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Relatos - Auto-Hemoterapia e Labirintite
Sexta-feira, 29 de abril de 2016 - 15:30:21
LABIRINTITE O COCO VERDE COMBATE
https://www.youtube.com/watch?v=QxZ8_2J9QS0
Comentário de izaias Alves Pereira em 30 janeiro 2016 às 22:58
Venho por meio depoimento que apos assistir o video referente o cha de Casca de Coco eu fui direto para
cozinha e tirei toda a casca de um coco verde e pela urgencia coloquei na panela de pressão com 4,0 litros de
agua e taquei lhe fogo por meia hora e fui tomando um litro por dia uma semana depois minha Crise de
Labirinto foi se embora Graças a Deus por criar este alimento tom precioso; Tomei por duas semana e para
manutenção continuo tomando o segundo coco. obrigado pela Dica. Izaias/ Curitiba /Parana.
http://amigosdacura.ning.com/video/labirintite-o-coco-verde-combate-rem-dio-caseiro

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

Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015 - 23:06:14
Enfermidades selecionadas
Alergias
Infecção
Labirintose
Rinite
Eu sarei da labirintite fazendo auto hemoterapia!e conheço pessoas que ficaram curadas de renite , alergias,
infecçoes com esse tratamento
Postado por LINDENALVA MATHIAS em 22/12/2014 às 20:40
Eu sarei da labirintite fazendo auto hemoterapia!e conheço pessoas que ficaram curadas de renite , alergias,
infecçoes com esse tratamento. Acontece que a industria de medicamentos quer uma população doente e usando
um montão de medicamentos. Conheço idosos que usam até 15 tipos de remédios diariamente. Tenho 72 anos e
uma ótima saude e o tratamento que faço é apenas a hemoterapia de tempos em tempos! Na atual crise no
sistema de saude no País a hemoterapia seria de grande ajuda, pois não tem qualquer contra indicação!
177.1.133.223
http://tudorondonia.com.br/noticias/fantastico-destaca-o-perigo-da-auto-hemoterapia-e-mostra-farmacia-deporto-velho-que-praticava-a-tecnica,879.shtml

Terça-feira, 2 de setembro de 2014 - 16:57:38
191.176.239.112
meu nome e jurema , tive a minha primeira crise de labirintite ao 22 anos ....convivi com crises por mais de 20
anos , busquei a cura em todas as especialidade, diagnostico, nem isso achava, era apenas labirintite, e sinazirina,
guando fui informada sobre a auto hemo , terapia , na primeira aplicação,ja vi resultado , conclusão a 10 anos
que nem sei mais o que e sinazirina , tontura , nunca mais, caso fosse relatar todos os beneficios levaria um dia
inteiro clicando. agradeço , dr luiz moura .como sou da area da saude , , ja tive o previlegio de ver , milagres,e
fico muito feliz a cada um deles,sempre agradecendo mentalmente dr luiz moura, sem ele eu nem sei como
estaria minha vida hoje, ,,,,,,,,,,,,,,hoje eu ajudo pessoas e isso me faz feliz OBRIGADA DR LUIZ MOURA
,VIDA LONGA , PARA CONTINUAR A FAZER O BEM,ate onde eu sei, sem visar lucros apenas por gratidão
a deus
milagres
jurema seara
brasilia
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/comentarios/ver_opiniao/meu-nome-e-jurema-tive-a-minhaprimeira-crise-de.asp

Terça-feira, 26 de julho de 2011 - 22:01:23
Auto-hemoterapia cura colite
Data: 26/07/2011 16:46:47
De: Jose Freire de Alencar (zezefreire@hotmail.com)
IP: 201.9.76.113
Assunto: Cura de Colite
Um policial civil, meu conhecido e amigo é casado com uma medica, tambem minha amiga que por motivos não
esclarecidos ela, medica, é contra a auto-hemoterapia, porem depois que fiz para ele vários relatos sobre a AH DEI DE PRESENTE O DVD do Dr. Luiz Moura e a transcrição do mesmo em forma apostila alem de outros
relatos sobre doenças diversas. Disse este PC que ja ficou curado da colite e ira continuar o tramento até
dezembro a fim de livrar-se de sua labirintite cruel... (isso sem q ma esposa saiba do praticado por ele a AH...
http://inforum.insite.com.br/39550/11873608.html
http://hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-colite.asp

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS:
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
Renan : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011
minha prima ja não toma mais remédios pra pressão coisa q era impossivel pos ela tinha pressão
intracraniana . eu me sinto bem mais forte mais leve bem mais ranquilo .. minha visão melhorou
muito e com 20 ml melhoraa mais ainda todos os sintomas de tudo . o ruim e q as vezes falta
coragem mas 10 ja ta ótimo . só q com 20 me sinto até o clark kent . meu avo tinha perna inchada
e com ma sirculação e veia intupida . pow verruga caiu demoro mas caiu . tonteira de labinritite
tbm sumiu e com 20 é melhor ainda.

Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 17:49:00
189.115.4.119
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: AIDS (SIDA), HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana)
Vantagens
A MINHA IMUNIDADE AUMENTOU E A MINHA CARGA VIRAL ESTÁ INDETECTÁVEL E TAMBÉM

CUREI MINHA LABIRINTITE.ESTOU MUITO BEM.
Experiência
DESDE QUE COMECEI A FAZER A AUTO-HEMOTERAPIA HÁ UM ANO ESTOU ME SENTINDO UMA
OUTRA PESSOA. nÃO VOU DEIXAR DE FAZER NUNCA. GOSTARIA DE FALAR MAIS SOBRE A
MINHA SAÚDE. ESTOU ME SENTINDO UMA OUTRA PESSOA DESDE QUE COMECEI A FAZER A
AU-HEMOTERAPIA.
Anônimo
46 anos - Aracaju - SE - Brasil
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-aids-sida-hiv-virus.asp

Terça-feira, 20 de abril de 2010 - 19:34:58
189.115.4.119
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Colesterol, Dor na coluna, Dores articulares, Herpes, Labirintose,
Prevenção em geral
Vantagens
queda de cabelo, esta sendo maravilhoso, pois tinha uma queda fortissima e meu cabelo agora começou a crescer
bastante, meu colesterol ainda não baixou, dor nas costas melhorou muitissimo, tinha muita dor nos ombros a
ponto de não poder pegar peso nenhum, hoje consigo pegar as bolsa de compras que eram impossiveis pra
mim,quando comecei estava com labirintite e ela sumiu por completo, não sei o que houve mas ela sumiu sem
eu tomar nenhum remedio, tenho herpes labial mas desde que comecei a fazer autohemoterapia nunca mais se
manifestou, não quero parar, pois sei que me sinto muito bem e ja tem quase um ano que faço, parei algumas
vezes, e não fiquei com hematoma nenhum, como muitos falam, alem de fazer eu incentivo todas as pessoas que
eu conheço a fazer também, pois nosso corpo se sente muito bem, eu tinha um pigarro e eu sumiu também, são
tantas coisas que as vezes a gente esquece, nunca mais fiquei resfriada, a gripe parece que quer me pegar mas ela
da meia volta e sai fora, é impressionante, Assim que comecei a fazer eu queimei me dedo polegar fazendo
comida, ele cicatrizou em 4 dias so com a hemoterapia, pois eu não passei nada, minhas unhas quebravam muito
agora estão mais forte, é tanta coisa que acontece de bom com voce que não da pra parar.
Experiência
Graças a Deus, não deu e nem vai dar
monica de faria ribeiro
42 anos - Duque de Caxias - RJ - Brasil
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-colesterol-dor-na-2.asp

Segunda-feira, 2 de agosto de 2010 - 13:45:54
187.117.30.111
Enfermidades selecionadas
Auto-Hemoterapia, eu faço

Com 50 anos de idade, os problemas de dores constantes de cabeça, asma, bornquite asmatica, alergia a tudo,
frio, acaros, cheiro de perfume, labirintite, calculos renais de oxalato de calcio, utilizando juntamente com o
Cloreto de Magnésio. Tudo isso e mais algumas doenças que já nem me recordo. Tudo é passado! Agora, faço a
Auto-Hemoterapia toda a semana, Retiro 10 ml de sangue e aplico nas nádegas. Tenho um enfermeiro amigo que
aplica em mim. A proibição que tanto se fala da AHT não se aplica as pessoas que querem dela se beneficiar. A
proibição se dá para os profissionais da saúde. Eu faço e continuarei a faze-la até o fim dos meus dias. O maior
problema para as pessoas é justamente encontrar um profissional que queira aplica-la. Por estarem sujeitos a
penalidades da Anvisa, do CFM e do Cofen, a cada dia se torna mais dificil encontrar alguem que se arrisque.
Com essa decisão "infeliz" esses órgãos jogaram a AHT a clandestinidade, colocando em risco maior todas as
pessoas que dela querem se utilizar. Na falta de um enfermeiro capacitado, procura-se por pessoas que apenas
sabem retirar sangue e aplicar no musculo. Isso sim que é um verdadeiro atentado a saúde publica. Recomendo a
todas as pessoas que quiserem isentar o profissional de alguma represaria por parte desses órgãos de proteção a
saude, que faça um documento em cartorio se responsabilizando por qualquer tipo de problemas que venham
ocorrer pelo uso dessa técnica terapeutica.
Haroldo Jose Ventura
57 anos - Caçapava, SP
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-eu-faco.asp

