnuhUbB7I


COMENTÁRIO NO VÍDEO de CIDINHA TRIX (Maria Magalhães) 
  

Venho dar meu testemunho pessoal acerca da auto-hemoterapia. No último dia 06/06/11 após uma infecção intestinal, fui acometido de síndrome de Guillain
Barre, doença grave que te deixa semi-paralisado e pode evoluir até o óbito em dias (informe-se na internet), e desde os primeiros sintomas imediatamente fiz
aplicações de 10 ml de 5 em 5 dias, e em apenas 20 dias encontro-me 60% recuperado, deixando os médicos boaquiabertos. Pacientes com esse quadro levam
em média 2 anos para se recuperarem. 

  
maurocordeiro2007 2 dias atrás 

  
http://www.youtube.com/user/maurocordeiro2007

  
http://hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-sindrome-de-guillain-barre-em.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTO-HEMOTERAPIA PRODUZ MELHORA IMEDIATA E CURA DENGUE

 
SEXTA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2013

  
http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.tl/60018.html

  
20/01/2013 19:27 - rosalia [não autenticado] Minha mãe contraiu dengue e ficou muito mal. Parecia que não ia resistir; os rins ficaram comprometidos, e dia
após dia ela piorava. Experimentou então a auto-hemoterapia e sua recuperação foi imediata. De lá para cá, ela tem mantido as aplicações semanalmente, por
um trimestre inteiro, seguido de um intervalo de um mês. Ela tem 74 anos, e está muitíssimo bem.

 Postado em http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723
  

Sobre a dengue:
  

A dengue é uma arbovirose transmitida por mosquitos do gênero Aedes, especialmente pelo Aedes aegypti. Existem quatro tipos distintos de vírus dengue,
DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. A Organização Mundial da Saúde estima que três bilhões de pessoas encontram-se em área de risco para contrair
dengue no mundo e que, anualmente, ocorram 50 milhões de infecções, com 500.000 casos de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) e 21.000 óbitos,
principalmente em crianças. No Brasil, desde 1986 vêm ocorrendo epidemias de dengue nos principais centros urbanos do país, com cerca de 3 milhões de
casos. Tem-se observado um aumento na severidade dos casos. No período de 1990 a 2006, foram registrados 6.272 casos de FHD, principalmente em adultos
com a ocorrência de 386 óbitos. Quando um sorotipo viral é introduzido em uma localidade, cuja população encontra-se susceptível ao mesmo, há a
possibilidade de ocorrências de epidemias. Entretanto, para que isso ocorra, é necessária a existência do mosquito vetor em altos índices de infestação predial
e de condições ambientais que permitam o contacto do vetor com aquela população. Em
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/kitdengue/epidemiologia.html

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“No ano de 2003 fui vítima da dengue. Passei quase um mês muito mal e quase morri porque
minhas defesas caíram muito...."

terça-feira, 22 de fevereiro de 2011
  

Jornalista garante que ganhou uma nova vida com a auto-hemoterapia
  

Walter Medeiros*
  

O jornalista Leonardo Sodré, de Natal/RN é usuário da auto-hemoterapia. Desde agosto de 2010 ele faz uso da técnica e nunca mais adoeceu, tampouco teve
gripes ou qualquer outro problema de saúde. Seu peso voltou ao normal, ele sente-se disposto para o trabalho e afirma que a sua pele parece estar
rejuvenescendo a cada dia. Nesta semana ele contou a sua história para o nosso site – Auto-hemoterapia, meu sangue me cura. 

  
Sodré passou a fazer auto-hemoterapia por sugestão de um médico, amigo de infância e de colégio, que estava visitando outro amigo no hospital onde estava
sendo tratado e quanto o viu foi conversar com ele. Na ocasião o jornalista relatou tudo o que já havia passado com doenças e o médico recomendou o uso da
auto-hemoterapia, prática que aquele profissional de saúde utilizava havia cinco anos.

 

http://www.youtube.com/user/maurocordeiro2007
http://hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-sindrome-de-guillain-barre-em.asp
http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.tl/60018.html
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723


 
UTI

  
“No ano de 2003 fui vítima da dengue. Passei quase um mês muito mal e quase morri porque minhas defesas caíram muito. Depois disso, emagreci bastante e
nunca mais tive saúde. Qualquer gripe virava uma pneumonia e fui acometido várias vezes por infecções”, conta o jornalista em seu depoimento,
acrescentando que “No sábado de Carnaval de 2010 eu estava com minha mulher na praia de Pititinga. Tínhamos acabado de chegar à casa do irmão dela e
ficamos conversando no terraço, depois que arrumamos nossas coisas, para passar todo o período de momo por lá. De repente comecei a ficar febril”. 

 Continuando, Leonardo explica que era “Uma febre que evoluiu muito e comecei a passar mal até a manhã do dia seguinte, quando, sem que nenhum remédio
fizesse efeito, fui para o Hospital São Lucas”. Como diagnóstico, acrescenta que “No hospital foi constatado um quadro de infecção gravíssimo. Eu estava,
naquela momento, com 30 mil leucócitos, e pneumonia grave. Fui imediatamente levado à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde fiquei durante seis
dias, correndo risco de morte. Depois, durante a recuperação, ainda passei quase 30 dias em um apartamento daquele hospital”.

  
AUTO-HEMOTERAPIA 

  
Depois que passou a usar a auto-hemoterapia, em agosto de 2010, o jornalista afirma que nunca mais adoeceu. Sua mulher também aderiu, como forma de
manter a saúde preventivamente e vários amigos e parentes também estão fazendo auto-hemoterapia preventiva ou para curar diversos males. A maioria dos
meus vizinhos também fazem o tratamento, que ele considera “milagroso”.

  
Segundo Leonardo Sodré, “As pessoas que reprovam a prática fazem de forma preconceituosa e sem nenhum embasamento, inclusive alguns médicos que
diante da indagação ‘por que você reprova?’ titubeiam e batem na mesma tecla do risco de infecção por causa das agulhas das seringas. Se fosse assim
ninguém poderia tomar remédio via injeção”, reage. “Entrementes, conheço alguns médicos que usam a auto-hemoterapia normalmente. São os que entendem
a importância do aumento dos macrófogos no organismo e querem se proteger de infecções nos hospitais. Médicos de mente aberta que não se deixam seduzir
pelos argumentos da indústria farmacêutica e pelo preconceito dos conselhos de medicina. Vou continuar sempre com a auto-hemoterapia, que meu
proporcionou uma nova vida”, conclui.

  
*Jornalista

 Postado por LEONARDO SODRÉ às 00:20 
  

http://www.leonardosodre.com/2011/02/jornalista-garante-que-ganhou-uma-nova.html
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... estou rodeado de mosquitos da dengue, e nunca desenvolvi nenhum mal, enquanto que na
minha rua e proximidades muitos ja contrairam a dengue varias vezes ...

Segunda-feira, 16 de maio de 2011 - 19:39:21
  

Data: 16/05/2011 10:48 
 De: emerson de faria 

 Assunto: Aht 
 bom dia a todos, sou adepto da aht, faço como prevençao, sou estudioso do assunto a 7 anos des de que conheci a tecnica, nunca mais tive gripe, resfriado,

indisposiçao,males ocasionados por baixa imunidade,moro em natal, e estou rodeado de mosquitos da dengue, e nunca desenvolvi nenhum mal, enquanto que
na minha rua e proximidades muitos ja contrairam a dengue varias vezes,gostaria de conversar mais sobre a tecnica.meu msn emersonrachi22@hotmail.com
Hoje é dia 10\05\2011 e fiz pela primeira vez a aht em minha cachorra, sou conhecedor do corpo humano e nao animal, por ver o sofrimento de um animal q
peguei da rua e nao encontrar ninguem q faça a tecnica em minha cachorra eu mesmo estudei anatomia animal e fiz a aplicaçao, quero relatar o quadro
evolutivo em q tenho certeza da cura,estou documentando em fotos, minha espectativa sera de 20 dias para a melhora. 

 grato a todos q leram e se interessam em o verdadeiro plano de saude 
  

FONTE inforum.insite
  

http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/data-16-05-2011-1048-de-emerson-de-faria-ip-189124193219.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... Em 2001 tive dengue e com a doença houve complicações no fígado ...

http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/data-16-05-2011-1048-de-emerson-de-faria-ip-189124193219.asp


PACIENTE DO DR. LUIZ MOURA POR MAIS DE 20 ANOS, TESTEMUNHA EM FAVOR DA AUTO-HEMOTERAPIA.
  

