Esta página contém apenas uma pequena parcela de testemunhos.
Veja mais relatos na seção de depoimentos em:
http://www.hemoterapia.org/

Relatos - Auto-Hemoterapia e Dor de garganta
Lucris Gonçalves publicou em auto-hemoterapia testemunhos:
31 de maio às 18:36
Eu conheci a hemoterapia através da Internet estou na segunda aplicação ...ja estou sentindo os efeitos na prisão
de ventre , melhora de garganta inflamada e mais disposta fisicamente! !
https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/
Lucris Gonçalves: Trabalha na empresa Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz):
https://www.facebook.com/lucianacristina.goncalves.75

Domingo, 20 de setembro de 2015 - 14:46:55
Meu teste com aplicações da HEMOTERAPIA!!! Publicado por Arione Luiz de Souza
Mafra Mafra (GRUPO AMIGOS DA CURA)
37 min
Meu teste com aplicações da HEMOTERAPIA!!!
Publicado por Arione Luiz de Souza
Ola, quero aqui compartilhar para aqueles que querem acreditar em algo natural ao bem da saúde!
Sofria muito com constantes crises de inflamação da garganta, era com algo gelado ou mudança de clima, poeira
dentre outros, chegando a ter que direto ir ao hospital. Foi quando um dia meu pai chegou com um DVD do Dr.
Luiz Moura e começou a dizer que tinha ganhado de um homem que lhe contou sobre os benefícios da AUTOHEMOTERAPIA.
Corri com o DVD para poder assisti-lo e no desenrolar do filme fui vendo que talvez pudesse me ajudar, então
rapidamente pedi pra uma irmã que é técnica em enfermagem pra poder fazer aquele procedimento em mim e
ela não pensou duas vezes para fazê-lo. INCRÍVEL, INCRÍVEL!!! FALO ISSO COM TODA PROPRIEDADE
E EXPERIÊNCIA QUE TIVE COM ESTE MÉTODO NATURAL, JÁ FAZ MAIS DE UM ANO QUE VENHO
FAZENDO APLICAÇÕES DE 7 EM 7 DIAS DA AUTO-HEMOTERAPIA E REPAREI QUE REALMENTE
NÃO TENHO TIDO MAIS AQUELAS INFLAMAÇÕES DE GARGANTA QUE ACABAVA VINDO EM
SEQUÊNCIA, GRIPE E PEITO COM CATARRO. MANTENDO CERTINHO ESSE INTERVALO DE
APLICAÇÕES VOCÊ PODE CONFIAR QUE NÃO TERÁ MAIS NENHUM TIPO DE CRISE. ACREDITE,

NÃO DÁ PRA FICAR CAINDO SOMENTE EM CONVERSA DE QUEM QUER MAIS É VER O POVO
DOENTE PRA PODER ALIMENTAR ESSE MUNDO DOS NEGÓCIOS E INTERESSES!
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/meu-teste-com-aplica-es-da-hemoterapia?xg_source=activity

Terça-feira, 14 de junho de 2011 - 19:25:24
Auto-hemoterapia no tratamento de crise asmática, verrugas e problema de garganta e de pele
Data: 14/06/2011 18:49
De: Raul Ruckl (ruckl.r@oi.com.br)
IP: 187.7.50.115
Assunto: Re: Re: Re: AUTOHEMOTERAPIA EM SANTA CATARINA
Faço auto hemoterapia a quatro meses,
tive uma crise asmatica violenta,usava a bombinha
com Foraseque,que acabou me dando problemas
na garganta.Os beneficios que obtive até agora
são vario ex. minha disposição ficou exelente,minha pele
ficou ótima tinha uma enorme veruga nas costas,sumiu,
meu problema de farfanta foi resolvido,pessoas que conheço
tambem tiveram resultados ótimos,obrigado
http://inforum.insite.com.br/39550/11813702.html
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-no-tratamento-de-crise-asmatica-verrugas-e.asp

