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 Enxaqueca
veja tembém: dores, sinusite

Walter Medeiros – Minha mulher, Graça, ela tinha uma enxaqueca histórica, daquelas que chegou a tomar todos
os remédios que você imaginar. Inclusive um, que eu tava comentando com você, era um remédio que eram dois
comprimidos prá tomar de uma vez e tinha que ter um repouso absoluto, certo? Se tornasse, podia ficar bom.
Não é? Então ela tomou até esse remédio e depois da auto-hemoterapia ela nunca mais teve enxaqueca
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-entrevista.htm

Quarta-feira, 2 de março de 2016 - 00:14:45
Auto-hemoterapia cura enxaqueca
Sérgio Luiz Schmitt para Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura
25 de fevereiro às 22:16 ·
Muito bom estar no grupo...tenho experimentado a técnica a algumas semanas e ,de imediato minhas enxaquecas
cessaram...
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/permalink/905708059548113/

Quarta-feira, 2 de março de 2016 - 00:16:05
Maria Luzia Fernandes De Rezende comentou em Auto-hemoterapia Testemunhos:
Tomava naramig todos os dias pra enxaqueca, era o único que resolvia, até começar com auto hemoterapia, e
vou muito bem, graças a Deus
Descurtir · Responder · Enviar mensagem · 1 · 26 de fevereiro às 19:09
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/permalink/905708059548113/

Terça-feira, 20 de outubro de 2015 - 22:29:43
Enfermidades selecionadas: ENXAQUECA
Auto-hemoterapia cura enxaqueca
Celeste Maria Romano publicou no Grupo Auto-hemoterapia Meu sangue me Cura:
Eu faço há 1 ano,e não tenho mais crises de enxaqueca, deixei de tomar remédios controlados. Eu recomendo.
Descurtir · Responder · 1 · Agora mesmo
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/
Terça-feira, 20 de outubro de 2015 - 23:20:45
Juliane Capato respondeu no Grupo Hemotérapia O sangue que cura eu faço:
Faço há 6 semanas e até hj nenhuma crise tmb d enxaquecas.. Super recomendo.
Pena q uma grande parte das pessoas ainda tem receio por não conhecerem d verdade.
Eu nunk gostei d tomar estes remédios com doenças mascaradas. Então a auto hemoterapia foi minha luz.
Sou uma nova pessoa. E isso em 6 semanas..
Descurtir · Responder · 1 · 3 min
FONTE AHT HEMOTERAPIA

Terça-feira, 18 de março de 2014 - 15:24:55
Enfermidades selecionadas
Alergias
Depressão
Dor de cabeça crônica
Dor na coluna
Dor na(s) perna(s)
Enxaqueca
Menstruação, cólicas e controle da TPM
Pressão arterial
Sinusite
AHT uma benção em minha vida
Estou completando 20 aplicações, e descobri que não posso parar, na semana que faltei a enxaqueca voltou, o
cansaço voltou, as dores no corpo voltaram, a indisposição o sono instável, enfim, resto da vida farei a autohemoterapia feliz da vida. Tenho um rapaz que me atende em casa aqui em itaipuaçu/Maricá/Niterói tudo de
bom o Cláudio, conforto total.
CLAUDIA TOKUI
43 anos - ITAIPUAÇU/MARICÁ

AHT HEMOTERAPIA

Quinta-feira, 24 de outubro de 2013 - 18:01:29
Enfermidades selecionadas
Cistos de ovário
Enxaqueca
Ovário policistico
Auto-hemoterapia e gravidez
Atualização de statusDe Walter Medeiros - Facebook
Auto-hemoterapia e gravidez
Relato divulgado no Grupo Auto-hemoterapia Geral
"Quero dividir com o grupo uma grande benção.
Há cinco anos venho lutando para engravidar, mas devido aos ovários poliscisticos isso era quase impossivel, ate
que conheci a AHT. Bom, tem 6 meses que estou fazendo e com ótimos resultados: melhorou minha disposição,
enxaqueca ja era e muitas outras coisinhas que antes eu tinha e não tenho mais, mas a melhor noticia recebi
ontem....
- estou gravidíssima de 5 semanas e sem tratamento, naturalmente gravida, graças a Deus primeiramente e a
AHT, que sem ela não seria possivel...
Obrigada, obrigada e obrigada...(K. C.)"

Quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012 - 14:33:38
Enfermidades selecionadas
Dor de cabeça crônica
Dor na coluna
Os Auto hemoterápicos vivem tempos de INQUISIÇÃO ESCULÁPIA !!!
Sábado, 9 de janeiro de 1988 - 21:47:30 187.34.223.226
Saudações Irmãos AHTs.

Estava eu em minha casa “ mateando escoteiro “, pensando nas vicissitudes da vida...... e constatando, o quão as
pessoas ignorantes, a cerca de fatos diversos do seu cotidiano, podem se tornar cruéis consigo mesmas e com os
que dizem amar ! Explico :

Dias após eu ter sido acometido por um AVC Isquêmico ( com Hemiparesia Esquerda e comprometimento da
fala) , em maio de 2011 . . . A Tia de minha mulher, uma senhora de sessenta e poucos anos, mineira
tradicionalista, forte, moradora na capital de São Paulo, por décadas.....também foi acometida por AVC
Isquêmico, com hemiparesia direita e conseqüente comprometimento da fala.....Socorrida a tempo,foi internada,
tratada e em algumas semanas estava em casa sendo muito bem cuidada pelas filhas......assessorada pelo médico
do convenio e com uma quantidade “ invejável “ de medicamentos alopatas, receitados pelo esculápio, para seu
total restabelecimento. Nesse meio tempo eu tinha sido apresentado a Auto Hemoterapia por um amigo e havia
iniciado as aplicações a algumas semanas, porém, já sentia sensível melhora em meu físico, até a pouco
paralisado.

Após algumas semanas de tratamento, quando já podia me expressar verbalmente, para espanto dos médicos
assistentes, que não cansavam de indagar como aquilo era possível em tão pouco tempo......ao que respondia :
Minha melhora acontece devido ao carinho e atenção de vocês, juntamente com os “remédios” receitados e bem
administrados ( perdoem a ironia, mas, era isso mesmo que dizia....pois, certa feita iniciei um comentário sobre a
AHT com um amigo que é medico, e a reação dele não foi das mais incentivadoras.

Assim sendo, numa tarde um dos filhos dessa senhora veio me visitar e tive a oportunidade de contar-lhe sobre a
AHT e as melhoras que estava sentindo...aconteciam a olhos vistos.
Dei-lhe o DVD do Doutor Luiz Moura, mesmo ele sendo refratário à minha narrativa, para que pudesse
conversar com os demais irmãos e a Mãe doente.

