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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. 

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


Rubens Washington Schwandner 
 54 anos - Florianópolis - SC

  
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.

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/melhora-imediata-de-uma-infeccao.asp
http://vivercomhiv.com.br/2015/03/11/auto-hemoterapia-verdade-ou-mito/


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). 

  
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

http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm
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... 

 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

 

http://inforum.insite.com.br/39550/12987411.html


 
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 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

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

  
 

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

 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 
  

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


 
 
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.

 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. 

  

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


* 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
  

 
 
 

 
 
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

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-asma-e-melhoras-em-casos-de-av-e.asp


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 
 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
  

 
 
 
 
 
 

Autohemoterapia:
  

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

http://www.hemoterapia.org/aht_hemoterapia_depoimentos.asp?p=50
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/


 
http://autohemoterapia.orgfree.com/

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

  
 

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

