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 Glaucoma
Arthur Bacelar publicou em Auto Hemoterapia Geral
Boa Noite!
Faz 2 dias que comecei a fazer a AUTOHEMTERAPIA, para o glaucoma e tb a artrite.
Incrivel em menos de 2 horas começei a sentir o resultado para ambos e o melhor da historia é que minha visão
melhorou muito, voltei a enxergar as teclas do meu notebook sem oculos coisa que era impossivel.
Logo irei escrever mais relatos de como vai a minha AUTOHEMTERAPIA.

Comentário de Olivares Rocha em 18 março 2012 às 23:57
Conheço cirurgião oftalmologista que procede esta técnica. Seu consultório fica na zonal sul do RJ,. Me operei
com ele (lazik) assim como minha mãe (catarata) e muitas pessoas que indiquei a ele estão muito felizes com o
tratamento. Ele injetou 2 ml. do sangue da minha prima no seu olho para fazer uma espécie de tamponamento
tal qual o tampão sanguíneo peridural e como cicatrizante. ela tinha sofrido rompimento de pontos de cirurgia de
glaucoma que o protocolo oficial determina cirurgia de reparo e caso necessária, nova cirurgia de glaucoma.
Perguntei por que esta técnica não é divulgada em oftalmologia. Ele me respondeu laconicamente: R$ 4.000!
Deixei de "ganhar" de sua prima este valor em troca de uma seringa e um pouco do seu sangue!!!
http://amigosdacura.ning.com/video/auto-hemoterapia-subconjuntival-de-queimaduras-nos-olhos-em?
commentId=4269704%3AComment%3A164649&xg_source=activity

Inforum:
Data: 13/04/2007 14:06
De: Clara Enir Robalo de Jesus
IP: 201.14.225.112
Assunto: Faço auto hemoterapia
... fiz direto pelo periodo de um ano aplicações de 5ml, uma vez por
semana, foi possível observar os efeitos na segunda semana, fiz um
intervalo de 1 mês nas férias e continuo as aplicações semanais, havia
esquecido também de relatar sobre o problema dos olhos, tenho glaucoma,
depois que comecei a auto hemoterapia, regulou a pressão do olho e
estabilizou, sinto grande melhora nos sintomas, inclusive até o

colírio foi suspenso.

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS:
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
ISOLDE : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2476950460326071068
uma conhecida curou o glaucoma (pressão no olho) com 6 meses de aplicação.
ISOLDE sobre o caso de GLAUCOMA:
ONTEM FALEI COM UMA PESSOA CONHECIDA MINHA E ELA ME RELATOU QUE FAZ AH.
E ME CONTOU QUE FOI AO MÉDICO ANTES DE COMEÇAR A FAZER AH E O MÉDICO
DIAGNOSTICOU GLAUCOMA E RECEITOU REMÉDIOS PARA ESSA DOENÇA, REMÉDIOS FORTES.
ELA FALOU PARA O MÉDICO QUE NÃO IRIA FAZER O TRATAMENTO E FALOU QUE IRIA INICIAR
AH. E FOI O QUE FEZ DURANTE 3 MESES, VOLTOU AO MÉDICO E ELE CONSTATOU QUE ESTAVA
60 POR CENTO CURADO O GLAUCOMA E RECOMENDOU QUE ELA FIZESSE MAIS 3 MESES E
APÓS ESSE TEMPO ESTAVA 100 POR CENTO CURADA.

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...

Autohemoterapia:
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
http://autohemoterapia.orgfree.com/

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