Confesso que lamentei esse dia, pois, os parentes de minha mulher ao comentar sobre a Técnica da AHT com o
médico que tratava aquela senhora foram advertidos por aquele que essa técnica era uma temeridade, estava
proibida no Brasil por apresentar risco a saúde humana, etc., etc....
Bom....não é preciso comentar o que aconteceu depois.....cessaram as visitas a minha casa e nossos encontros
tornaram-se cada vez mais raros.
Este ano (2012) , numa visita a um outro ramo da família de minha mulher, numa cidade de Minas, encontramos
com a tia doente, mais doente ainda pois , agora apresentava um quadro de comprometimento de fígado,
pâncreas etc., hospedada na casa de uma parente, aconselhada que foi, pelos médicos, a deixar a capital e voltar
a vida tranqüila do campo com o fito de recuperar parte dos movimentos.........
Apesar dela poder ver meu restabelecimento TOTAL, mostrou-se radicalmente contrária a praticar essa técnica
da AHT.por desaconselhamento dos seus médicos.

Isto posto, terminado o final de semana, retornamos a nossa casa e seguimos com nossas vidas.....até ontem
25/2/2012 quando chegou-nos a noticia do falecimento dela , tendo como ” causa mortis “ FALENCIA DE
MULTIPLOS ÓRGÃOS !!!

Eu pergunto.....Como puderam permitir , por ignorância, preconceito, arrogância ou qualquer adjetivo que

queiram ....que uma pessoa morresse sem ao menos tentar algo novo ??? Afinal, Eu sou o exemplo vivo de que a
AHT é eficaz, pois , tivemos a mesma patologia ( AVC ), nossa diferença de idade é de uma década e meia
apenas.....Estou vivo, são, perfeito.....e Ela......!!!

É imoral a forma chula como as Agencias Reguladoras da Saúde em nosso Pais nos manipulam, forçando-nos a
sermos PACIENTES VICIADOS VITALÍCIOS, aumentando cada vez mais e mais o LUCRO dos grandes
LabFarma. .

É criminoso como mantém nosso povo “nas trevas da ignorância “, evitando o acesso a novas técnicas e velhas
também, mas, PROIBIDAS por serem simples, baratas, e funcionais.

Quem sabe a mesma coisa esteja acontecendo neste momento , a pessoas que poderiam ser salvas, mas, por força
do preconceito e outros quetais, estão fadadas a terem suas vidas interrompidas.
POR QUE os gestores da Saúde em nosso País são tão refratários a essa Técnica ???
A quem interessa submeter o povo brasileiro à INQUISIÇÃO ESCULÁPIA ???
POR QUE O QUE FOI PROIBIDO EM 2007, hoje, é reivindicado através de Projeto de Lei que permitiria
apenas aos Médicos a indicação e aplicação da AUTO HEMOTERAPIA ???
QUEM SERÁ O " TORQUEMADA " DA INQUISIÇÃO ESCULÁPIA DO SÉCULO XXI ????
Essas PERGUNTAS não querem calar ...... mas, NÓS, AHTs, beneficiários dessa técnica SABEMOS A
RESPOSTA .....e SOMOS MILHARES !!!!

Parabéns meus amigos AHTs. Marcelo, Diva , Ubervalter , Clarice , Daniel e tantos outros que se dispõem a
tornar publica e acessível a todos essa técnica SIMPLES, BARATA, EFICAZ e NÃO MENOS CIENTIFICA
como querem provar os GESTORES da Saúde em nosso Pais.

S.’. S.'. S.’.

Victor Nahmir
victor nahmir
53 anos - são paulo
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/os-auto-hemoterapicos-vivem-tempos-de-inquisiaao-esculapia-.asp

Veterinária posta opinião sobre a auto-hemoterapia no Facebook
Mylene Nobre Cariello:
Bom dia!Obrigada por me aceitar no grupo.Sou veterinária,e já utilizo essa técnica em alguns tratamentos em
animais,com resultados bastante satisfatórios,e agora estou fazendo a auto-hemoterapia para tratar minha
enxaqueca.Estou na quinta aplicação e as dores já reduziram drastricamente ,estou me aprofundando no
assunto,pois considero essa técnica de grande valia!
13 de Junho às 10:17
Publicado no Facebook no Grupo Auto-hemoterapia Geral

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 VascuLar 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 medicaMentos 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 ingestão 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.
OBRIGADO!
VICTOR NAHMIR
53 anos - SÃO PAULO
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-aht-funciona-mesmo-.asp

Terça-feira, 4 de dezembro de 2012 - 22:40:46
Kátia Gusmão Ferraz comentou o link de Jose Maria Jose no Facebook. (link de JOSE MARIA COSTA)
Kátia escreveu: "eu estou fazendo auto hemoterapia e só tenho bons resultados eu sofriaaa muita dor de cabeça
enxaqueca horrível vivia sentindo mal de um tempo para cá as crises passaram eu chegava a ficar vomitando
ficava sofrendo muito com uma alergia hirrível não respirava direito hoje estou tranquiça curada durmo bem sem
aquela agonia que só dormia com a boca aberta tinha carne no nariz era horrivel! Tinha um pouco de varizes
sentia dores horriveis qdo ficava muito tempo em pé hoje acabou já acordo super bem sem cansaço algum eu
aconselho é ótimo!"

Cirurgião Dentista e professor e indico (AUTO-HEMOTERAPIA) para os meus pacientes na hora da
anamnese...
Segunda-feira, 17 de setembro de 2012 - 22:22:32

Enfermidades selecionadas
Alergias
Asma
Azia
Bronquite
Bronquite asmática
Enxaqueca
Gastrite
Glaucoma
Quando já nao havia mais esperança....
Me considerava asmático crônico desde os 16 anos quando peguei uma gripe forte e nunca mais fui o mesmo
durante 25 anos com crises pós gripe,duas pneumonias..uma em 98 e outra em 2000....gastos exorbitantes com
medicamentos e tratamentos pneumológicos sem cura, apenas com melhoria aparente dos sintomas..em março
de 2012,após uma mudança de residência...faxinas,livros,ácaros...enfim,fiz uma crise que considero hoje quase
fatal,onde passei 1 mês inteiro dormindo sentado em uma rede pois não respirava mais normal...medicamentos já
nao mais surtiam efeito...berotec,miflasona,fluir,nebulizador,brondilat...nada mais funcionava..um amigo
apresentou me o tratamento...já faço aos sábados desde 20 de abril de 2012, e graças a Deus e à hemo estou
feliz...não uso mais nenhum destes medicamentos...quando resfrio até dou risadas,coisa que não fazia..chorava
quando gripava,pois certamente seriam quase um mês de sofrimento e crise.Não há o que se
questionar....funciona mesmo...sou Cirurgião Dentista e professor e indico para os meus pacientes na hora da
anamnese,pois a maioria deles apresenta algum tipo de patologia e acredito que temos que multiplicar o
tratamento da hemo,ainda mais que faço e melhorei,se nao dizer curei da asma...tenho glaucoma também e senti
melhora em mais de 70%...mas nao deixei de usar meu colírio tartarato de brimonidina...Recomendo para todo o
mundo que sofre as sequelas das doenças e do bolso...
HAVILO PEREIRA DE LIMA
41 anos - BOA VISTA RORAIMA
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/quando-ja-nao-havia-mais-esperanca.asp

