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REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPROVANDO A EFICÁCIA DA AUTOHEMOTERAPIA EM CURA DE CÂNCER.
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AUTO-HEMOTERAPIA CURA PSORÍASE
E PROPORCIONA OUTROS BENEFÍCIOS
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e CFF (Texto...

Postagem no Grupo Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura

Eliane Ferreira
10 de outubro às 14:38

Este senhor se chama keler, ele é da cidade de breves no pará e trabalha em uma
empresa de navegação que faz viajem de breves p Belém. Primeiro apareceu um caroço
no pescoço dele que foi evoluindo até chegar na faze mais feia da foto que mandei p vc.
eu já não aguentando mais ver tanto sofrimento, até porque ja estava apodrecido e exalava
um forte mal cheiro. Foi quando eu o chamei e falei da auto hemoterapia e dos relatos de
cura que já havia ocorrido em minha familia, o que o deixou muito esperaçoso.
Começamos então uma busca para acharmos alguem que se dispusesse a ajudar e fazer o
procedimento, porém sem exito, haja visto a proibiçao da auto hemoterapia no nosso país.
Vendo que não acharíamos alguém p fazer as aplicações, eu tomei uma decisão meio
desesperada de fazer as aplicações já que eu tinha certeza da eficácia da AHT. Detalhe, eu
nunca tinha feito... Mas eu tinha que ajudar de um jeito ou de outro pois tratáva-se de um
ser humano que aos poucos definhava quase sem esperança. Foi aí que lembrei.. Minha
esposa sabia fazer pq ela faz em mim, mas como era muito longe de casa e pra ela ficaria
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RESPIRATÓRIOS E
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Cirurgião Dentista apóia a Autohemoterapia e testemunha seus inúmeros
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Testemunho documentado
comprovando a cura pela
auto-hemoterapia. Pablo
Monte adicionou 2 novas fotos . 2 de fev...
DIABÉTICO SÓ ESTÁ VIVO
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inviável e eu estava em contato direto com ele, pedi p que ela me ensinasse a fazer pq
ficaria mais facil p mim do que p ela. Ela me ensinou o que eu precisava saber e depois,
Fui pra internet e aprendi tudo que podia e que estivesse ao meu alcance e treinei nela
msmo e claro com a supervisão da mesma.
Antes de fazer a primeira aplicação, eu pedi encarecidamente que guardasse segredo
daquilo que iria fazer, eu temia que pelo estado avançado em que se encontrava, ele
poderia morrer pela complicação da doença que até então nao se sabia o que era e as
pessoas poderiam me acusar de ter matado ele fazendo esse procedimento até então
desconhecido. Depois de tudo acertado, eu tirei 20 ml de sangue da veia e apliquei
distribuidos nos quatro pontos do corpo... Eu tremia tanto que quase nao conseguia realizar
o feito. Mas eu sabia o que estava fazendo e tinha certeza que ia dar certo, resumindo...
Tres dias depois eu o encontrei e vi o quanto ele estava animado pois a secreão que
escorria em abundancia tinha estancado e ele contava alegremente pras pessoa que o
rodeava... Resumindo, depois de cinco dias eu já muito mais confiante fiz a segunda
aplicação num Total de mais ou menos trinta.
Resultado... Qdo ele recebeu o resultado da biópcia 50 dias depois confirmando um cancer
do sistema linfático ( linfoma), ele ja estava curado pra honra e glória do nosso Deus.
link da postagem
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/permalink/1428680160584231/

OBSERVAÇÃO
Seguindo as regras do Google (Blogspot), sobre postagens com imagens fortes, 2 das fotos
estão com as imagens ofuscadas, (fotos 4 e 5 na sequencia abaixo).
Para ter acesso as fotos originais, por gentileza acesse o link acima.
Ou baixe o PDF do testemunho nos links abaixo:
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/autohemoterapia-cura-linfoma-por-Eliane-Ferreira.pdf
http://autohemoterapia.orgfree.com/autohemoterapia-cura-linfoma-por-Eliane-Ferreira.pdf
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Tudo bem?
Estou unificando testemunhos, publicações e artigos da AHT no blog: Auto-Hemoterapia por
Doutor Luiz Moura.
Queria pedir sua autorização para poder publicar o testemunho que voce postou no Grupo Auto-
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hemoterapia meu sangue me cura
Um forte abraço
Marcelo Fetha
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MEUS ENDEREÇOS SAO ESTES
Auto-Hemoterapia por Doutor Luiz Moura – (em Português)
Autohemoterapia por Doctor Luiz Moura – (Español)
Autohemotherapy by Doctor Luiz Moura – (English)
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com.br/
http://autohemoterapia-por-doctor-luiz-moura.blogspot.com.br/
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https://www.youtube.com/user/AHTenglish320x240
https://www.youtube.com/user/AHTenglish
https://www.facebook.com/AutohemoterapiaPorDoutorLuizMoura/
https://www.facebook.com/AutohemoterapiaPorDoctorLuizMoura/
https://www.facebook.com/AutohemotherapyByDoctorLuizMoura/
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Eliane Ferreira aceitou sua solicitação.
Amigo boa tarde, o face e meu mas a experiência vivenciada não é minha e sim do meu marido
e ele não tem face por isso postei no meu apesar de ter participado tbm. O problema é que
envolve outras pessoas principalmente a pessoa que foi submetida ao tratamento e não posso
autorizar a divulgação dá imagem dele. Temos que primeiro consultá-lo pra depois decidir, desde
já conto com sua compreensão.
ok obrigado
Eliane Ferreira
Olha
Se vc ainda tiver interesse de pública vc pode
Visualizado por Eliane Ferreira às 14:05
Oi Eliane. Muito obrigado por autorizar. Vou publicar no blog, pois o testemunho ajudará a
reforçar o acervo de provas da eficácia da autohemoterapia, e também ajudará a muitas
pessoas. O blog contém todos os idiomas disponíveis no Google. Que Deus abençoe. Forte
abraço.
Obrigada.
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Postado por Auto-hemoterapia Dr. Luiz Moura às 21:08
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