Terça-feira, 13 de julho de 2010 - 16:32:35:
 Sou absolutamente a favor. 

 Fui paciente do Dr Luiz Moura, dos 13 aos 37 anos, quando ele se mudou para Visconde de Mauá e eu para Maricá. 
 O tratamento é sensacional, faz efeito e custa baratíssimo.

 Monica Azevedo
 41 anos - Rio de Janeiro

  
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - 09:22:17:

 Eu tinha sérias complicações de circulação sanguinea desde pequena, com muitas dores nas juntas, principalmente das pernas. Fiz a AH por 5 anos ( 1982 a
1987 ), começando de 3 em 3 dias e terminando de 15 em 15 dias, juntamente com uma medicação vinda do Urugay: Lisado de Corazon. Hoje, aos 41 anos
não sinto mais dores ( o meu trabalho como vendedora e a minha idade agora contribuem para o cansaço e inchaço ). 

 Em 2001 tive dengue e com a doença houve complicações no fígado. Os médicos de um conhecido hospital na Barra da Tijuca não fizeram os exames de
sangue relativos as enzimas hepáticas ( acho que é assim que se diz... )e me receitaram paracetamol. Segui as orientações médicas e com 15 dias eu estava
com uma intoxicação gravíssima no fígado! Mais uma vez apelei pelo Dr Luiz Moura, que sugeriu que eu fizesse a AH novamente. Assim foi feito. Mesmo
seguindo a orientação dele de passar longos 40 dias de cama e comendo suspiro, em 7 dias eu já não sentia mais as dores terríveis no abdomem e em 15 dias o
inchaço do fígado já havia desaparecido.( Não fiz uso de nenhuma medicação complementar ) 

 Em 2004, aos 36 anos e grávida do segundo filho, recebi do obstetra a orientação de repouso de 45 dias por conta de uma gravidez de risco ( baixa de líquido
amniótico e descolamento de placenta ). Comentei com o obstetra sobre a AH e ele se colocou contra o tratamento, dizendo desconhecer os benefícios; mas
me deixou a vontade para fazê-la, caso quisesse. Logicamente procurei pelo Dr Luiz Moura e mais uma vez me tratei com AH. Minha gravidez foi
TRANQUILÍSSIMA, seguindo um repouso de 7 dias ( e não de 45... ) e trabalhando até o dia do parto ( cesareana ). Ganhei pouco peso ( 6kg ), a criança
nasceu de 40 semanas, com 3,6 kg e 51 cm e absolutamente saudável.( Não fiz uso de nenhuma medicação complementar ) 

 Meu esposo também fez AH, para melhor desempenho nas atividades físicas, que foi comprovadamente eficaz, mas vou deixar isso para que ele dê a propria
opinião.

 Monica Azevedo
 41 anos - Rio de Janeiro

  
 
http://www.hemoterapia.org/videos/em-2001-tive-dengue-e-com-a-doenca-houve-complicacoes-no.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... ausência total de nova manifestação da dengue ...

Quinta-feira, 14 de fevereiro de 2008 - 23:22:45
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Bursite, Câncer, Depressão, Doenças virais, Dor na coluna, Gripe, Inflamação, Osteoporose, Pré-operatório,
Prevenção de infecções cirúrgicas, Prevenção em geral, Sinusite, Varizes

  
Vantagens 

 Também para adquirir imunidades. 
 Melhora no estado geral; ausência de crises de sinusite; ausência total de nova manifestação da dengue ( fui inectada antes, por três vezes, nos verões de l999,

2000 e 2002) 
  

EMILIA FERREIRA MAGALHÃES 
 65 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

  
 
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-bursite-cancer.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... infecção surgiu após dengue hemorrágica ...

http://www.hemoterapia.org/videos/em-2001-tive-dengue-e-com-a-doenca-houve-complicacoes-no.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-bursite-cancer.asp


Terça-feira, 16 de fevereiro de 2010 - 21:57:56
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Infecção
  

Vantagens 
 Melhora significativa 

  
Experiência 

 Segundo um amigo meu angeologista, meu problema era devido a uma infecção por um estreptococo de dificil controle e me indicou a tomar 45 injeções de
um antibiotico poderoso, o que logicamente não fiz ( tal infecção surgiu após eu ter dengue hemorrágica) 

  
 
Herbert Leal 

 56 anos - Campina Grande - PB - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-infeccao-3.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... Dengue, Chycungunha e Zika, eu ainda estou imune graças a auto-hemoterapia ...

Segunda-feira, 7 de setembro de 2015 - 21:06:08
  

Comentário na foto do CFM sobre a auto-hemoterapia: 
  

Maria Carvalho: 
  

https://www.facebook.com/mariadajuda.moreiradecarvalho
  

Em um município onde mais de duas mil pessoas já adquiriu a Dengue, Chycungunha e Zika, eu ainda estou imune graças a auto-hemoterapia. Evito a gripe,
resfriados e qualquer doença causada por vírus e bactérias. Portanto a Auto-Hemoterapia é eficaz e preventiva. 

 Curtir · Responder · Há 11 horas 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... fiz doses elevadas para prevensão da dengue, porque sou da funasa e trabalhava no combate do
vetor ...

Domingo, 18 de abril de 2010 - 18:38:10
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Gripe, Prevenção em geral, Varizes
  

Vantagens 
 as varises secaram,uma média de 90% sirculasão melhorou bastante. 

  
Experiência 

 fiz doses elevadas para prevensão da dengue,poque sou da funasa e trabalhava no combate do vetor no sul onde tinha uma quantidade de pesoas infectada
com a doença,para manter a defesa alta. 

  
osvaldino de avila valadão 

 69 anos - Canguçu - RS - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-gripe-prevencao-em-1.asp
  

 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-infeccao-3.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-gripe-prevencao-em-1.asp


 
 
 
 
 
 
 
 

Gilvan Andrade publicou no grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!

Gilvan Andrade
 7 min (06-março-2016)

 Auto hemoterapia me ajudou na minha recuperação . Eu durante o ano paro um mês para descançar os musculos e ver como minha imunidade esta reagindo...
Pois foi justamente no mês do descanço que a Chikugunya me pegou... Poxa q falta de sorte a minha...parei em dezembro de 

 2015 e voltei ante do mes de dezembro terminar e estou bem...sem nenhuma sequela Graça Deus e a Aht. Gilvan Andrade.
  

https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... (bem feito pra dengue, se deu muito mal)! ...

História de minha familia e eu com AHT
  

Ainda hoje apliquei a aht em minha mamãe, de 67 anos, uma sobrinha de 9, e um amigo que está em sua 2º aplicação! Depois disso, estive lembrando que, no
inicio deste ano 2011, minha mãe há anos sofre de gastrite, pelo qual visitou muitos médicos, tomou todo tipo de medicamento disponível, fez um exame
doloroso e muito desconfortável, a endoscopia digestiva... A gastrite é (era Graças a DEUS) um problema tão sério, que muitas vezes ao longo dos anos, fui
por ela acordada em muitas madrugadas, pedindo-me socorro e sempre ao chegar ao hospital a pressão arterial estava, ate em 22 x 14 se nao me engano,
tendo praticamente um enfarto, a cada vez que decorria a situação parecida! Via minha mãe, tão frágil, magrinha pois quase não podia se alimentar, não ao
menos corretamente!

 Voltando ao inicio do ano, recebi a visita de minha mãe, me falou de um negocio do sangue, que tirava da veia e aplicava no musculo, como tenho lan house e
internet 24 h por dia, me pediu que investigasse o que lhe respondi que o faria, mas sem a menor intenção de fazê-lo, e disse a ela, ta doida, onde já se viu
aplicar sangue da veia no musculo... Eu que já pratiquei enfermagem, fiz estágio em hospital público, sempre imaginei que se o fizesse, teria certamente uma
necrose, isso com sorte. Ela foi para casa, eu fiquei martelando a idéia sem a menor intenção de investigar, porém, graças a ALLA (DEUS), sempre fui uma
sagitariana muito curiosa teimosa com base em meus ideais porém também muito persistente, sentei em frente há um computador que estava em manutenção
(sou técnica de informática) e digitei o termo Dr. Luiz Moura no google que de cara me deu o link do depoimento da Dr. Genaura Tormin ao qual me deixou
arrepiada, boquiaberta, crendo, convencida porém não acreditando que algo tao simples pudesse ser tão benéfico, ainda mais eu que sou fumante há mais de
vinte anos e ali vi uma ajuda para meus problemas respiratórios! Para encurtar um pouco a história, qd Dr. Genaura citou seu livro, Pássaro sem Asas, busquei
por ele e me certifiquei de sua existencia, vendo que ela falava sério. Vasculhei a net das 14 horas daquele dia, até as 4 horas da manhã seguinte, encontrando
tudo, mas tudo, até mesmo os estudos em ratos albinos feito pelos bacharéis em enfermagem da Unipac.