Terça-feira, 2 de outubro de 2012 - 07:27:25
Enfermidades selecionadas
Dor de cabeça crônica
Gripe
Herpes
Viva a AHT
Realmente funciona, melhora muito a resposta do organismo, se não curar completamente, melhora em muito a
qualidade de vida do paciente.
Fiz uso da AHT, contra o herpes, a incidência agora é quase zero, parei de sentir dores de cabeça e não peguei
resfriado ou gripe.
Paulo
Salvador - BA
AHT HEMOTERAPIA

Sábado, 6 de outubro de 2012 - 01:52:25
Enfermidades selecionadas
Bronquite
Dor de cabeça crônica
Sinusite
A hemoterapia tem feito muito bem pra mim:
05/10/2012 21:27 - marcia veiga
A hemoterapia tem feito muito bem pra mim, comecei há cinco meses e desde então nunca mais tive nenhuma
crise de bronquite que me persegue desde 3 meses de idade, tinha muita dor de cabeça decorrente de sinusite a
ponto de procurar um médico achando que tinha algum tumor de tão forte eram as dores, hoje não sinto mais
nada. Vamos divulgar essa maravilha e lutar para ser liberada a todos que precisam
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723

Terça-feira, 26 de junho de 2012 - 20:02:00
Enfermidades selecionadas
Dor de cabeça crônica
Enxaqueca
Hipotireoidismo
muitas crises de dor
fço a auto hemoterapia ja fasem 3 anos, não sinto mais as dores que sentia no passado,acredito que essa pratica
só me traz beneficios para minha vida. recomendo para todas as pessoas que precisarem de mais vitalidade e
qualidade de vida. pois só a temos quando nossa saúde vai bem.
patricia constantino
35 anos - curitibanos
AHT HEMOTERAPIA

Sábado, 24 de dezembro de 2011 - 02:34:11
Enfermidades selecionadas
Alopecia (queda de cabelo)
Cisto cebáceo
Dor de cabeça crônica
Estresse
Psoríase
Auto-Hemoterapia (Auto-hemotherapy) : Medicina alternativa
Enviado por JuniorHallak em 23/12/2011
http://www.youtube.com/watch?v=dOLf9ROIxuk
Auto-Hemoterapia (Auto-hemotherapy) : Medicina alternativa e para os céticos ou críticos, procurem pesquisar
sobre essa prática que existe há mais de 100 anos antes de fazerem comentários ridículos.
Sou adepto há 4 anos e somente obtive resultados satisfatórios e não estamos aqui falando sobre efeito placebo
mas sim, de ciência, comprovação laboratorial onde, fui curado de:
Cisto de 0,03cm no testículo esquerdo
Hidrocele
Prostatite
Queda de cabelos
Frequentes dores de cabeça (Cefaléia)
Estresse emocional (amenizado)
Psoríase (face)
Além de outros benefícios para a saúde.
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-auto-hemotherapy-medicina-alternativa.asp

Terça-feira, 29 de novembro de 2011 - 16:05:33
Enfermidades selecionadas
Depressão
Enxaqueca
Pressão arterial
Auto-Hemoterapia contra enxaqueca, depressão, pressão alta e até sintomas graves da menopausa:
---------------“Faço auto-hemoterapia. Foi o melhor tratamento que fiz até hoje para enxaqueca, depressão, pressão alta e até

sintomas graves da menopausa. Comecei por indicação de uma amiga e depois pesquisei na Internet. Não abro
mão desse tratamento. Acredito que um dia as autoridades vão deixar de defender tanto o grande capital e dar
ouvidos para a saúde, e aí, legalizar, pois comprovação da eficácia é o que não falta”.
Gleci Teresinha de Barros - Taquaritinga
Email: gleci.tbarros@terra.com.br
http://www.intercanalum.com.br/tribuna/index.php?id=10704
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-contra-enxaqueca-depressao-pressao-alta-e.asp

Sábado, 15 de outubro de 2011 - 21:09:12
Esposa de médico faz AHT e ameniza enxaqueca
Edna Maria Climaco Eu faço hemoterapia, me sinto mto bem com esse tratamento apesar do meu marido
(médico) ser contra esse tipo de procedimento ....amenizei minhas enxaquecas e acelerei meu metabolismo p/
queima de gordura apesar de ser magra ,mantenho meu peso .. só pratico pilates e nada mais .( tomo vinho toda
noite e como tbemmm
FONTE: Auto-Hemoterapia Bra (Facebook)
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001557220290
Segunda-feira, 14 de novembro de 2011 - 07:58:27
200.241.48.104
Concordo plenamente com a eficácia da Auto-hemoterapia para alívio de enxaquecas. Já fiz o tratamento por
dois meses e no período consegui sobreviver sem analgésicos. Parei por dificuldade de encontrar alguém com
experiência para fazer o procedimento e, infelizmente, os males voltaram a me incomodar.
Vânia Oliveira
57 anos - Aracaju/SE
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/esposa-de-medico-faz-aht-e-ameniza-enxaqueca.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, 25 de janeiro de 2011 - 00:59:27
Pratico autohemoterapia ha alguns anos, assim como um dos meus filhos, esposa, amigos.
Passei mais de trinta anos com enxaquecas terríveis, gripes homéricas (três a quatro dias acamado) e, com o
avançar da idade, veio a hipertensão que limitava meu trabalho e bons momentos de vida, intixicando-me com
remédios e mais remédios, que faziam mais mal do que bem
A partir da autohemo, tudo acabou!
Não lembro mais do que era enxaqueca, minhas gripes (cada vez mais raras) duram alguns minutos (tres ou
quatro espirros) e só continuo tomando remédios (1/4 das dosagem inicial) para a hipertensão, mais por
segurança do que por necessidade.
RECOMENDO!
Marcio Cesar Tonelli Santos
59 anos - Florianopolis _ SC