Domingo, 22 de maio de 2011 - 23:28:47
Enfermidades selecionadas
Amigdalite
Enxaqueca
Infecção
Inflamação
Sinusite
Auto-hemoterapia cura de sinusite, enxaqueca e dores de garganta
Data: 22/05/2011 19:46
De: ana paula
IP: 201.26.126.105

Assunto: Re: Divulgação e testemunhos
faço auto hemoterapia desde 10/2010 e estou me sentindo maravilhosamente bem, tinha um problema sério de
sinusite, enxaqueca e garganta até cirurgia fiz para tentar melhorar as inflamações constantes na garganta,
conheci o tratamento atraves de um amigo que faz há 2 anos, comecei e os resultados foram praticamente
imediatos, desde o inicio do tratamento não tomo mais nenhum tipo de rémédio nem pra dor de cabeça o que
consumia como agua, hoje tenho uma vida muito diferente sem dores, posso tomar gelados ( o que era
impossível, pois era beber gelado e comprar uma caixa de antibiótico), abençoado mesmo seja Dr. Luiz Moura
pela divulgação percebo que não é de interesse a liberação pois financeiramente é completamente inviável o que
é uma pena sermos vistos tão somente como um $ ao invés de seres humanos contem comigo para divulgação
desde outubro vivo e não sobrevivo !
http://inforum.insite.com.br/39550/11765308.html
Sábado, 28 de maio de 2011 - 07:18:09
Faço auto-hemoterapia desde 2009 e me sinto muito bem: não tenho mais doenças respiratórias tipo gripe,
irritações de garganta e coriza, fisicamente estou muito bem eliminei tambem as dores da coluna lombar e
articulações.
Nivaldo Viana
57 anos - FEIRA DE SANTANA
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-de-sinusite-enxaqueca-e-dores-de.asp

Terça-feira, 7 de dezembro de 2010 - 07:23:41
Enfermidades selecionadas
Alergias
Auto-hemoterapia melhora alergia em 1 mês
29/11/2010 16:12 - K.c.costa
Oi Boa tarde! comecei a fazer AH há 1 mes,notei melhoras em relaçao a minha alergia, todas as noites tinha
crise de n dormir com a garganta irritada, e desde entao n senti mas nada, graças a DEUS... Espero melhorar em
tudo.... boa sorte pra todos
http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-alergia-em-1-mes.asp

Domingo, 14 de novembro de 2010 - 13:00:07
Enfermidades selecionadas
Ácido Úrico / Gota Úrica
Acne juvenil
Alergias
Dor de cabeça crônica
Dores articulares
Mal estar digestivo
Rinite
Sinusite
AUTO HEMOTERAPIA AUMENTO DA IMUNIDADE E MELHORA DE VIDA
NÃO DEIXO MAIS ESSA PRÁTICA,VOU USÁ-LA E DIVULGAR SEMPRE PARA AS PESSOAS QUE
NECESSITEM DE AJUDA.
CUSTO ZERO E ALEGRIA NO ROSTO.
ROSANA
SÃO PAULO/ BRASIL
* comentarios
Quarta-feira, 7 de agosto de 2013 - 16:04:28
Oi, faço AH já a quase 4 anos....e jamais vou deixar de fazer. Tinha antes, crises de garganta que me deixava de
cama e com febre, e desde então não tive mais. É impressionante como esse tratamento age em nosso
corpo...gripe nunca mais!!!! Quem tem imunidade baixa pode fazer sem medo, aconselho por experiência
própria, eu não podia ir a praia e tomar um sol, tomar algo gelado, que logo mais a noite já começava sentir os
sintomas da minha garganta...era horrível. Hoje, faço sem medo...vou a praia tomo sol, tomo bebidas geladas, a
noite sorvete...nossa é muito bom vc poder viver a vida novamente. E minha mãe também faz a esse mesmo
período, e hoje consegue pentear os cabelos, pois tinha enormes dores nas juntas e não podia levantar os braços
direito, nem andar muito, pois as pernas doía muito...hj, ela bate perna o dia todo. Graças a Deus e a AH.
LL Cândido
Jaboatão dos Guararapes
Terça-feira, 6 de março de 2012 - 17:08:47
Oi pessoal estou fazendo auto-hemoterapia, e estou muito satisfeita,ja fiz 10 seçoes minhas varicozes sumiu
quase todas ,e tinha muitas no nariz agora com a hemoterapia naõ tenho mais to muito feliz e vou fazer por
muito tempo obrigada DR LUIZ MOURA que DEUS te abençoe um abraço..
zaclis
42 anos - Ponta Grossa
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-aumento-da-imunidade-e-melhora-de-vida.asp