 Resolvi fazer a aplicação em mim mesma, porém ainda muito receiosa, liguei para um tio que é fazendeiro, e lhe perguntei: Tio, por acaso você já aplicou
sangue da vaca nela mesma? (havia encontrado na net um texto tratando da aht para uso vetenário) e ele prontamente me respondeu, pelo meu apelido de
infancia que só ele lembra e não vou falar qual é, - claro que sim, - mas para que tio? - para derrubar birruga (verrugas) disse ele em tom carinhosamente
caipirês, o qual gosta de usar ás vezes, mas por brincadeira e não por nao saber falar português corretamente (rsrsrs) - mas tio, e nenhuma delas morreu ate
hoje? - de jeito nenhum! Não por causa disso, morreram por que foram para o açougue - foi sua resposta contundente!

 Como disse, a curiosidade faz parte do meu ser e a teimosia ou persistência, igualmente arraigados em tudo que possa se chamar de EU, continuei atrás do
“furo”, pois deveria haver um, não era possível de não haver, foi então que liguei para um amigo meu, de longa data, homeopata sério, lembrei-me dele pois
um tempo atrás me fez um relato de homeopatia com o sangue do enfermo, quando me confirmou ser real, me alertou de alguns riscos que até agora não
confirmei porém adotei sempre ter limão por perto, se não limão, em caso de reações, toma-se o xixi, (o da própria pessoa, para cortar o efeito da hemo no
caso, segundo ele. Não confirmei nenhum dos casos e nunca usei em mim ou em qualquer pessoa em que fiz aplicação da aht, porém respeito a opinião do
grande profissional que sei que ele é!

 Na noite seguinte a ter levantado a poeira da internet em busca do conhecimento da aht, resolvi fazer aplicação de 2 mls. Muito nervosa, pois um trauma de
agulhas me perseguiu por mais de 25 anos, e há 20 anos não pegava uma veia, providenciei um scalp e depois de 3 tentativas peguei minha veia, tirei 2 mls,
apliquei na nádega, isso tudo sozinha, vesti uma roupa e me deitei vestida, com medo de passar mal e ter de chamar os bombeiros, visto que estava sozinha
em casa! Comecei a me sentir tão leve, a mente se abriu, mau humor foi parar na casa do chapéu, as dores diminuiram e dormi como uma pedra de 100
toneladas, nada me movia do lugar...

 Depois da 4º aplicação, comecei a aplicar em miha irmã, pra ter certeza que esta prática não matava, após a 7º minha e 3º de minha irmã, fiz 2 ml em minha
mãe, que 15 minutos após a aplicação, começou a arrotar, sair os gases presos no estômago devido a gastrite.

 Hoje, ja quase com 5 meses que entrei para o clube da hemo, como nós de nosso grupo a denominamos carinhosamente, já aplico 10 ml em mim, na minha
mãe e em 2 pessoas, os outros, tipo, sem uma doença necessáriamente conhecida, é aplicação normal, de 5 ml!

 A cada semana as melhorias são notáveis e a gente vai percebendo as diferenças aos poucos, tipo uma dengue curada em menos de uma semana, a de minha
mãe, que nem ao médico foi! A minha, eliminei em 3 dias, pq no dia que ela surgiu era o mesmo de fazer a aplicação,( bem feito pra dengue, se deu muito
mal)!

 Hemoteráicos, caros amigos usuários e defensores da aht, é impossível relatar todos os beneficio aqui neste momento, o farei aos poucos, me aproveitando de
nossa recente amizade, devido ao horário e que agora com a jemo, durmo bem e cedo, mudança de vida, porém, relatarei alguns fatos que considero
importante agora levar ao conhecimento de vcs: Recentemente viajei 300 kilometro, há uma cidade vizinha onde residem parentes, tipo tios, irmãos etc...
pessoas que a gente se preocupa naturalmente e os quer ver bem, porém falava com eles ao telefone, msn, gostavam muito da idéia mas ninguém tomava a



iniciativa! cheguei a casa de meu irmão, já fui aplicando na sobrinha de 15 anos, linda porém com o rosto tomado pela acne e espinhas, daí foi a cunhada, a
mãe dela, uma tia, meu irmão , outra sobrinha erc... ensinei a cunhada a fazer, alias só tirei o medo dela, pois é uma profissional da área há anos.. diariamente
convenço pessoas a se utilizarem da aht, dificilmente há um dia que não faça ao menos uma aplicação e a felicidade que toma conta de mim é inexplicável,
sinto que estou fazendo bem ao ser humano, levando o conhecimentoque não deixará mais ninguém morrer, por exemplo, de dengue hemorrágica, que foi
assim que na véspera de 2010 perdi uma tia que tanto amava minha companheira de viagens, estava sempre comigo e não dava a minima com a alta
velocidade que sempre dirigi, muito menos com o som de dire straits ou era eu mesmo ia tocando num volume tão alto que a placa do carro fazia
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrap raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaap, Tia, que Deus a tenha em um bom lugar! Incha´la!

 Uma outra dúvida permeava minha mente pelo lado religioso, então pesquisei na internet, no alcorão, pois sou muçulmana convertida e na bíblia Tb os
evangélicos não acharam nada contra a aht, mas me parece que na bíblia tem alho tipo, a “cura está no sangue, MS não posso afirmar de certeza!

 Não tenho a mínima intenção de parar com a aht, de cinco em cinco dias falo minha própria aplicação, indico, falo, faço propagando, aplico em quem quizer,
desde de que não seja usuário de drogas, pois dá um efeito triplicado na pessoa, se tiver feito uso de maconha, por exemplo, uma semana antes, não gostei
desta experiência, prenssei o cidadão ate ele contar sobre a droga que tinha usado, pq não acontece com ninguém akeles sintomas, pq só com ele, confessou e
disse que so fará a aht qd se livrar do vicio, não tenho vinculo empregatício com horário público nem particular na área de saúde, me sentindo assim livre para
fazer aplicações em quem quizer, não cobro nada e muitas vezes pago ate a seringa, algodão e àlcool, com maior prazer, ah ia me esquecendo, mamãe tem
uma semana que, se Deus quizer não só “parece” mas não teve problema de estomago, as vezes tem, mas logo passa, está dormindo muito bem, tem
resistência física, a memória, percebi que está melhorando, a pele, não só dela, mas de todos que estão usando, nossa, coisa de louco, pele linda, limpa...

 Vou parar por aki senão serei banida da comu, vcs vão pensar que falo demais, e meus dedos não aguentam mais rererere! Não vou revisar este texto, vai p
comu, assim cru do jeito que está, porém meu teclado é completamente cego, só aparecendo um pedaço das letras p, b . k j b f x q, somente o Y está inteiro,
então desculpem o erro de digitação, a culpa é do teclado que se tivesse sangue, faria a aht nele kkkkkkkkkkkkkkk!

 Postado por Edina Pereira às 13:20 
  

http://auto-hemmoterapia.blogspot.com.br/2013/09/historia-de-minha-familia-e-eu-com-aht.html
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASTORA JOELMA SANTANA disse:

17 17UTC janeiro às 2:00 [Citar] [Responder]
 OLA! AMIGOS QUE CURTEM O PIMENTA EU CONCORDO PLENAMENTE COM VOCÊS PARECE QUE AS PESSOAS QUE ESTÃO DE FORA