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/pratico-autohemoterapia-ha-alguns-anos-assim-comoum-dos.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

Sexta-feira, 18 de junho de 2010 - 14:10:02
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Enxaqueca, Prevenção em geral
Vantagens
Fiquei curada da enxaqueca já na primeira aplicação.
Experiência
Sempre sofri de enxaqueca e antes de começar a auto hemo, andava tendo crises quase diárias; note que resolvi
fazer as aplicações para prevenção em geral e nem mesmo estava pensando que pudesse me ajudar com a
enxaqueca. Da primeira aplicação em diante, nunca mais tive nenhuma, mesmo em situações de grande tensão, o
que seria normal anteriormente... Às vezes passo várias semanas sem as aplicações, sem nenhuma recaída.
gilda brêtas cordenonsi
67 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-enxaqueca-prevencao.asp

Inforum:
Data: 19/04/2007 07:59
De: REGINA MOURA DE SÁ (reginasa88@bol.com.br)
IP: 201.57.114.132
Assunto: Depoimento sobre auto-hemoterapia
ESTOU FAZENDO AUTO-HEMOTERAPIA DESDE NOVEMBRO DE 2006, SEM INTERVALO. O
PROBLEMA QUE MAIS ME INCOMODAVA DURANTE A MINHA VIDA ERA RINITE E
CRISES CONSTANTES DE SINUSITE DE UNS ANOS PRÁ CÁ. DESDE QUE COMECEI,
NO DIA SEGUINTE A CORISA ACABOU, VOLTANDO APÓS OS 5 DIAS. COM A PRÁTICA
CONSTANTE NÃO TENHO SENTIDO MAIS NADA. ACABARM AS DORES TERRIVEIS NA
CABEÇA, NO CORPO E SECREÇÃO. FORA ISSO PERCEBI UMA MELHORA TOTAL NO
ORGANISMO, TIPO CANSAÇO, FALTA DE ENERGIA, DORES NAS PERNAS, ENXAQUECA
DE VEZ EM QUANDO. ENFIM, ME SINTO BEM. ...

DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS
RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
Data: 13/12/2007 19:44
De: Izabel cristina (icristinacosta@bol.com.br)
IP: 200.97.191.36
Assunto: ParaBÉNS AO dR. Luis Moura
O CREMERJ pensa que consegue apagar o respeito que o Dr. Luis Moura conquistou nesse
país de poucos honestos? O seu nome será lembrado em todo o mundo, não por um ato
isolado, mas por ter deixado um legado para humanidade futura, parabens dr. Luis... O
senhor me devolveu a alegria de viver depois de me livrar de uma enxaqueca constante.
Conheço uma criança que teve sua cura, câncer no pulmão, graças o auxílio da auto
hemoterapia, meu esposo não ficará mais cego de um glaucoma. Parabens, pois sem

mesmo me conhecer me deu esse presente. Seu registro cassado é uma prova da falta de
seriedade que nosso país padece. Temos que sobreviver com corruptos e ate pagar conta de
mulher de presidente do senado. Mas graças ao dr. Luis Moura a indústria farmacéutica irá
ver muito pouco meu suado tostão. Dr. Luis Moura o senhor tem muito do que se orgulhar, na
terra árida do nordeste brasileiro, como sobrevivented da seca eu Izabel Cristina da Costa,
tive minha saúde recuperada graças ao senhor...

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades:
Desde pequeno, sofro de uma dor de cabeça, que na adolescência foi diagnosticada como ENXAQUECA. A
coisa piorou de tal modo que diariamente me impregnaRAM(médicos) de remédios, desde os mais conhecidos
até beta-bloqueadores, pois a enxaqueca não passava mais era todos os dias, até que no desespero, pois não
aguentava mais ficar dopado arrumei um remédio a base de morfina e tomei,e não resolveu, apenas fiquei
dopado, e a dor continuou, isso eu já estava com 53 anos. Nesse mesmo dia me lembrei de um artigo que havia
lido a respeito da Auto-Hemoterapia e comecei as aplicações isso aconteceu no mês de Agosto/06, para meu
espanto, depois da primeira aplicação até hoje não sei mais o que é ENXAQUECA, GRAÇAS A AUTOHEMOTERAPIA." (23/04/07)
Postado por: Godofredo
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=16094151815978228906

Inforum:
Data: 20/04/2007 15:36
De: MARCOS
IP: 201.10.161.122
Assunto: PARA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (NOVA)
... EU VOU CONTINUAR USANDO A TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA...INFORMO QUE
ESTOU NA 10ª APLICAÇÃO DE 10 ML E OBTIVE OS SEGUINTES RESULTADOS:
1) PRESSÃO ALTA QUE PASSOU PARA 120-80;
2) GANHO DE MASSA MUSCULAR COM OS MESMOS EXERCÍCIOS QUE FAZIA ANTES;
3) ACABOU COM AS ENXAQUECAS CONSTANTES;
4) ACABOU COM A ARRITIA CARDÍACA;
5) ACABOU COM ALERGIA DE PELE DO MEU FILHO QUE TAMBÉM FAZ AH;
6) PAREI DE TOMAR UM MONTE DE REMÉDIOS;
7) ACABOU COM A GASTRITE E ENJÔOS....

Relato de Isolde:
..."EU ESTOU FAZENDO AH. E ESTOU NA 12 APLICAÇÃO, AKI EM CASA FAÇO EU MEU MARIDO E
MEU FILHO. MAIS PARA PREVENÇÃO. EU SEMPRE TINHA DORES, PARECIA A MARIA DAS
DORES. DOR NAS PERNAS, DOR DE CABEÇA, DOR NAS COSTA. ETC... AGORA ESTOU BEM
MELHOR AS DORES QUASE NÃO EXISTEM MAIS E O HUMOR E O SONO MUITO MELHOR. QUASE
SEM ANSIEDADE. MEU MARIDO MELHOROU DAS DORES NAS COSTA E MEU FILHO COM AS
ESPINHAS. FICO TÃO ENTUSIASMADA EM FALAR DA AH"...
Perfil de Isolde: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2476950460326071068
este relato foi postado no orkut por:

Lina Costa <<< Ho'oponopono >>>
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

RELATO NO ORKUT- COMUNIDADE ASMA E AUTO-HEMOTERAPIA
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
JOANA & ALEXANDRE:
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16209280005736117767
iniciei faz três semanas!!!
Como ñ descobri isso antes!!!!!
Sofria com uma alergia nas mão à vários anos,passei por vários tratamentos dermatológicos,todos sem obter
sucesso.
Hoje com apenas três aplicações minhas mãos estão como se nunca tivesse tido alergia,e olha que faço meu
afazeres domésticos sem luvas!!!Isso é verdadeiramente maravilhoso!!!!!!!!
Sem contar que menstruei sem excesso,o que a anos ñ acontecia,sem dores de cabeça e sem
cólicas!!!uhuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!Isso é demais!!!!!
Meu marido e filhos tbem estão fazendo,em breve estarão aki dando seus depoimentos.
Viva a AHemoterapia!!!!

