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Relatos - Auto-Hemoterapia e Problemas de pele
Sexta-feira, 23 de janeiro de 2015 - ?00?:?18?:?36
Enfermidades selecionadas
Asma
Dermatose alérgica
Ictiose
AUTOHEMOTHERAPY IN CASE OF PRURIGO NODULARIS - Auto-hemoterapia EM CASO DE prurigo nodular
(FOTOS Antes e Depois da Auto-hemoterapia)
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/

AUTOHEMOTHERAPY IN CASE OF PRURIGO NODULARIS
(PHOTOS Before and After Autohemotherapy)
Dec 25 14 8:21 PM
hello everyone. my name is Julio Lozano, im from Lima Peru. i was suffer prurigo nodularis since five years ago. i
improve my health with AUTOHEMOTHERAPY.
autohemotherapy is wonderful for skin and autoinmune disease.
two interesting links: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-SJZX201103016.htm (Clinical Observation of
Prurigo Nodularis Treated with Autohemotherapy Combined with Desloratadine and Triamcinolone-Acetonide-Neomycin
Paste)
VIDEO : AUTOHEMOTHERAPY DR. LUIS MOURA ( MI MEDICO)
http://prurigonodularissupport.yuku.com/topic/1305/AUTOHEMOTHERAPY#.VMGYitLF9Iw
PHOTOS Before and After Autohemotherapy
Post 3 days ago
My photos before and after start treatment with autohemoterapy, in my case was diagnosed atopic prurigo nodularis, also i
had atopic dermatitis and asthma. All these conditions improved with Autohemotherapy. Recently, one month ago i started
a diet and a treatment to restore my intestinal flora. Soon tell you my full story. I would like to know a little more and talk
with you, i have skype, this is a horrible disease, that attacks the body and the soul. Not lose hope.
http://prurigonodularissupport.yuku.com/topic/1307/Photos-before-Autohemotherapy#.VMGYidLF9Iw
TRADUÇÃO VIA GOOGLE:

Auto-hemoterapia EM CASO DE prurigo nodular (FOTOS Antes e Depois da Auto-hemoterapia)
25 de dezembro 14 20:21
Olá a todos. meu nome é Julio Lozano, eu sou de Lima Peru. Eu sofria de nodularis prurigo desde há cinco anos. Eu
melhorei minha saúde com a auto-hemoterapia.
auto-hemoterapia é maravilhosa para a pele e doença autoimune.
dois links interessantes:
(observação clínica de prurigo nodular tratados com Auto-hemoterapia Combinado com desloratadina e TriamcinoloneAcetonide-Neomicina Paste)
VÍDEO: auto-hemoterapia DR. LUIS MOURA (MEU MEDICO)
FOTOS Antes e Depois Auto-hemoterapia
Mensagem 3 dias atrás
Minhas fotos antes e depois do início do tratamento, com autohemoterapy, no meu caso foi diagnosticado atópica prurigo
nodular, também eu tinha dermatite atópica e asma. Todas estas condições melhoraram com Auto-hemoterapia.
Recentemente, um mês atrás eu comecei uma dieta e um tratamento para restaurar a minha flora intestinal. Logo contar a
minha história completa. Eu gostaria de saber um pouco mais e falar com você, eu tenho skype, esta é uma doença
horrível, que ataca o corpo ea alma. Não perca a esperança.