ENXERGA MELHOR A SOLUÇÃO DO PROBLEMA DO QUE OS QUE ESTÃO LÁ DENTRO. O PROBLEMA DA DENGUE TEM SOLUÇÃO SIM.
SE OS GOVERNANTES REALMENTE TIVER INTERESSE DE IMPEDIR O ATAQUE EPIDÊMICO, MAS MUITOS ESTÃO BRIGANDO É POR
CARGOS QUE PAGAM MUITO BEM, EM VEZ DE PROCURAR LEVAR PARA O PREFEITO IDEIAS DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA. OLHA AI
SEU PIMENTA EU PASTORA JOELMA SANTANA FUI CANDIDATA A VEREADORA E TIVE 115 VOTOS NÃO FUI ELEITA,MAS MESMO SEM
RECURSO NEM UM EU ESTO TRABALHANDO NO MEU PROJETO DE COMBATE A DENGUE, E OLHA QUE EU NÃO FUI NOMEADA A NEM
UM CARGO PELA COLIGAÇÃO NA FRENTE PARA ITABUNA MUDA,MAS QUANDO AGENTE QUER O BEM DAS PESSOAS AGENTE FAZ,
SABE PORQUE? PORQUE O AMOR AO PRÓXIMO FALA MAIA ALTO, DINHEIRO VEM PRA COMBATER A DENGUE MAS O QUE FALTA É
AMOR PELAS VIDAS HUMANAS, SE O PREFEITO AVALIAR O MEU PROFETO DIREITINHO E ALE ACATAR, ELE TERÁ MUITO EXITO,
VOCÊS QUEREM SABER COMO EU ESTO COMBATENDO A PICADA DO MOSQUITO DA DENGUE? POIS BEM VOU MOSTRA O CAMINHO
EU ESTO TRABALHANDO COM A TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA, ESTO IMUNIZANDO TODA MINHA FAMÍLIA E AMIGOS O
MOSQUITO PODERÁ NOS PICAR MIL VEZES MAS NOS QUE ESTAMOS FAZENDO O USO DA AUTO-HEMOTERAPIA JÁ MAIS VAMOS DAR
ENTRADA EM PRONTOS SOCORRO POR CONTA DE CONTAMINAÇÃO DA DENGUE, SABE PORQUE? PORQUE NOSSO SISTEMA IMUNE
ESTA EM ATIVA PRODUZINDO (22%)VINTE E DOIS POR CENTO DE MACROFAGOS POR SEMANA PARA O NOSSO ORGANISMO DEVORAR
QUALQUER VÍRUS OU BACTÉRIAS INVASORA QUE TENTAR ATINGIR O NOSSO CORPO. EU ESTO FAZENDO UMA CAMPANHA NO MEU
FACEBOOK DA AUTO-HEMOTERAPIA PARA QUE TODOS SE IMUNIZE COM SEU PRÓPRIO RECURSO, NÃO TEM CUSTO NEM UM, BASTA
USAR UMA SERINGA E O SEU SANGUE, E TER UM AMIGO TÉCNICO EM ENFERMAGEM OU QUALQUER PROFISSIONAL DA SAÚDE QUE
SAIBA PEGAR UMA VEIA E SAIBA FAZER UMA APLICAÇÃO INTRA MUSCULAR, ESSE PROCEDIMENTO TEM COMBATIDO TODO TIPO
DE DOENÇAS VIRÓTICAS E BACTERIANA E MUITO MAIS, E NÃO É SÓ ISSO, ESSE TRATAMENTO TEM SIDO MOTIVO DE PREOCUPAÇÃO
DA PARTE DO POLÍTICOS GANANCIOSOS PORQUE A SOCIEDADE ESTA SE CURANDO COM OS SEUS PRÓPRIOS RECURSOS E ISSO NÃO É
NADA BOM PRA QUEM É CORRUPTO PORQUE NÃO HAVENDO MAIS EPIDEMIAS ELES NÃO VAI TER COMO SE JUSTIFICAR ONDE
APLICOU A VERBA QUE VEM PRA SAÚDE, POR ISSO QUE EU COMO UMA MULHER POLÍTICA QUE PENSA NO POVO JÁ ESTO FAZENDO
A MINHA PARTE, APELO A TODOS QUE ABRACE ESSA CAMPANHA DA AUTO-HEMOTERAPIA JÁ QUE O PREFEITO NÃO ME CONVOCOU
ATÉ AGORA PRA QUE EU CONTRIBUA COM A SAÚDE EM FAÇO A MINHA PARTE POR FORA CERTO? ACESSE O MEU FACEBOOK
PASTORA JOELMA SANTANA E LÁ ESTA OS VÍDEOS E O MEU APELO PARA QUE TODOS FAÇAM O TRATAMENTO E EVITE SER ATINGIDO
POR ESSE MALDITO MOSQUITO, AINDA QUE VOCÊ VENHA A SER MORDIDO O SEU SISTEMA IMUNOLÓGICO IRÁ DEVORA O VÍRUS DA
DENGUE E VOCÊ NÃO SOFRERÁ OS SINTOMAS. SE VOCÊ AMIGO QUE VAI LER ESSE MEU COMENTÁRIO ACEITAR FAZER O
TRATAMENTO DA HEMOTERAPIA EU ESTO AQUI PRA TE AJUDAR ME LIGA (07388760611)PASTORA JOELMA SANTANA OU ACESSE O
MEU ENDEREÇO DO FACEBOOK E DEIXE UMA NOTIFICAÇÃO BEIJOS.

  
 
http://www.pimenta.blog.br/2013/01/09/recursos-para-combater-a-dengue/

  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://auto-hemmoterapia.blogspot.com.br/2013/09/historia-de-minha-familia-e-eu-com-aht.html
http://www.pimenta.blog.br/2013/01/09/recursos-para-combater-a-dengue/


 
 
 
24 de abril de 2016

Soraia Rodrigues comentou em Auto-hemoterapia Testemunhos:

Soraia Rodrigues: Esta ai sou eu na semana que tive dengue....inclusive sai com amigas p comemorar o niver de uma delas...e realmente ninguém dizia que eu
estava doente com a dengue.Sou prova de que realmente funciona. E não é auto sugestão como muitos tem falado...e o motivo de tantos falarem mau...é
porque não custa uma fortuna e nem alimenta a mafia dos remédios e das farmacias.Que tds sabemos é milionária!!!

  
* Foto de Soraia Rodrigues.

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=224187921292422&set=ecnf.100011036463626&type=3&theater
  

Curtir · Responder · Enviar mensagem · Ontem às 20:51
  

Soraia Rodrigues: Eu tenho feito ha um mês. Toda semana faço. Tive dengue e m recuperei tão rápido q as pessoas duvidaram q eu estava mesmo
dengosa.Todos sabem q a dengue t deixa na lona...eu não deixei de trabalhar ,nem perdi o apetite as manchas Vermelhas duraram menos de 20 horas .E eu sei
o q é sofrer c dengue pois no ano passado eu tive e quase morri.Alem da auto hemoterapia tbm fiz uso de chá de folhas de mamão que ajudaram a não deixar
minhas plaquetas caírem....realmente funciona....e é claro q se deve procurar alguém capacitado p o procedimento.

 Curtir · Responder · Enviar mensagem · Ontem às 20:43
  

https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/photos/a.537473399751993.1073741827.294128670753135/565740860258580/?
type=3&comment_id=584555211710478&ref=notif&notif_t=photo_comment&notif_id=1461455034230442

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... mais ou menos duas horas de relógio, eu fiquei completamente restaurada das dores que
estavam muito forte em todos meus ossos e articulações! ...

Comunidade Usuários Da Auto-Hemoterapia compartilhou a própria publicação.
 17 de março de 2015 

  
Boa noite amigos que curtem essa página! sou a criadora dela! quero informar a todos que fiquem atentos , pois esta acontecendo um surto de dengue terrível
em nosso município , o hospital de base esta com filas imensa de pessoa dando entrada nesse dia por conta da dengue! Eu também fui vítima da mordida
desse mosquito, por conta de vizinhos meus que deixaram seus esgotos entupir com descuido, por conta disso ele termino explodindo em minha porta,
fazendo um ajuntamento de água em minha porta, por vários dias, tornando assim um local pra que o mosquito da dengue pudesse se aglomerá ali, e eu fui
picada , fiquei terrivelmente acamada, com fortes dores em todos meus ossos e juntas e no olho, como eu faço a auto´hemoterapia em meu marido e em outras
pessoas e eles não ficaram doente mesmo sendo mordido, eu aproveitei a vinda do meu filho aqui em minha casa e pedir pra ele fazer uma pulsão em me,
colhendo (10)ml de sangue da minha veia, e logo aplicou em meu músculo! passando-se algumas horas , mais o menos duas horas de relógio , eu fiquei
completamente restaurada das dores que estava muito forte em todos meus ossos e articulações! graças ao eterno que me fez eu lembrar da auto-hemoterapia ,
obrigado pai querido! Aconselho quem tiver um amigo técnico em enfermagem, ou que saiba pegar uma veia, que faça!, é a melhor forma de evitar esse
sofrimento, da infectacão desse maldito mosquito. um abraço!

  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=872823229446971&id=492236457505652

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentário no grupo: Hemotérapia, O sangue que cura, Eu faço!