Quinta-feira, 31 de julho de 2008 - 00:03:46
Sou portadora de um cäncer de mama com esfaziamento axilar e com 2 linfonodos positivos
,(fazia uso de Tamoxifeno), mas devido a fortes dores no pescoço e nas costas, a suspeita
era de metástase óssea em 3 focos presentes: um na coluna cervical,outro na coluna lombar
e mais um na região sacro-ilíaca. Disseram que podia ser metástase como cito acima ou um
processo degenerativo sem diagnóstico preciso de 100% apesar de me submeter a um
exame caríssimo no valor de R$3600,00 o PET/CT. Fui atendida por 2 oncologistas e os
mesmos não garatiram nada e me colocaram em observação e em uso de uma medicação
muito dolorida por tempo indeterminado : injeção de FASLODEX e ZOMETA. A medicação
traz efeitos colaterais terríveis como: dor de cabeça, dor no corpo e febre. Depois que iniciei
a Auto Hemoterapia , já na primeira aplicação senti uma melhora incrível e estou me sentindo
super bem....sem dores nas costas como antes ...Vou continuar a usar a medicação prescrita
mas pretendo continuar juntamente a técnica da AUTO HEMOTERAPIA juntamente com
toda a minha familia!!!!
Rosangela Maria Ferreira Ribeiro - Pará de Minas

Data: 21/12/2007 16:33
De: gervasio franzoni
IP: 201.14.21.42
Assunto: Re: RELATE SUA EXPERÊNCIA
em 28/06/07 descobri por acaso ser portador de um cancer de medula óssea, chamado de
"mieloma múltiplo".é um cancer que ataca silenciosamente pesssoas com ,50, 60,70 anos.
Após o diagnóstico definitivo, pedi ao médico um tempo para tratamento alternativo que fiz
durante 90 dias.Consegui uma pequna redução na quantidade de celulas doentes(tudo
comprovado por exames laboratoriais)Veja quadro adiante.Em 28/08/07 comecei a tomar o
Cloreto de Magnésio, na proporção de 163 mg por dia e em 06/10/07 comecei com a
authoemoterapia.Em 30/10/07 fiz novos exames no mesmo laboratório os resultados foram
simplesmente surpreendentes , houve uma enorme redução de células doentes(veja quadro).
Em 12/11/07 comecei o tratamento com a quimioterapia, porém sem interromper a
autohemoterapia e o cloreto de magnésio, agora com doses diárias de 200mg. em cápsulas

.Em 30/11/07, fiz novos exames e o resultado foi extraordinário, (veja quadro). Em 12/12/07
novamente fui para a quimioterapia, onde permaneçi internado no hospital de cancer até
16/12.Hoje estou em casa repousando após ter feito uma nova aplicação de
authohemoterapia.Em outro momento já havia feito um relato nesta página, mas após a
injustiça cometida pelo crm, (verdadeiro ninho de abutre) contra nosso guia resolvi
novamente relatar minha situação, como testemuho de que a autohemoterapia funciona e é
verdadeira, atuando em muito mais situações que aquelas relatadas pelo DR. Luiz.Os crm e
Anvisa, deveriam se preocupar com os efeitos colaterais dos medicamentos como os que
foram usados em mim na quimioterpia,(matando uma grande quantidade de células boas) e
não com uma técnica que se bem aplicada restaura a vida dos tecidos, dá força e vigor á
todo corpo humano,cria uma imunidade enorme e defende todo organismo de inúmeras
enfermidades.Durante meu periodo de internamento,por várias vezes os enfermeiros e
médico me questionaram se não haviam feridas em minha boca, se eu não tinha dores de
estomago, dores de cabeça, náuseas, vômitos, se minhas pernas não estavam inchadas, se
n~ao tinha tonturas, vista turva e outras mazelas causadas pela quimioterapia, mas para
surpresa de todos eles nada disto me aconteceu.E, voceis todos que lerem este relato,
saibam que devo tudo isso de bom que me aconteceu e que está me acontecendo(pois em
30/12/07, farei novos exames,e espero já estar entrando dentro dos paraâmetros normais),
ao grande Médico, Dr. Louiz e a Deus que o iluminou ao divulgar seu dvd, com seus
ensinamentos superiores e práticos. Minha recuperação está surprendendo ´meu médico e a
todos que estão próximos de mim.Passei por duas fases da famigerada quimioterapia
intensiva,são 05 dias internado e 24 horas por dia grudado em um computador que
determina a quantidade de quimioterápicos a serem injetados nas minhas veias,além do soro
e outros medicamentos.Somente eles não sabem que meu corpo já vai para o hospital
totalmente protegido e seguro por uma aplicação de authohemo,pois tenho plena convicção
de que é segura e eficaz.Veja agora o quadro da reduçao do meu cancer.
em 28/06/07 2.71 células doentes
em 28/08/07 2.65 células doentes (obs. redução c/ tratamento alternativo natural)
em 30/10/07 2.38 células doentes (obs. 26 dias após o aumento da dose do magnésio e
início da authohemo.
Em 30/11/07 1.82 células doentes ( 56 dias após aumento das doses de magnésio e
autohemo)
É claro que tenho que creditar parte deste resultado ao tratamento clínico que faço também,
mas se olharem a fase entre (04/10/07 e 30/10/07) portanto em 26 dias houve uma enorme
redução no quadro de células doentes, e tudo isto sem um único comprimido ou gota de
remédio,só com o magnésio e a autohemo.Não existindo outra explicação, a autohemo é
uma verdade que sómente os estúpidos não querem enxergar, porque de alguma forma
financeiramente querem tirar proveito, encima da desgraça de um povo sofrido como nós
Brasileiros, e quando aparece um Homem com H maiúsculo com Dr Luiz, que tem coragem
de vir 'a público e divulgar seu trabalho de toda uma vida digna e honesta em favor destsa
mesmas pessoas que o estado tem a obrigação de proteger e amparar, correm
covardemente e o sacrifícam.
Este é o meu tesmunho.

