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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

  
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/


 
 
 
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
  

 



 
 

Autohemoterapia:
  

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

http://autohemoterapia.orgfree.com/
  

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

  
 

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