Olivares Rocha: Eu me curei de dengue de um dia pro outro. Tinha atrasado a aplicação e acho que peguei. Muita dor no corpo todo febre moderada fraqueza
e dor até ao respirar. Fiz a ah de noite e no dia seguinte só estava com. O corpo dolorido

 3 exames em 3 dias nads diagnosticaram. E fiz a ah em 2 pessoas com todos os sintomas e no dia seguinte livres t m
 Descurtir · Responder · 3 · 11 min

  
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/permalink/912634988855420/?



comment_id=912664822185770&ref=notif&notif_t=group_comment
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... Contraí dengue, em tres dias eu ja estava curado ...

Cassio Dener 20/02/2011 at 23:36
 Sim funciona e muito bem,tem dois anos que procurei um medico com muitas dores intença na coluna e logo depois fiquei 45 dias sem o movimento da perna

direita,devido a duas enia de disco,fiquei sabendo da AHT resolvi fazer,logo depois de um mes melhorei muito hj em dia,pratico ciclismo e participo de
competições de speed.minha pele melhorou muito.

 Contrair dengue em tres dias eu ja estavo curado e por tanto AUTOHEMOTERAPIA,é muito bom…
  

http://metropolionline.com.br/saude-2/vidasaudavel/auto-hemoterapia-funciona-ou-nao-funciona/
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... considero a auto-hemoterapia como sendo a melhor opção de tratamento nesses casos (Dengue -
Zika) ...

Sexta-feira, 11 de março de 2016 - 10:59:43 
  

Começou numa segunda-feira. Acordei com indisposição, moleza e dores pelo corpo. Achei que fosse por conta do dia anterior, dia em que eu havia feito
bastante esforço físico. Fui trabalhar logo pela manhã. Os citados sintomas não se amenizavam ao longo do dia, pelo contrário, se agravavam. Comecei a me
sentir febril. No meio da tarde saí do trabalho e fui até um pronto-atendimento. Após a triagem no posto de saúde, decidi ir fazer auto-hemoterapia e em
seguida dormi por mais ou menos uma hora, uma vez que o atendimento tinha tempo de espera estimado em três horas e meia. No momento do atendimento
médico, a temperatura passava os 37 graus. Ainda que baixa, comprei um antitérmico prescrito pelo médico. Tal médico disse que não teria como
diagnosticar precisamente se eu estava com dengue ou não, pois apenas apareceria indícios no exame de sangue após 48 horas da picada do mosquito. Na
noite dessa segunda-feira antes de dormir a temperatura do meu corpo estava 38 graus e subindo. Comi, tomei líquidos e o medicamento.Dormi. Suei muito
durante a madrugada, e senti frio. Acordei e a febre havia baixado para pouco mais de 37 graus. Neste dia, terça-feira, não precisei mais do antitérmico.
Apesar de estar sem febre - a temperatura baixava gradativamente - sentia as dores pelo corpo. Na quarta-feira começaram as manchas vermelhas pelo corpo.
Na quinta-feira uma coceira intensa. Na sexta-feira apenas me restava pouca dor em algumas articulações e a coceira desaparecia. E no final de semana eu já
estava recuperado. Ficou claro que havia sido acometido por Dengue ou Zika. 

 É claro que eu não sei como eu teria enfrentado a doença durante essa semana caso eu não tivesse feito auto-hemoterapia, entretanto, não tenho dúvida que fui
beneficiado por ela na minha recuperação. Já que em casos de Dengue ou Zika não há medicação específica para o combate da doença (a não ser o
antitérmico para conter a febre e hidratação e alimentação), considero a auto-hemoterapia como sendo a melhor opção de tratamento nesses casos (além de,
claro, o citado antitérmico - se febre - e alimentação e hidratação), pois, uma vez que esse procedimento impulsiona o sistema imunológico, ele propicia que o
organismo do indivíduo se restabeleça por conta própria - o que já havia sido comprovado por mim, em mim mesmo, em outras afecções como acne, gripes e
resfriados e infecções na garganta. 

  
Raphael, 33 anos, psicólogo. 

 São Paulo SP
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/considero-a-auto-hemoterapia-como-sendo-a-melhor-opcao-de.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petronio Costa respondeu ao comentario acima no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu

http://metropolionline.com.br/saude-2/vidasaudavel/auto-hemoterapia-funciona-ou-nao-funciona/
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/considero-a-auto-hemoterapia-como-sendo-a-melhor-opcao-de.asp


Faço!

Petronio Costa: "Fac-Símile" de seu depoimento ocorreu comigo a 15 dias atrás, porém a febre não passava de 37.5. Não quero saber o nome do "vírus", o
meu "mal" durou 2 dias e 1/2... O nosso sangue nos cura e claro, sempre nos preocupando com uma boa alimentação, hidratação é fundamental e dar varios
"chutes" na ansiedade para complementar o ajuste final...

 Descurtir · Responder · 1 · 25 min · Editado
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walter Medeiros Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura
 11 de fevereiro · Editado ·

Pesquisas sobre dengue, zika e chikungunia
 precisam incluir usuários de auto-hemoterapia

Virus, bactérias, células anormais, pré-cancerosas, tudo isso pode ser inibido pela auto-hemoterapia, técnica que reforça o sistema imunológico. Estas
afirmações podem ser encontradas na entrevista do Dr. Luiz Moura, médico carioca defensor e usuário da citada técnica, que combate e cura doenças com a
retirada de sangue da veia e aplicação imediata no músculo. Diante dessa conclusão de um profissional da medicina que utilizou a técnica em milhares de
pacientes durante mais de sessenta anos, prevenindo e curando doenças, cabe uma sugestão às autoridades de saúde. Que realize pesquisa com os usuários da
auto-hemoterapia para saber a incidência, entre eles, de dengue e outras doenças causadas pelo mosquito aedes aegypti. Bem como os efeitos da AHT na
prevenção e cura de inúmeras doenças.

  
Recentemente foi mostrado que “A auto-hemoterapia é a melhor arma que temos para enfrentar, como prevenção e tratamento, o dengue, chikungunya e
zikavirus”. A afirmação é da Dr. Nilsa Ibarrola, promotora de Medicina Natural e Alternativa do Paraguai e foi feita em entrevista à Rádio 970 AM. A médica
explicou que a auto-hemoterapia, anteriormente conhecida como autossangue, consiste na remoção de sangue venoso e reinjeção intramuscular e promove a
elevação das defesas, da imunoglobulina, imunoglobulina G, imunoglobulina M e células brancas do sangue. Esta é uma terapia simples e barata, sem
contraindicações, que trabalha para prevenir e tratar casos de infecção, podendo ser aplicada em mulheres grávidas, crianças, adultos e idosos.

  
Sistema imunológico

  
Referindo-se à amplitude da auto-hemoterapia, o Dr. Luiz Moura afirma que “Realmente a amplitude da ação da auto-hemoterapia é muito grande. Porque ela
atua sobre o Sistema Imunológico de um modo geral, quadruplicando uma área do Sistema Imunológico, que é o Sistema Retículo-Endotelial, aumentando os
macrófagos de 5% (cinco por cento) para 22% (vinte e dois por cento); e eles são os responsáveis por toda essa limpeza.” Ao aumentar o número de
macrófagos, a auto-hemoterapia faz com que todo o sistema de atuação dos agressores, que ocorrem no organismo - seja de vírus, seja de bactérias, seja de
células anormais, pré-cancerosas - tudo isso possa ser inibido pela ativação do Sistema Imunológico. Dr. Moura acrescenta que “A auto-hemoterapia tem uma



atuação muito ampla, além de que constatei que ela atua numa área do sistema nervoso, que é a área do sistema nervoso autônomo. Ela organiza o sistema
vago simpático e com isso dá uma tranqüilidade maior às pessoas.”

  
Na entrevista Nilsa Ibarrola afirmou: “Sou médica, faço medicina alternativa e medicina natural e meu registro profissional é 3.758”. Confirmou que “Não
estamos falando somente de dengue, mas também de zika e chikungunya”, para sentenciar em seguida: “Eu me atrevo a dizer-lhe que primeiro temos de
adotar as medidas de prevenção; porém quando já existe o paciente que está sofrendo com dengue, zika e chikungunya, que fazemos nesta hora? Existe o
vetor comum, que é o aedes aegypti, que traz as três moléstias: dengue, chikungunya e zika. 