Em http://www.orientacoesmedicas.com.br/resultado_da_pesquisa_virtual_sobre_autohemoterapia.asp
A principio não sabia q tinha câncer , mas com uma cirurgia q precisei fazer , depois da
biópsia, apareceram céluas cancerígenas secundárias. Precisa encontrar a célula primária.
Estava sendo diagnosticada como CA Oculto. Operei em Fevereiro de 2007 e comecei a
fazer uso da auto-hemoterapia.
Continuei fazendo as aplicações e não encontrávamos a lesão. Em novembro de 2007
encontramos um CA naseo-faringe (base da lingua) e estou fazendo aplicações de
quimioterapia.

Estou me sentindo como se nada tivesse. Disposta, sem dor, não tive contra-indicações na
aplicação da quimio (1º ciclo) e estou indo para o segundo , sem problema nenhum.
Emagreci naturalmente mas sem exagero e estou me sentindo mto bem. Como se nada
tivesse acontecido.
Márcia Denise Maurício Corrêa

Data: 27/05/2007 21:33
De: claudia
IP: 200.150.32.28
Assunto: Auto Hemoterapia
oi pessoal!
resolvi dar meu depoimento em favor da AH, pois não posso deixar de fazê-lo, uma vez que li
tantos ataques sem razão alguma à uma pessoa que quer fazer o bem.
meu pai que faz AH ha 3 anos se curou de um tumor no cérebro, tendo desaparecido
totalmente este tumor. ele tem hj 73 anos, e depois de ter iniciado o tratamento nunca mais
teve gripe, nada, nem sequer dor de cabeça.
ele se sente muito mais disposto com mais energia. está vendendo saúde, como dizem.
eu, 43 anos, tinha uma alergia daquelas, a tudo o que se possa imaginar, estou fazendo a AH
pela primeira vez, e estou na 6a aplicação e nao tive mais nada. estou ótima.antes, eu só
melhorava com cortisona.
portanto, eu gostaria de enfatizar que este procedimento não tem como fazer mal algum, e
sim o bem.
sou fã da bondade do dr.luiz moura, e de sua força para fazer o bem como tem feito.
tenho varias pessoas na familia que se curaram ou no mínimo melhoraram significativamente
de doenças incuráveis como “Lupus”!
um grande abraço a todos, e que Deus ilumine todos voces.

Orientações Médicas - Sexta-feira, 21 de novembro de 2008 - 00:37:35
Estou na 6ª aplicação da Hemo e muito satisfeita , pois eu era vítma de uma infernal dor de cabeça que me
consumia praticamente todos os dias do mês, sem contar com o descontrole menstrua em que eu me
encontrava,hoje não sei o que é dor de cabeça e estou muito feliz, não sei se é a minha fé, só sei que stou muito
feliz. Espero futuramente contar mais novidades desta maravilha em minha vida a Hemoterapia.
Maria do Socorro de lima Santiago 46 anos - Catende -PE

Inforum:
Data: 13/04/2007 19:47
De: Valéria (agencia.inovacao@hotmail.com)
IP: 201.40.176.211
Assunto: Eu faço Hemoterapia!!!!
Comecei a Hemoterapia a pouco tempo para acabar com minha incansável
Renite e dores de cabeça por esta causadas. No meio do tratamento já
senti melhoras. Nariz parou de "correr", as dores de cabeça fortíssimas
pararam, gripes e resfriados nunca mais peguei. Tinha muita dores nas
costas por causa do trabalho e estas também sumiram...

Orientações Médicas:

Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 11:11:54
depois que descobri a hemoterapia , não pretendo mai para de tomar , tinha uma forte dor de
cabeça sempre que menstruava , depois da hemoterapia passou e sempre estava gripada
que me deixava de cama , e fiquei boa também e agora descobrir que tenho mais energia e
eu estou adorando agradeço a deus por descobri esse método e estou super satisfeita e
indico para minhas amigas também.
maria das graças rodrigues 38 anos - recife - pe

Orientações Médicas:
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :
acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de
pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
para o reconhecimento desta técnica.
Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT

Orientações Médicas - http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1644&u=1583
Quinta-feira, 15 de janeiro de 2009 - 11:59:50
Minha esposa a alguns anos teve um efeito colateral da anestesia em uma cirurgia feita para corrigir varises (
anestesia Raki). Começou a ter dores de cabeça continuamente. Ao retornar ao hospital, o médico anestesista
retirou sangue e reinjetou na região aonde tinha sido administrada a anestesia ( na coluna). Quando ela chegou
em casa as dores de cabeça desapareceram completamente, e embora o local da aplicação do sangue tenha ficado
dolorido, houve remissão total em poucos dias, e até hoje não teve mais os problemas de dores de cabeça
relacionado a anestesia. Conheço pessoas que tiveram problema com a anestesia e até hoje sofrem de dores de
cabeça crônicas. Fico muito grato, em primeiro lugar a Deus, e em segundo lugar a médicos que tem
responsabilidade com a saúde de seus pacientes, com a ética médica, e com a compaixão para com o semelhante.
Fico bastante irritado e indignado ao saber que instituições, tanto governamentais como de entidade de classe,
que sob máscara de defensores da saúde pública, ditam normas baseadas em critérios puramente econômicos,
aonde os interesses das industrial famacêuticas e de equipamentos médicos estão acima de qualquer senso de
responsabilidade social, ameaçando com punição aqueles que querem oferecer a população e principalmente aos
mais carentes meios viaveis ( e principamente eficazes) de tratamento e alívio de suas dores e doenças. Estes
orgãos tem somente o papel passivo de proibição ( em particular a ANVISA ), sem nenhum compromisso real
com a saúde e bem estar da população, principalmente os mais carentes. Sinto-me a cada dia mais num regime
estilo Stalinista, em que o que valem são os interesses de uma cúpula que só esta interessada em seu próprio bem
estar e conforto. Simplesmente enojante.
Helio Raymundo de Freitas Junior 50 anos - São Paulo SP

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 10:44:45
Eu faço a auto hemo já faz um ano, era alérgico, gastava mais ou menos R$ 70,00 reais todo
mês só com anti alérgicos. Hoje estou curado, não sinto mais nenhum vestígio de renite,
sinusite ou qualquer outro sintoma do aprelho respiratório, sem olvidar que, agora convivo
com aos agentes nocivos que não me eram possíveis. Com o meu filho ocorreu o mesmo.
Minha mãe tinha vários problemas de circulação, hoje não tem mais nada, e ela ja tem 74
anos. O meu pai estava com sérios problemas relacionados às plaquetas, ao figado e aos
rins. Hoje está ótimo e cada dia melhor e já tem 71 anos. Portanto, diante de tantos
benefícios vivenciados na própria família, não tenho como questionar o contrário. Friso ainda

que, a qualidade de vida que se passa a ter é espantosa. Por exemplo, meu pai e minha mãe
- ela 74 e ele 71 anos, depois que iniciaram com a auto hemoterapia, nunca mais tiveram
gripe ou qualquer outra patologia.
Gilberto Rocha 49 anos - Guarulhos - São Paulo

