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Relatos - Auto-Hemoterapia e Epilepsia
Data: 14/06/2012 21:36
De: JEAN CARLOS (sartoriskiba@hotmail.com)
IP: 187.39.206.67
Assunto: Re: Auto-hemoterapia e cura da epilepsia, para a senhora Bethania Lauschner
Olá!! Olha desde os 11 anos de idade que tomo fenobarbital em virtude de crises convulsivas que aconteciam
sempre no período da madrugada. Há mais ou menos 6 meses encontrei um artigo sobre a AH e decidi entáo
fazer o teste, pois não existia qualquer contra indicação no tratamento.
Tomava fenobarbital diariamente, as vezes eu intercalava, entretanto, sofria os ataques, mas depois que de algum
tempor que comecei a AHT passei a tomar a medicação uma ou duas vezes por semana, e mais de vez enquando
tomo bebida alcóolica, todavia, nestes 6 meses não tive nenhum ataque.
Estou tomando coragem para cessar de vez com a medicação para ver o que vai acontecer, mas estou muito
confiante que não terei mais as crises.
Comecei a ter as crises com 11 anos de idade, hoje tenho 42, e tenho certeza que a AHT deu resultado positivo
no meu caso, pois não fiz nenhum outro tratamento.
Vale a pena divulgar o tratamento para que as pessoas tomem conhecimento e façam uso do mesmo para poder
curar ou amenizar as enfermidades que as acometem.
http://inforum.insite.com.br/39550/12496873.html

Sexta-feira, 26 de agosto de 2011 - 15:53:42
Enfermidades selecionadas
Epilepsia
Fibromialgia
Gastrite
Hérnia de disco
Varizes

IMPLANTE DENTARIO
Realizei, em uma so cirirgia (11) implantes dentário, o maximo feito pelo meu dentista, o mesmo afirmou ser
uma loucura dele e minha, nós conseguimos, agradeço 1º a Deus, depois ao meu marido que me faz autohemoterapia toda semana, minha recuperação foi maravilhosa, sem nada de edema, nada roxo, fiquei lógico, de
repouso absoluto, só sorvete e vida boa, sucos e vitaminas na mão.
Hoje estou sorrindo com 28 dentes em minha boca, muito feliz e realizada, agradeço a DEUS por ter me dado
coragem, ao meu maravilhoso marido, que AMO DE PAIXÃO, e ao meu corajoso dentista (louco) como eu.
A melhor parte disso tudo a minha irmã, que AMO MUITO, chegou em casa com o DVD do Dr. LUIZ eu assisti
e me apaixonei, e começei fazer no meu marido e ele em mim, sim sou da área de saúde e meu marido tb, foi
sempre realizado o procedimento com muita segurança. Agradeço a minha irmã e muito ao Dr. Luiz que nos
passou seus conhecimentos, continui passando eu tb farei a mesmo.
MUITO OBRIGADA DR. LUIZ QUE DEUS NA SUA INFINITA BONDADE LHE CONSERVE POR
MUITO TEMPO e com muita saude e que o Sr. deixe um bom sucessor, como o Sr. foi do seu Glorioso PAI, que
DEUS o tenha, abraços.
ATT: Maria do Carmo
Maria do Carmo Matos
50 anos - Fortaleza - Ceará
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/implante-dentario.asp

Domingo, 24 de junho de 2012 - 20:07:35
COM TODA CERTEZA EU AFIRMO QUE A AUTO-HEMOTERAPIA É VERDADEIRAMENTE EFICAZ
EM MILHARES DE DOENÇAS, EU SOU A PROVA VIVA DISSO, SOFRI UM AVC E FIQUEI TENDO
CRISES CONVULSIVAS, TODOS OS MÉDICOS DISSERAM QUE EU ESTAVA EPILÉTICA PARA O
RESTO DA VIDA, ENTÃO UMA AMIGA ME FALOU SOBRE ESSA TÉCNICA, A PRINCIPIO EU
ACEITEI APENAS POR ACEITAR, MAS DEPOIS DA QUARTA APLICAÇÃO PERCEBI QUE NÃO
ESTAVA MAIS CONVULSIONANDO, CONTINUEI DEPOIS DISSO POR ACREDITAR NESSE
TRATAMENTO, HOJE APÓS DOIS ANOS SEM DEPENDER DE REMÉDIOS E SEM MAIS TER CRISES
DE CONVULSÕES INDICO A TODOS QUE DESEJAREM VERDADEIRAMENTE A CURA PARA SEUS
PROBLEMAS, FAÇA COMO EU, TENTE SÓ POR TENTAR E VERÁ OS RESULTADOS.
ELDA CARNEIRO
RIO DE JANEIRO
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/comentarios/ver_opiniao/com-toda-certeza-eu-afirmo-que-aauto-hemoterapia-e.asp