Domingo, 30 de maio de 2010 - 22:21:37
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Azia, Doenças virais, Dor de cabeça crônica, Dor na

coluna, Enxaqueca, Gripe, Hepatite, Infecção, Inflamação, Prevenção em geral, Psoríase, Recuperação da
capacidade visual, Verrugas
Vantagens
Verrugas, manchas na pele, espinhas, psoriase, gripes,dores de garganta, infecçoes de lesoes, foram 100 eficazes,
quanto a enxaqueca somente reduçao da intensidade das crises provocadas por alimentos, mas parece que as
enxaquecas das mulheres tem dado resultados excelentes.
Experiência
Iniciei fazendo experiencias em amigos que já haviam testados todas as tecnicas em seus tratamentos
convencionais e alternativas decidiam testar, e por sorte todos conseguiram se curarem com a hemoterapia, como
exemplo herpes zoster, rins e hemorroida. Apos acompanhar estas pessoas eu iniciei o meu tratamento visando
curar minha enxaqueca que convivo a mais de 35 anos. A partir dai, remomendei para varias outras pessoas que
também iniciaram o tratamento e nao conheço nenhuma, que conseguiu fazer o tratamento por um periodo de
mais de 30 dias, que tenha arrependido, todas alcançaram mudanças significativas em sua qualidade de saude.
Ernesto J.R.Rodrigues
45 anos - Uberlândia - MG - Brasil
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-alergias-azia.asp

RELATO NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
Sempre - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2809893625766984045
Eu faço hemoterapia a um ano e nove meses ...e digo a vcs ... nunca mais senti dor de garganta ... tenho moto ...
vivo caindo rsrsrs .. meus esfoloes cicatrizam de imediato ... em 8 dias some totalmente... nao tive mais alergia
de sol ou problemas parecidos... e curei Osteomilite adiquirida de um acidente de moto tambem...
Asssim pessoal quem nao faz nao sabe oq esta perdendo ... Tudo cicatriza muito rápido ... minha imunidade esta
sempre em alta... me sinto muito bem ..faço exames a cada 6 meses e medicos se impressionam com os
resultados.
Aconselho ... recomendo e nao me arrependo ... a todos medicos q consulto nunca escondi q faço .. mas apenas
um cirurgiao plastico ... concordou e apoiou minha iniciativa..
Por tanto , nao esperem q medicos venham apoiar .. pq realmente eles duvidam dos exelentes resultados q
alcançamos fazendo...

Sexta-feira, 19 de dezembro de 2008 - 15:04:43
Me auxilou bastante em um tratamento contra fungo ( praticamente me curou) e contra uma inflação na garganta
foi tiro e queda!!!!!
Robson Vieira 46 anos - Sete lagoas: fórum Orientações Médicas

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades:
"Melhoras ostensivas!!! Antes da AH eu vivia com a garganta inflamada, em crises e

mais crises alérgicas, todavia, com a AH nunca mais senti nenhum sintoma de
inflamação e as reações alérgicas melhoraram em 100%."
Postado por: Mariama
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6832542384331569794
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 28/10/2008 01:50
De: Nila Paulaa
IP: 201.24.168.222
Assunto: Estou fazendo e vou continuar.
Estou fazendo porque não doi, não sinto nada anormal nas aplicações.
Estou na sétima aplicação e quero ir ainda uns tempos até ficar curada de vez.
Eu comecei tomar por problemas na junta do pé que doia muito, hoje vejo que muitas outras
coisas desapareceram tinnha uma infecção de gargante e ouvido que não sarava, hoje não
quero nem lambrara daquela dor. Meu pé já melhourou demais, e as dores da coluna tb.
melhorou bastante, eu creio que vou ser curada, pois a intenão e tomar até sarar.