Orientações Médicas:
Terça-feira, 2 de setembro de 2008 - 22:08:06
Encontro-me atualmente fazendo uso da auto-hemoterapia para vários problemas alérgicos
respiratórios que tenho e o resultado está sendo muito bom. Até o momento só fiz o
procedimento 4 vezes e os resultados são visíveis. Estou me sentindo muito bem, sem qualquer
crise de bronquite, rinite e sinusite, que me eram corriqueiras nessa época do ano. Estou muito
feliz com o tratamento, estou recomendando à vários amigos, inclusive a minha esposa que tanto
necessita mas ainda está avaliando para se submeter ao tratamento, mesmo reconhecendo que me
está sendo extremamente funcional. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelas valiosas
informações no site. Fiquem com Deus. Prof. Jorge Mello.
Jorge Mello
56 anos - Rio de Janeiro - Campo Grande

Relato de Brenda: DEPRESSÃO, RINITE, SINUSITE, ASMA, ALERGIAS
...Tinha sérios problemas crônicos desde os 5 anos de idade.
...Após 15 meses e sem pausa alguma, ...Realizei as tomografias dos
seios da face constatou ( zero ) problema.
Não sinto mais nada graças a Deus e a Auto-hemoterapia...
Perfil de Brenda:
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=95785295704521411
Relato postado em:
http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=31869178&tid=2530539304320144389&start=1
este relato foi postado no orkut por:
Lina Costa <<< Ho'oponopono >>>
profile:
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

Orientações Médicas:
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1549&u=10
Sexta-feira, 19 de dezembro de 2008 - 14:51:34
Um abraço a todos que utilizam esta técnica e o Dr. Luiz Moura merece o prêmio Nobel de Medicina.
Já utilizo a Auto-Hemoterapia e fiquei curado de Rinite e Sinusite que tinha a muitos anos. Sou Patologista
Clínico, Matemático, Analista de Suporte, Pesquisador e Professor de Faculdade e de Universidade, tenho 2
especializações, trabalho com Informática a quase 30 (trinta) anos. Meu Pai era médico homeopata autodidata e
curou muita gente.
O Problema se resume ao seguinte:
1) Todas as entidades médicas oficiais;

2) Médicos com baixa formação e/ou com pensamentos retrógrados e/ou preconceituosos;
3) Grupos farmacêuticos e Laboratórios de fabricação e pesquisa de remédios;
4) Planos de Saúde;
5) Hospitais Particulares e Clínicas Médicas;
6) Grupos de Médicos e Associações;
TODOS NÃO TEM INTERESSE NA DIVULGAÇÃO POR UMA QUESTÃO MERAMENTE FINANCEIRA.
POIS RESOLVERIA OS PROBLEMAS DE SAÚDE DE UMA NAÇÃO POBRE E QUE TEM UM POVO
DOENTE. ESTA TÉCNICA CURARIA DIVERSOS BRASILEIROS COM BAIXO CUSTO.
TAMBÉM SOU A FAVOR DA URINOTERAPIA E JÁ TOMO CLORETO DE MAGNÉSIO A ANOS.
FIQUEI CURADO DE UMA HÉRNIA DE DISCO, ENTRE A L4/L5, MAIS 3 DISCOS NA CERVICAL QUE
ESTAVAM DESIDRATADOS, MAIS UM BICO DE PAPAGAIO QUE SUMIU. ESTAVA COM UMA
CIRURGIA MARCADA NA MINHA COLUNA E GRAÇAS AO CLORETO DE MAGNÉSIO, NÃO FOI
FEITA. SÓ ANDAVA MANCANDO DEVIDO À PRESSÃO DA HÉRNIA NO NERVO CIÁTICO. NÃO
DORMIA EM CAMA DE MANEIRA NENHUMA. HOJE DURMO EM QUALQUER CAMA, TODO
ENROLADO, SEM DORES, ANDO E CORRO NORMALMENTE.
O BRASIL É UM DOS POUCOS PAÍSES DO MUNDO ONDE EXISTEM MAIS FARMÁCIAS DO QUE
BIBLIOTECAS.
QUEM QUER FICAR POBRE DA NOITE PARA O DIA ? OS GRUPOS ACIMA CITADOS ?
Deus abençõe a todos, inclusive àqueles que são contra.
André Pita - 48 anos - Salvador

Inforum:
Data: 15/04/2007 07:36
De: sandra vasseur
IP: 201.20.197.169
Assunto: AHT
TENHO FEITO A AUTO HEMOTERAPIA HA 3 MESES, GRAÇAS A ESTE TRATAMENTO
ESTOU OTIMA! SOU SOROPOSITIVA PARA HIV E HCV, E MELHOREI MUITO DESDE
ENTAO! ESTOU COM SINUSITE CRONICA { EFEITOS COLATERAIS DE ARVS TOMADOS
HA DEZ ANOS} NEUROPATIA , E OUTRAS PATOLOGIAS QUE FORAM SURGINDO AO
LONGO DESSA BATALHA PELA VIDA, SO TOMO OS ANTIVIRAIS , POIS HA 3 MESES
A AHT E QUE ME DA RESPALDO PARA UM BEM ESTAR NUNCA SENTIDO POR MIM ...

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades:
"Foi muito além do que eu esperava, fiz tratamento para psoríase, obtive também a cura de rinite e sinusite."
Postado por: Humberto
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2586874377392557443

Postado no site da Revista Veja:
http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml
Augusto - A Dra. Mayana, como cientista que é, não poderia dizer outra coisa, uma vez que não existe nenhum
trabalho "sério" sobre o assunto. De minha parte, tive experiência prática na cura de diversos casos de mastite
em vacas através da AH.Tal fato me fez experimentar em mim o tratamento contra uma sinusite que me
atormentava por mais de vinte anos, tendo conseguido um resultado bastante positivo nas crises que tinha.
Curei-me também (assim espero) de uma psoríase palmo-plantar que me atormentou por cinco anos. Desde que
comecei o tratamento os sintomas desapareceram totalmente. Isso faz dois anos. Não entendo porque ainda
nenhum trabalho mais sério tenha sido feito sobre o assunto.