 A zika é o mais alarmante, porque se não tomarmos as medidas vamos ter em pouco tempo crianças totalmente inúteis, com sérios problemas de neuropatia
por causa da microcefalia. Isso é calamitoso. Creio que a medida há que ser a auto-hemoterapia sensível, barata, sem custo, praticamente, e sem contra-
indicações. E o mais importante é que não tem nenhuma contra-indicação e eleva as defesas altamente, para que se possa enfrentar todos os males.”

  
Atendimento com auto-hemoterapia

  
Auto-hemoterapia é o que antes se chamava auto-sangue. Segundo a médica paraguaia, “É uma terapia antiquíssima, mas foi deixada de lado por causa dos
medicamentos. Antes era a solução de todos os problemas – a auto-hemoterapia. Em que consiste? Extrair sangue próprio da prega anterior do braço. Se tira
uma quantia, que pode ser 5 ml, dez centímetros, de acordo com a pessoa, pelo peso, pela pessoa. Por exemplo, de um bebê lhe tiramos 1 ml. Uma pessoa
adulta, cinco, até dez ml. Se saca sangue e se volta a injetar intramuscular. Esse mesmo sangue sem nenhum agregado, no mesmo ato se volta a reinjetar.
Sempre perguntam o que se passa e eu respondo: aumenta as defesas, aumenta a imunoglobulina, imunoglobulina g, imunoglobulina m, e levanta a
quantidade de glóbulos brancos para colocar em marcha as defesas do organismo.” 

  
Em seguida a médica relatou: “Temos um caso da primeira peste de dengue. Um sacerdote me procurou, estava com a temperatura de 42 graus, rouco, usando
compressa. Fiz a aplicação de sangue e disse que esperasse o resultado. Sabe que em vinte minutos não tinha mais febre? Ele passou a sentir-se bem e passou
a conversar com todos. Isso é prá mostrar que tem efeito rápido, sem contra-indicações e de baixo custo. Esse custo é só o que vai pagar ao profissional que te
faz a aplicação.” 

  
“Os resultados são espetaculares”

  
“Essa é nessa hora a melhor arma que temos para essas três patologias: o dengue, o chikungunya e o zika”, disse ela. E acrescentou: “Esse tratamento é como
preventivo e tratamento. Todo povo paraguaio pode prevenir-se com a auto-hemoterapia, a autovacina. E não se expor a tão severo risco. Estamos vendo de
outros países as notícias, como nascem as crianças com microcefalia. Você imagina o grave que é isso, nascer criatura com microcefalia. 

 Se já estamos com esse problema, eu creio que não podemos deixar de prevenir e tratar, pelo que insisto em tratar com a auto-hemoterapia, que é eficente,
barata e sem contra-indicações. O mais importante: sem contra-indicações. Pode-se aplicar em crianças, adultos, de todas as idades. Os resultados são
espetaculares.” 

  
Lembrou ainda que “Na primeira epidemia de dengue muitos colegas criticaram a auto-hemoterapia, mas depois quando começaram a morrer pessoas
importantes a coisa mudou. Colegas diziam que não tinha embasamento científico. Há que se investigar muito, pois nesse momento salvou muitas vidas. A
entrevista da médica à Rádio 970 AM do Paraguai pode ser ouvida através desse endereço: 

 http://www.radio970am.com.py/articulo/2399/la-autohemoterapia-el-remedio-para-el-dengue-zika-y-chikungua-afirman/37
  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=961001097287346&set=gm.897796063672646&type=3
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentário no grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!

Maria Ferreira Tomaz:
 Meu filho teve dengue
 Hemorrágica quase morreu

 Hoje ele nem resfriado ele pega
 Hemoterapia faz parte da nossa família despesas com remédios não temos

 Graças ao Senhor.
 Curtir · Responder · 6 de março às 18:48

  
https://www.facebook.com/mariadasdoresferreiratomaz

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Tavares:

http://www.radio970am.com.py/articulo/2399/la-autohemoterapia-el-remedio-para-el-dengue-zika-y-chikungua-afirman/37


Realmente! Me trato com autohemoterapia a cerca de 1 ano e moro numa das regiões mais endêmicas. Muitas pessoas do meu círculo de amizade já
contrairam a zica e eu me mantenho sem a moléstia.

 Curtir · 2 · 12 de fevereiro às 06:16
  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=961001097287346&set=gm.897796063672646&type=3&theater
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La “autohemoterapia” el remedio para el dengue, Zika y chikunguña, afirman

En comunicación con la Radio 970 AM, la doctora Nilsa Ibarrola, promotora de Medicina Natural y Alternativa expresó que el remedio ante un contagio del
dengue, Zika y chikunguña es la autohemoterapia.

 La doctora, explicó que la autohemoterapia es lo que antes se conocía como autosangre, que consiste en la extracción de la sangre venosa, y se vuelve a
reinyectar la misma sangre pero intramuscular. Esto se encarga de levantar la defensa, inmunoglobulina, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M y glóbulos
blancos.

  
“Se trata de una terapia sencilla barata y sin contraindicaciones, que funciona para prevenir y también como tratamiento en el caso de infección”, defendió la
doctora al tiempo de agregar que se pueden aplicar embarazadas, niños, adultos y adultos mayores. 

  
http://www.radio970am.com.py/articulo/2399/la-autohemoterapia-el-remedio-para-el-dengue-zika-y-chikungua-afirman/37

  
A "auto-hemoterapia" a cura para a dengue, chikungunya e Zika, afirmam

  
Em comunicação com a Rádio 970 AM, Dra. Nilsa Ibarrola, promotora de Medicina Natural e Alternativa disse que o remédio anti-contágio da dengue,
chikungunya e Zika é a auto-hemoterapia.

 A médica explicou que a auto-hemoterapia é o que era anteriormente conhecido como autosangue, que envolve a coleta de sangue venoso, e a aplicação do
mesmo sangue, mas intramuscular. Este cuida de levantar a defesa, imunoglobulina, imunoglobulina G, imunoglobulina M e glóbulos brancos.

  
"Esta é uma terapia simples e barata sem nenhuma contra-indicação, que funciona para prevenir e também como um tratamento em caso de infecção," A Dra.
defendeu, acrescentando que se pode aplicar em mulheres grávidas, crianças, adultos e idosos.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARTES 14 DE MAYO DE 2013 | 15:46

 

Autovacuna: 3 mil casos curados de dengue desafían a médicos

Radio UNO
  

El procedimiento consiste en extraer sangre venosa del codo anterior y se reinyecta de inmediato en el tejido celular subcutáneo o intramuscular, ya sea en los
brazos, en las piernas, en la nalga del paciente, sostuvo la Dra. Ibarrola.

  
Según la Dra. Nilsa Ibarrola, la autohemoterapia o autovacuna curó a cerca de 3.000 pacientes enfermos de dengue. La profesional destacó las bondades de
este método de la medicina natural y lamentó que hasta la fecha el Ministerio de Salud no aprovará su utilización contra el dengue.

  
La Vicepresidenta y fundadora de la 1ª Asociación de Terapeutas Naturistas del Paraguay (ATENA) explicó a Radio UNO que la autohemoterapia es un
tratamiento que se hace a través de la propia sangre de la persona aquejada de alguna dolencia.

  
“El procedimiento consiste en extraer sangre venosa del codo anterior y se reinyecta de inmediato en el tejido celular subcutáneo o intramuscular, ya sea en
los brazos, en las piernas, en la nalga del paciente”, sostuvo la Dra. Ibarrola.

  
Explicó que el método sirve para levantar las defensas y puede ser aplicado para aliviar múltiples enfermedades. “Lo que se llegó a detectar es que se
aumenta el número de macrófagos (células del sistema inmunitario que se localizan en los tejidos) del 2 al3 % va hasta el 20 a 25 %. Estas células empiezan a
fagocitar en forma acelerada contra toda sustancia extraña en el organismo, por eso el efecto es rápido”, afirmó.

  
Destacó que cerca de 3.000 enfermos de dengue fueron curados con la autohemoterapia. “La primera epidemia del dengue que vino en 2009, donde hubo
muchísimos fallecidos, empezamos acá en el consultorio a aplicar a los enfermos y los resultados fueron increíbles. Empezamos a hacerlo en personas que
venían con 40 grados de fiebre y a los 35 minutos ya estaban sin fiebre. En esa oportunidad le planteamos al Ministerio de Salud la implementación de la
autohemoterapia pero no nos hicieron caso porque supuestamente no tenía ningún aval científico”, manifestó la profesional.

http://www.radio970am.com.py/articulo/2399/la-autohemoterapia-el-remedio-para-el-dengue-zika-y-chikungua-afirman/37


 
La autohemoterapia también puede ser la cura para enfermedades como Acné, alergias, anemia, amigdalitis de repetición, artrosis, asma, cáncer, convulsiones
por disrritimias, diabetes, epidemias, esclerodermia, esclerosis múltiple, gota, hepatitis, hipertensión, artritis, ictiosis, mioma, psoriasis, púrpura, quistes de
ovario y todas las infecciones causadas por virus y bacterias.