Inforum:
Data: 24/12/2009 18:02
De: LUNI
IP: 189.123.48.253
Assunto: AUTO HEMOTERAPIA
QUERO DIVUGAR A TODOS OS LEITORE, O QUANTO A AUTO HEMOTERAPIA FAZ BEM.
EU ESTAVA COM A MINHA GARGANTA INFLAMADA,FAZIA UMA SEMANA,MUITO DOLORIDA.
"VALE LEMBRAR QUE EU EU JA HAVIA ASSISTIDO AO DVD DO DR LUÍZ MOURA."
POIS BEM,PEDI AO MEU MARIDO QUE FIZESSE AH EM MIM,E ELE FEZ,E NÃO SENDO UM
PROFISSIONAL NA ÁREA DA SAÚDE CONSEGUIU COLHER APENAS 3 ML DE SANGUE,ISSO POR
VOLTA DAS 21:OO HS.FUI DORMIR E QUANDO ACORDEI NÃO SENTIA MAIS NADA.E NÃO TOMEI
NENHUM TIPO DE REMÉDIO.
ACREDITO QUE NÃO SEJA DO INTERESSE DO GOVERNO,MUITO MENOS DOS LABORATÓRIOS
POIS COM ISSO ELES SÓ PERDERIAM, COM A LIBERAÇÃO DA AUTO HEMOTERAPIA.

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 14 de outubro de 2009 - 08:52:40
num site:
1 comentários:
rjbgbo disse...
Só tenho elogios, ao Dr. Luiz Moura, como foi bom rever ele, que me fez ter uma vida melhor c/ uma bronquite,
a partir dos 9 anos de idade e até hj.

Ñ deixou que operassem as amídalas, receitando um mero gargarejo de jiló.
Tb c/ minha mãe c/ auto-hemoterapia ele curou uma nevralgia tri-gêmea.
Tomará que ele ainda tenha muitos anos de vida p/ exercer a medicina.
Parabéns pelo seu post, tb s/ querer a poucos dias vi essa entrevista dele, num canal fechado.
Sexta-feira, 25 Setembro, 2009
em:
http://vivaotux.blogspot.com/2009/09/saude-o-que-e-auto-hemoterapia.html
Olivares Rocha
44 anos - RJ

Data: 14/08/2009 16:15
De: ANA TEIXEIRA
IP: 187.7.163.152
Assunto: Re: Re: Auto Hemo X Gripe Suína
Sofria constantemente de dor de garganta e vivia tomando antibioticos. Comecei a aplicar em mim mesma a auto
hemoterapia, já fazem dois anos e nunca mais tomei antibioticos. Com essa epidemia de gripe A estou aplicando
em mim, na minha mãe e no meu filho de 12 anos. Até agora estamos muito bem!!! Resolvi aplicar em meu
filho devido a varias mortes pela gripe A na minha cidade!!!!

Data: 07/08/2009 14:02
De: josue junior
IP: 189.31.192.51
Assunto: AUTO HEMOTERAPIA REMEDIO PARA TODAS AS DOENÇAS
sou de paranagua parana conheço muitas pessoas que estao fazendo este tratamento que serve para qualquer
doença . EU faço este tratamento e ja faz muito tempo que nao pego gripe ou inflamaçao de garganta , faço
aplicaçoes de 5 em 5 dias me sinto muito bem.

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

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