Inforum:
Data: 18/04/2007 21:57
De: Ismael Oliveira Silva (netmacro@ig.com.br)
IP: 189.12.232.138
Assunto: CURA DE SINUSITE E LACRIMEJAMENTO DOS OLHOS
Assim que tomei conhecimento da HEMOTERAPIA, fiz uma aplicação de 10ml
e a sinusite e o lacrimejamento que tinha nos olhos desapareceram.
Agora, estou continuando as aplicações e já vou para a 4ª aplicação

FLÁVIA - perfil no Orkut
http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14682793666443889428
Em 3-12-07 deixou este scrap na mesma comunidade do Orkut ASMA e AUTO-HEMOTERAPIA
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
quase 2 anos... meu marido e eu nos tratamos com a AH ja tem quase 2 anos. Meu marido retirou 3 tumores
malignos do pescoço e nao quiz sofrer com o procedimento padrao medico (radio e quimio) passamos os dois a
fazer semanalmente AH 20ml....
Não apareceram novos tumores.
hemorroidas sumiram.
rinite e sinuzite nunca mais...
gripe? oq eh gripe?
valeuuu
deixo ai meu depoimento e quem quizer mais alguma informação eh só me chamar no meu perfil...

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 26 de dezembro de 2008 - 13:31:52
RECENTEMENTE CONHEÇO UMA PESSOA QUE FAZ, E VEJO A MELHORA DELA DIA A DIA, ESTA
PESSOA TOMAVA A 25 ANOS REMEDIO PARA OS NERVOS ENTRE OUTROS, A DROGA JA FAZIA
PARTE DE SUA ROTINA E A MAIS DE UM MÊS ESTA PESSOA ESTA FORTE E CALMA COM O USO
DA AUTO-HEMOTERAPIA E EU ADOTEI TBEM E JA FAZ UMA SEMANA QUE NÃO SINTO
AQUELAS DORES DE CABEÇA QUE SE FAZIAM PRESENTES TODOS OS DIAS EM MINHA VIDA,
PERDI 5 KG SEM FAZER NADA, E ACHO SINCERAMENTE QUE ANTES DE SER CONTRA AS
PESSOAS DEVIAM FAZER EM SI PRÓPRIAS E VER O QUANTO SE POUPA COM REMÉDIOS SEM
RESULTADOS SIM PQ DE TANTO TOMAR NEOSALDINA MEU ORGANISMO NEM REAGIA MAIS
AO MEDICAMENTO...APOIADO DR LUIS MOURA
GISA - CBO/RS

Orientações Médicas:
Sábado, 28 de novembro de 2009 - 21:29:18 200.203.115.69
Sou portador de uma doença inflamatória "retocolite ulcerativa" que segundo os médicos não tem cura, mas que
também não mata, porém a qualidade de vida é bastante afetada.
Faço uso da Autohemoterapia á um ano e meio, antes disso usei quase todas as medicações disponiveis para tal,
e sem sucesso.
Com dois meses de uso cemecei a melhorar e no quarto mês ja não usava mais nenhum medicamento, também
tinha muitas dores de cabeça devido a enchaqueca que quando atacava provocava até vômito de tanta dor,
também não tive mais essas crises graças a Autohemoterapia.
Hoje levo uma vida normal fazendo e comendo como uma pessoa normal, enfim voltei para a vida.
Carlos Alberto Mossi
46 anos - Farroupilha R.S.

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 surpreenderamse 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, 6 de outubro de 2009 - 18:56:50
Data: 06/10/2009 12:59
De: Josias Mendes de Moraes (josiasmends@yahoo.com.br)
IP: 201.86.21.121
Assunto: Resposta Esclerose Multipla
Prezado Joel, fico agradecido pela atenção e pelas informações prestadas.
Também quero deixar aqui um relato de um ótimo resultado ao qual tive com a AH por estes dias.
Tenho uma tia que sofre de Fibromialgia e sentia muita dor no corpo e na cabeça e acabei comentando com ela
que iria fazer este tratamento com minha esposa e ela pediu pra eu fazer nela, ja que tenho prática em coleta de
sangue.
Pra resumir, fiz a 1º aplicação com apenas 5ml por medida de segurança e logo no dia seguinte ela levantou
completamente sem dor e com uma disponibilidade incrível.
Também fiz em minha esposa antes de ela usar o Interferon e também as dores da reação do beta-interferona
foram praticamente nulas, apenas algumas dores nas costas, mas nada insuportável.
Estou feliz por existir este tratamento e se depender de mim irei divulgar pra maior número de pessoas possível e
não aceito que qualquer profissional da área de medicina venha falar contra pois sei que eles não pensam no
sofrimento das pessoas e sim no retorno financeiro que elas podem lhes trazer.
Deixa aqui o meu muito obrigado e assim que tiver mais notícias com certeza postarei aqui no fórum
Abraço a todos.

Orientações Médicas:
Domingo, 20 de setembro de 2009 - 23:06:29
Faço, sentia fortes dores de cabeça e nunca mais sentir é incrivel nâo tenho mais dor nenhuma . minha familia
toda faz.
Marcos Antonio
ROO-MT

Orientações Médicas:
Quinta-feira, 3 de setembro de 2009 - 19:36:51
A favor: faço há mais de um ano como preventivo, não tomo nenhum remédio e estou vivíssima e saudável!
Tive enxaquecas terríveis durante anos que sumiram após a 1ª aplicação.
Quem tem olhos de ver, que veja...

Tive um tio médico que serviu na 2ª Guerra Mundial,recebeu a maior condecoração de guerra do exército
americano, só para ilustrar, e usava este procedimento que salvava inúmeras vidas naquela época; inclusive
aplicava na família também quando preciso...
Como vivemos em um país livre, Graças a Deus, podemos fazer uso da terapia que acharmos mais conveniente.
Aqueles que são contra, procurem estudar, pesquisar e encontrarão muitas coisas surpreendentes.
Eu que sou uma leiga, já li alguns trabalhos científicos sobre o assunto e não acredito que profissionais
competentes não tenham acesso a eles.
O Doutor, PHD, etc...Gonzales do México é enaltecido por lá por seu trabalho, seu preparo, suas curas, enquanto
aqui, o Doutor Moura foi aviltado e humilhado vergonhosamente por colegas e outros..
Somos um povo de qualidades únicas e seria conveniente que apreciássemos também aqueles nossos brasileiros
que se destacam por algum motivo, ao invés de desqualificá-los levianamete.
Jade
66 anos - rio de janeiro-rj

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