  
 
http://www.hoy.com.py/nacionales/autovacuna-3-mil-casos-curados-de-dengue-desafan-a-mdicos

  
 
TERÇA-FEIRA 14 DE MAIO DE 2013 | 15:46

 Autovacina: 3.000 casos de dengue curados desafiam médicos
 Radio UNO

  
O procedimento envolve a remoção de sangue venoso a partir do cotovelo anterior e imediatamente reinjetado no tecido intramuscular ou subcutânea, seja
nos braços, pernas, nádegas do paciente, disse a Dra. Ibarrola. 

  
De acordo com a Dra. Nilsa Ibarrola, auto-hemoterapia ou autovacuna curou cerca de 3.000 pacientes que sofriam de dengue. A professional destacou os
benefícios deste método de medicina natural e lamentou que até agora o Ministério da Saúde não aprovou seu uso contra a dengue.

  
A Vice-Presidente e fundadora da 1ª Associação de Terapeutas Naturistas do Paraguai (ATHENA) explicou à Rádio UNO que a auto-hemoterapia é um
tratamento que é feito através do próprio sangue da pessoa acometida de qualquer doença.

  
"O procedimento envolve a remoção de sangue venoso a partir da parte anterior do cotovelo e imediatamente reinjetado no tecido intramuscular ou
subcutânea, seja nos braços, pernas, nádegas do paciente", disse a Dra. Ibarrola.

  
Ela explica que o método é usado para aumentar as defesas e podem ser aplicado para aliviar várias doenças. "O que se detecta é o aumento do número de
macrófagos (células do sistema imunitário que estão localizadas nos tecidos) 2 a 3% para 20 a 25% de aumento. Estas células vão engolir de início de forma
acelerada qualquer substância estranha no corpo, por isso o efeito é rápido ", disse ela.

  
Ela observou que cerca de 3.000 pacientes com dengue foram curados com a auto-hemoterapia. "A primeira epidemia de dengue surgiu em 2009, onde havia
muitos que morreram, nós começamos aqui no escritório aplicar em doentes e os resultados foram surpreendentes. Começamos a fazer isso em pessoas que
vieram com 40 graus de febre e 35 minutos depois estavam afebril. Nessa altura, pleiteamos no Ministério da Saúde para implementar a auto-hemoterapia,
mas ignorou-nos porque supostamente não tinha respaldo científico ", disse a profissional.

  
A auto-hemoterapia também pode ser a cura de doenças tais como acne, alergias, anemia, amigdalite recorrente, artrite, asma, cancro, convulsões por
disrritimias, diabetes, epidemias, esclerodermia, esclerose múltipla, gota, hepatite, hipertensão, artrite, ictiose, mioma , psoríase, púrpura, quistos ovarianos e
todas as infecções causadas por vírus e bactérias.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMENTARIOS:

  
 

Ramon Bogarin · Assunção

Lo de la Doctora es cierto, yo y toda mi familia lo hemos comprobado acompañado de analisis cuantitativo de la evolucion de las defensas cuando tuvimos el
dengue, mientras los incredulos fueron a morir en los mejores sanatorios del pais. Ramón Bogarin

 Me gusta · Responder · 1 · 14 de mayo de 2013 22:29
  

Ramon Bogarin · Assunção
 Tal vez no tenga la aprobación científica universal, pero cuando te toma el dengue por segunda vez y es del tipo cuatro y te bajan las defensas muy por debajo

del limite te das cuenta que todos los médicos del paraguay no te dan una solución, solo el Cetamol y la dipirona para la fiebre ninguno para recomponer las
defensas del organismo que es lo que baja a razón geométrica. No existe un protocolo para la cura ni te dan garantía que te van a salvar la vida. En mi caso en
particular luego de aplicarme la autovacuna, de 55.000 que estaba mi defensa subio en un dia a 265.000 y al cabo de tres horas mi estado de salud ya estaba
en franca mejoría y a las 8 horas después mi animo por las nubes. Porque no hay mejor diagnóstico que te the tu propio organismo (el médico tiene que
preguntarte como te sentís etc. ect.) Porque será que nuestros médicos le tienen tanto miedo a sus colegas aun para sacarse un pique).

 Me gusta · Responder · 1 · 14 de mayo de 2013 22:43
  

https://www.facebook.com/ramon.bogarin.50
  

 
TRADUÇÃO Português VIA FACEBOOK:

  
Ramon Bogarín · Assunção

 O da doutora é verdade, eu e toda a minha família já verificámos acompanhado de análise quantitativa da Evolução das defesas quando tivemos a dengue,
enquanto os descrentes foram a morrer nos melhores Sanatórios do país. Ramon bogarín

 Gosto · Responder · 1 · 14 de maio de 2013 22:29
  

Ramon Bogarín · Assunção
 Talvez não tenha a aprovação científica universal, mas quando te leva a dengue pela segunda vez e é do Tipo quatro e te baixam as defesas muito abaixo do

http://www.hoy.com.py/nacionales/autovacuna-3-mil-casos-curados-de-dengue-desafan-a-mdicos


limite te dás conta que todos os médicos do Paraguai Não te dão uma solução, só o paracetamol e a dipirona para a febre nenhum para recompor as defesas do
Organismo que é o que baixa a razão geométrica. Não existe um protocolo para a cura nem te dão garantia que te Vão salvar a vida. No meu caso em
particular depois de administrar a minha autovaccine, de 55.000 que estava a minha Defesa subiu em um dia para 265.000 e ao fim de três horas o meu estado
de saúde já estava em franca melhoria e a AS 8 horas depois o meu animo pelas nuvens. Porque não há melhor diagnóstico que te the seu próprio organismo
(o Médico tem que perguntar como se sente etc. Ect.) Porque será que os nossos médicos têm tanto medo Seus colegas mesmo para tirar um pique).

 Gosto · Responder · 1 · 14 de maio de 2013 22:43
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bernardo Lipsicas · Universidade Nacional de Assunção

Yo puedo asegurar que es muy cierto lo que dice la Doctora Ibarrola, a mi me curó del dengue con la autohemoterapia, si no lo creen es una lástima porque se
puede salvar muchas vidas con ese tratamiento.-

 Me gusta · Responder · 1 · 16 de mayo de 2013 23:00
  

https://www.facebook.com/blipsicas
  

 
TRADUÇÃO Português VIA FACEBOOK:

  
Bernardo Lipsicas · Universidade Nacional de Assunção

 Eu posso garantir que é mesmo verdade o que diz a doutora ibarrola, me curou do dengue com a autohemoterapia, se acham que não é uma pena, porque você
pode salvar muitas vidas com esse tratamento.-

 Gosto · Responder · 1 · 16 de maio de 2013 23:00
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...."Nós temos ajudado muitas pessoas a superar os estragos do vírus como Chikungunya usando
esta técnica"....

Auto-hemoterapia no Centro de 
 Jamaica para Medicina Avançada
  

Publicado por Walter Medeiros em Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura
  

Transcrevemos artigo veiculado no site do Centro de Jamaica para Medicina Avançada, um Centro Médico que emprega as tecnologias mais naturais,
inclusive auto-hemoterapia para enfrentar Chikungunya.

 Autohemoterapia
 Você tem alergias, uma doença autoimune, infertilidade frustrante, má circulação, câncer ou sofre de baixa energia por razões desconhecidas? Alguma vez

você já desejou que existisse uma vacina contra todos os organismos ou germe com que seu sistema imunológico tem de lidar em uma base regular? Você não
gostaria que a energia fosse liberado para permitir que você tenha mais energia disponível para mantê-lo jovem e vibrante e manter o câncer, metabolismo
hormonal e outros problemas afastados?

 Você pode considerar assim a auto-hemoterapia.
 Autohemoterapia foi encontrado para ser tal vacina. Ela desvenda as causas de doenças auto-imunes na maioria dos casos. Temos tratado muitos casos de

doenças auto-imunes, utilizando este método. Muitos centros médicos avançados ao redor do mundo também estão a usá-lo contra o câncer, para prevenir e
tratá-los. É também muito útil no tratamento de síndrome do ovário policístico e pequenas fibróides uterinos em centros de fertilidade em todo o mundo. Esta
técnica é um dos recursos favoritos em países de língua espanhola e na Europa e América do Sul. É um procedimento de escolha para o alívio de doenças
auto-imunes em remissão e para melhorar a fertilidade.

