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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

http://www.hemoterapia.org/


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
  

 
 
 
 
 
 
 
 
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://www.hemoterapia.org/depoimentos/colesteroltriglicerides.asp


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 

 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. 

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


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

  
 
 
 
 
 
 

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


 
 
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 ); 

 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
  

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

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/oi-eu-estou-fazendo-ah-desde-de-outubro-a-minha-sogra.asp


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
  

 
 
 
 
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

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


 
 
 
 
 
 
 
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

 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
  

 
 
 
 
 
 
 

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/