Sábado, 7 de maio de 2011 - 14:15:56

Enfermidades selecionadas
Epilepsia
Auto-hemoterapia cura convulsões
Raiza Fernandes de bauru
rahfernandes@hotmail.com
Em 25/04/11 23:12 comentou:
"Comecei ter crises de convulsoes, vivia a base de remedios controlados, ate que resolvi fucar na internet, e
encontrei um video do DR Moura falando sobre um caso, que ele tratou de um rapaz, mas com a intencao de
desintoxicar o organismo dele, devido a muitos anos usando remedios controlados, e fazendo a auto hemoterapia
acabou curando a disritimia. Na hr nem pensei, fui atras de uma enfermeira conhecida que tb faz o tratamento no
meu Pai, e comecei as aplicacoes.. Em dois meses retornei os exames eletros , mapeamentos... e aonde foi parar
meu foco epletico?? AUTO HEMOTERAPIA É VIDA!!!!!!!!!!!!!!!"
Postado em: http://www.gaparp.org.br/noticias/index.php?id=16553#comentario
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-convulsoes.asp

Inforum:
Data: 18/04/2007 17:25
De: TITO
IP: 201.47.240.237
Assunto: MELHORAS COM A HEMO
ESTOU NOTANDO MELHORAS PARA EPILEPSIA.OBRIDADO DR.MOURA.
Sobre epilepsia e pediatria
Transcrito do DVD do dr. Luiz Moura:
“Dois casos de disritmia e convulsões
Nesses casos, duas crianças tinham comprovadamente uma disritmia. Eram disrítmicas, o
eletroencefalograma delas era anormal e tinham convulsões que são chamadas convulsões
epiléticas. As doses de fenobarbital que estavam usando eram tão altas que as crianças já
não estavam tendo convulsões, mas praticamente estavam impossibilitadas de estudar e de
andar de bicicletas. Não tinham condições para mais nada. Usei a auto-hemoterapia nestas
duas crianças para eliminar esse excesso de barbitúricos que estava impregnando o cérebro
delas.
Acontece que - depois que houve a desimpregnação - as crianças passaram a ter uma
atividade normal, podendo brincar à vontade, andar de bicicleta. Deixaram de ter as crises
convulsivas, sendo que uma delas há seguramente 20 (vinte) e tantos anos. E a outra, aqui
de Mauá, há uns 3 (três) anos, mais ou menos.
Se eu tivesse depois pedido o eletroencefalograma dessas crianças e comparado com o
anterior - antes de elas começarem o uso dos barbitúricos - essa comparação é que poderia
provar se atua realmente corrigindo as ondas cerebrais, colocando em nível de normalidade.
Isso é uma coisa que futuramente pode se provar com a maior facilidade, é que eu apenas
pensei, como clínico, resolver o problema que havia. E depois o outro resultado foi
inesperado, nem era o objetivo da auto-hemoterapia....”

Data: 09/10/2007 16:04
De: Rosi Peres
IP: 189.30.53.223
Assunto: Sindrome de west, Esclerose tuberosa e epilepsia
Meu filho de 4 anos tinha muitas crises convulsivas e dificuldade de falar e caminhar em
função do diagnóstico acima. No primeiro mês de aplicações de autohemoterapia 5ml a cada
7 dias, no primeiro mês piorou muito as crises porém notava melhoras de equilíbrio ao
caminhar e tentando falar bastante ficou mais ativo e observava tudo, começou a fazer
muitas coisas que antes não fazia. Ontem ele fez a 5ª aplicação e as crises convulsivas já
diminuiram de quantidade e intensidade. Espero voltar em breve para relatar mais melhoras.
Abraços a todos.
Data: 17/12/2007 15:58
De: Rosi Peres
IP: 201.66.171.222
Assunto: Resposta para Sheila
Sheila sou Rosi e estou interessada em saber mais sobre seu caso e sua reação ao
tratamento pois como ja contei anteriormente tenho um filho com quase cinco anos que está
em tratamento com autohemoterapia pelos motivos que você já sabe por isto tentei enviar
resposta por este forun e não consegui, então te adicionei ao MSN para que possamos
conversar mais sobre o assunto. Aguardo contato seu. Um grande abraço tenha fé e nunca
desista do tratamento.

Data: 17/05/2007 23:32
De: tito
IP: 201.47.243.68
Assunto: Resultados
apliquei a AHT em meu filho que sofre de epilepsia desde que nasceu, tenho notado
melhoras e tem diminuido a frequencia.Tambem aparecia umas febres fracas 38 graus +ousem motivos evidentes,agora depois da auto hemo não teve mais febres, não tranca mais
as narinas á noite.agradeço ao Dr. Moura por nos dar a oportunidade de conhecer esta
técnica milagrosa. há uma nova esperança.Admiro muito a sua coragem sabendo o que iria
enfrentar.Preferiu ajudar .Somente Deus pode recompensá-lo.Que Ele possa dar-lhe muitos
anos de vida.
Obrigado Dr.
grandes melhoras,para epilepcia consegui diminuir os medicamentos controlados.diminuiu os
caloroes da menopausa.
Maria Soleci Ferreira Varela

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