 Ele também pode ser usado para melhorar a circulação, aumentando o número de macrófagos (internos do nosso corpo 'colectores de lixo').
 A técnica é muito simples. Uma pequena quantidade de sangue é retirado de uma veia e reintroduzido num músculo por injecção. Isso faz com que uma

pequena resposta inflamatória, porque se comporta como um pequeno hematoma. O sistema imunológico reconhece o sangue como vindo de você, mas todos
os germes discretamente existentes no seu sangue são imediatamente reconhecidos pelo seu sistema imunológico, que pode aumentar a sua capacidade de
destruí-los. É por isso que nós o chamamos de uma vacina contra todos os organismos que podem estar escondidos em seu corpo tranquilamente fazendo
você doente.

 Nós temos ajudado muitas pessoas a superar os estragos do vírus como Chikungunya usando esta técnica. Temos visto contagens sanguíneas anormais
normalizarem em pacientes com doenças auto-imunes, como resultado da auto-hemoterapia, enquanto os pacientes tornam-se mais e mais bem diante dos
nossos olhos. Vimos alergias desvendar e deixam de existir em muitos dos nossos pacientes.

 



Estranhamente, esta é uma técnica antiga que foi utilizada antes por farmacêuticos, surgiu e tornou-se o "miúdo novo no bloco". Os médicos optarem por
outras saídas e com o tempo descontinuaram. Agora, com todos os efeitos colaterais de medicamentos de longa duração, muitos médicos estão novamente
voltando-se para este método, para reduzir a duração do tempo que os pacientes têm de continuar a medicação, ou a apenas reconhecer a causa destas doenças
crônicas. O que é mais importante é que auto-hemoterapia pode ser feita a pessoa estando sob medicação ou não. O que geralmente acontece é que os
médicos de nossos pacientes (usuários da técnica) começam a reduzir as doses de medicação, pois a sua saúde melhora, até que não precisar mais deles.

 Este método considera:
 Alergias, asma, urticária, doenças auto-imunes, síndrome da fadiga crônica, problemas de circulação, doença do intestino irritável, infertilidade, ovários

policísticos, miomas pequenos, infecções virais crônicas e muito muito mais.
 O Centro

 O Centro de Jamaica para Medicina Avançada é um Centro Médico que emprega o uso de tecnologias mais naturais, que estão atualmente a ser utilizadas em
outras partes do mundo com grande sucesso. O grupo de médicos descobriu que o remédio que pratica no tratamento de doenças crônicas é voltada para
controlar os sintomas em vez de abordar as causas profundas da doença. Adotam as drogas terapêuticas mais bem sucedidas, livres e seguras de outras partes
do mundo.

 Considera que muitos distúrbios são causados por infecções ocultas, exposição a metais pesados, intolerâncias alimentares e outros fatores ambientais de que
a pessoa pode não estar ciente. Então pode estar tomando remédio enquanto a mesma coisa que fez com que ficasse doente ainda pode ser continuada para
prejudicá-lo. O Centro se dispõe a ajudar seus clientes a fazer sentido e ter a capacidade de transportar com segurança e suavemente leituras do seu corpo,
para que possam ajudar a detectar exatamente o que está errado e corrigi-lo.

 --- Endereço do site: http://www.jcamhealth.com/#!autohemotherapy/qw4q9
  

https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/permalink/919351734850412/
  

 
 

 
 
 
 

...."We helped many persons overcome the ravages of viruses like Chikungunya using this technique."....

Autohemotherapy
  

Do you have allergies, an autoimmune disease, frustrating infertility, poor circulation, cancer or low energy for unknown reasons? Have you ever wished you
could have a vaccine against every organism or germ that your immune system has to deal with on a regular basis? Wouldn’t you like that energy to be freed
up to allow you to have more available energy to keep you young and vibrant and to keep cancers, metabolism, hormone and other problems at bay?

  
You may want to consider autohemotherapy.

  
Autohemotherapy has been found to be such a vaccine. It unravels the root causes of autoimmune diseases in most instances. We have treated many cases of
autoimmune diseases using this method. Many advanced medical centres around the world also use it against cancers to both prevent and treat them. It is also
very useful in treating polycystic ovarian syndrome and small uterine fibroids in fertility centres around the world. This technique is a favorite in Spanish
speaking countries and in Europe and South America. It is a procedure of choice for sending autoimmune diseases into remission and for improving fertility.

  
It can also be used to improve the circulation by increasing the numbers of macrophages (our body’s internal ‘garbage collectors’).

  
The technique is very simple. A small amount of blood is taken from a vein and reintroduced into a muscle by injection. This causes a tiny inflammatory
response that behaves like a small bruise. The immune system recognizes the blood as coming from you, but all the germs that were quietly existing in your
blood are newly recognized by your immune system which can increase its ability to destroy them. This is why we call it a vaccine against every organism
that may be hiding out in your body quietly making you sick. We helped many persons overcome the ravages of viruses like Chikungunya using this
technique. We have watched as abnormal blood counts normalize in patients with autoimmune diseases as a result of autohemotherapy while patients become
more and more well right before our eyes. We have seen allergies unravel and cease to exist in many of our patients.

  
Oddly, this is an old technique that was used before pharmaceuticals came about and became the ‘new kid on the block’. Doctors were described as not
getting with the times if they continued to do it. Now with all the side effects of long-term medications, many physicians are again turning to this method to
shorten the length of time that patients have to remain on medication, or to just address the root cause of these chronic diseases. What is great about it is that it
can be done whether you are on medication or not. What generally happens is that our patients’ doctors begin lowering the medication dosages as their health

http://www.jcamhealth.com/#%21autohemotherapy/qw4q9


improves until they no longer need them. 
  

This method treats:
 Allergies, asthma, urticaria, autoimmune diseases, chronic fatigue syndrome, circulation issues, irritable bowel disease, infertility, polycystic ovaries, small

fibroids, chronic viral infections and much much more.
  

http://www.jcamhealth.com/#!autohemotherapy/qw4q9
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 16 de maio de 2016 - 19:47:39 

  
Rebeca Gusmao Vila Flor comentou em Auto-hemoterapia Testemunhos no post AUTO-HEMOTERAPIA EM CASOS DE DENGUE, ZIKA VÍRUS,
CHIKUNGUNYA E SÍNDROME DE GUILAIN-BARRÉ: 

  
Também comecei a fazer pois tive chikungunya em julho de 2015. Desde então nunca mais fui a mesma. Surgiram abcessos em meu corpo e a sensação de
peso nas articulações. Em janeiro os abcessos na região das axilas ficaram muito inflamados e o dermato me disse q não havia tratamento. Apenas tomar um
remédio pra aumentar meu sistema auto imune. Foi qdo em fevereiro comecei a busca por uma pessoa q pudesse me ajudar. E de lá pra cá só tenho tido
melhoras. Os abcessos estão murchos e cicatrizando. 

 Descurtir · Responder · Enviar mensagem · 1 · 23 h 
  

https://www.facebook.com/rebecagusmao.vilaflor
  

https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/rebeca-gusmao-vila-flor-comentou-em-auto-hemoterapia.asp 
  

 
 
Vitor Dos Anjos

 16-jun-2016
  

Meu pai Isaias Pereira teve um AVC isquemico transitório que deixou mt poucas sequelas do lado esquerdo, foi na segunda e já até fez passeios com
cachorro. Hj fiz a primeira sessão de AutoHemoterapia 10ml. Gostaria aqui de saber se alguém passou por experiência parecida em casa e se a
AutoHemoterapia ajudou? Eu já faço em mim, a mais de 1 ano, passei a me sentir mais forte e acabei com dores de coluna e evitei uma cirurgia no ombro.
Peguei zika esse ano e fiquei de pé todos os dias trabalhando, peguei gripe mês passado que tinha tudo pra ser forte, pois além da tosse dores nas pernas e
costas, ei tava tendo umas quedas de energia repentinas, saí mais cedo do trabalho, fiz AutoHemoterapia e no dia seguinte fui trabalhar e nem tosse tinha
mais. Viva a dr luiz moura, viva a AutoHemoterapia!

  
Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura

  
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/

  
 
VEJA TAMBÉM:

  
 
 
 

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

 
 
 

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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