Quinta-feira, 13 de dezembro de 2007 - 16:07:27
189.115.4.119
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Varizes
Vantagens
Varizes sumindo, pele maravilhoso, sem insônia, sem labirintite, tenho umas manchas nas palpebras (gorduras)
elas estão sumindo. Minha disposiçao é enorme, minhas taxas todas são normais. Sou so saúde!
Rejane Arraes
45 anos - Serrita - PE - Brasil
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-varizes.asp

Domingo, 5 de abril de 2009 - 21:55:01
189.115.4.119
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Labirintose
Vantagens
cura total, de um diagnostico de labirintite a ,as de 20 anos
Experiência
não , somente aumentou a minha disposição e alto estima
jurema seara seara

54 anos - Brasília - DF - Brasil
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-labirintose.asp

Quarta-feira, 19 de maio de 2010 - 14:46:59
201.67.40.226
Data: 19/05/2010 14:16
De: jurema seara seara
IP: 189.85.86.10
Assunto: Re: Terapia do rejuvenescimento
bom dia sou psicoterapeuta, tecnica em ciencias mentais, sofri por 20 anos com crises de labirintite, na primeira
aplicação , nunca mais fui acometida pela doença infernal, agora eu faço alto hemo gratuitamente em muitas
pessoas, e uma forma de agradeçer ao criador do universo , pelo beneficio que eu tive , ja vi curas de piorreia ,
cancer, etc etc agradeço ao dr luiz moura graças ao dvd hoje ajudo pessoas em estado de sofriment, sem fins
lucrativo.............Deus deve esta muito orgulhoso de mim boa sorte atodos , que a luz esteja sempre iluminando a
mente do dr luiz moura,
Diva Gomes
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/data-19-05-2010-1416-de-jurema-seara-searaip-189858610.asp

Domingo, 7 de novembro de 2010 - 22:01:58
Enfermidades selecionadas
Labirintose
Rinite
Sinusite
To fazendo autohemoterapia
Data: 06/11/2010 18:46
De: Marcia Rocha
IP: 201.25.244.5
Assunto: To fazendo autohemoterapia
Já fazem 2 meses que estou fazendo , tinha renite, sinusite e laberintite , desde que comecei a fazer nunca mais
tive crises , agora posso até usar perfume que não sinto alergia , estou muito feliz .
Diva
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/to-fazendo-autohemoterapia.asp

Quinta-feira, 20 de março de 2008 - 21:30:16
Por que com apenas 7 aplicações fui curado de uma rinite alérgica e de uma úlcera que me atormentava já alguns
meses. Tambem fui curado da labirintite e continuo fazendo para tratamento da próstata e de alguns cistos nos
rins.
durval fernandes
57 anos - Vitória da Conquista-BA
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/por-que-com-apenas-7-aplicacoes-fui-curadode-uma-rinite.asp

Terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 - 18:12:28
189.11.65.66
faço AHT a 2 anos, por causa de um problema de coluna eu tenho os diascos da L4 L5 S1S2 rompídos e a uma
pressão no nervo ciatico que eu não aguentava mais andar, ou melhor fazer nada, com cirurgia marcada meu
marido e meus filhos não me deixarão operar dai conheci um medico que me indicaram que fazia a AHT
comecei a fazer e a minha qualidade de vida melhorou 90% só não melhorou mais porque eu sou muito
indisciplinada e faço esforços que não deveria,. indico para todos os que tem problemas pois se bem não fizer
mal não vai fazer, muito pelo contrario só houve melhora Hoje o meu marido faz tambem para presão
alta(deixou de tomar remedio para presao e melhorou muito um problema de hemorroidas e labirintite que ele
tinha. Agradeço muito pelo Dr. Luiz Moura existir e ter persistido neste tratamento.
BEATRIZ
CURITIBA/PARANA
http://www.hemoterapia.org/publicacoes/comentarios/faco-aht-a-2-anos-por-causa-de-um-problema-de-colunaeu.asp

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

Postado por LINDENALVA MATHIAS em 22/12/2014 às 20:40
Eu sarei da labirintite fazendo auto hemoterapia!e conheço pessoas que ficaram curadas de renite , alergias,
infecçoes com esse tratamento. Acontece que a industria de medicamentos quer uma população doente e usando
um montão de medicamentos. Conheço idosos que usam até 15 tipos de remédios diariamente. Tenho 72 anos e
uma ótima saude e o tratamento que faço é apenas a hemoterapia de tempos em tempos! Na atual crise no
sistema de saude no País a hemoterapia seria de grande ajuda, pois não tem qualquer contra indicação!
177.1.133.223
http://tudorondonia.com.br/noticias/fantastico-destaca-o-perigo-da-auto-hemoterapia-e-mostra-farmacia-deporto-velho-que-praticava-a-tecnica,879.shtml

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