Auto-hemoterapia cura rosácea
Às 21:19 em 23 novembro 2014, Alizairam disse...
Joao Benedito, boa noite! Sobre a Rosácea, fiz tratamento alopáticos por 20 anos e só piorou. Faço Autohemoterapia ha
seis anos, 10 ml de 05 em 05 dias. No início qdo estava em crise, passava o cloreto de magnesio no local e também
vinagre branco de maçã pata matar bactérias dos poros. Minha pele hj nai nada nem sinal q tive rosácea. ABS...Zhyllah
http://amigosdacura.ning.com/profiles/comment/list?
attachedToType=User&attachedTo=3589efz8on3dx&commentId=4269704%3AComment%3A312401&xg_source=activity
Pato de Avila para Autohemoterapia Español
Descanse en paz Dr. Moura, muchisimas gracias por compartir sus conocimientos, los estoy empleando con mucho exito y
seguire haciendolo.
Mucho amor y luz
Descanse em paz dr. Moura, muito obrigado por compartilhar seus conhecimentos, os estou utilizando com muito sucesso
e continuarei a fazê-lo.
Muito amor e luz
Traduzido automaticamente
Descurtir · Responder · Enviar mensagem · 1 · 7 de junho às 19:23
https://www.facebook.com/ahtespanol/
Domingo, 13 de fevereiro de 2011 - 12:45:09
Meu nome é Roberta Achy e esse não é nem o começo, nem o fim da minha história… Mas um pedaço dela está nestes
registros on-line com o intuito de auxiliar a outros que tenham tido o mesmo tipo de experiência. Por ser portadora de
duas doenças raras, sem cura e auto-imunes, ambas congênitas, faço há mais de dois anos aplicações de auto-hemoterapia
de 20 ml a cada 6 dias e aqui deixo o meu testemunho em prol de todos os benefícios que recebi até então. Não seria quem

sou hoje se não fosse o milagre dessa técnica.
Uma nova história começa aqui!
http://hssuffer.wordpress.com/uma-nova-historia-comeca-aqui/

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

Terça-feira, 22 de março de 2011 - 21:31:27
Enfermidades selecionadas
Ácido Úrico / Gota Úrica
Dor na(s) perna(s)
Auto-hemoterapia melhoras ácido úrico, manchas na pele, dores nas pernas, ansiedade e outros beneficios
22/03/2011 11:49 - Rosabel S. Jardim
Parabéns Dra Genaura por ter acreditado na Hemoteria, lí seu relato e fiquei impressionada com sua força e
determinação. Faço hemoterapia ha 4 meses e já tibe muitas melhoras no acido urico, manchas na pele, dores nas
pernas que não tenho mais, não fico mais nervosa e ansiosa como antes entre outros beneficios. Pena que parou
seus relatos, mas a Senhora é uma mulher guerreira. Meus Parabens e beijos
http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723
AHT HEMOTERAPIA
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

Carlos Leles 14, outubro, 2007 em 15:24 - http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all
Apesar do Fantástico, do CFM, e de muitas opiniões acima, que certamente não me ajudariam a curar nada, fiz até agora
11 seções de apenas 5ml de AH e percebi claramente o seguinte:
1) A qualidade de minha pele melhorou sensivelmente, clariando e se livrando de manchas.
2) Um grave ressecamento da pele do pés, crônico há mais de 10 anos, desapareceu.
3) Sintomas frequentes de gastrite desapareceram.
4) Meu intestino, sempre preso, passou a funcionar.
Podem até chamar isso coincidência, mas á verdade é que é fato.
Orientações Médicas
Sexta-feira, 23 de janeiro de 2009 - 14:53:41
Sou a favor por simples motivo que minha filha mais velha tinha sérios problemas de pela já tinhamos passado por vários
dermatologista e nada solucionava e com auto -hemoterapia solucionou .portanto eu tambem tinha cistite nos avários
comecei a fazer auto-hemoterapia desapareceram os problemas.
Jucimara Nazari Celant 40 anos - Foz do Iguaçu
Orientações Médicas - Segunda-feira, 17 de novembro de 2008 - 17:39:51
Depois se constatar uma gde melhora na perna com trombose da minha irmã, começei a fazer devido a manchas no
rosto...estrondoso o resultado.... diminuiram 50% em apenas 5 aplicaçoes,,coisa que ha anos tratando com dermatologistas
e muitoss medicamentosss nao tive 20% de resultado..estou muito satisfeita com resultados..e contunuarei fazendo
simmmmm
soraia camargos - 42 anos - divinopolis mg
Inforum:
Data: 21/04/2007 21:22
De: Margarida da rocha aidar
IP: 201.67.71.219
Assunto: Auto-hemoterapia
Assisti o dvd em set/2006 e comecei a AH. Minhas verrugas cairam, minha alergia acabou (nariz entupido, olhos
lacrimejantes, pruridos), nunca mais tive resfriado ou gripe, problemas de garganta, minha péle está linda sequer uso
cremes, meus pelos não encravam mais qdo depilo, minha unha qdo desencravo não infecciona.Posso dizer que ela me faz
muito bem e que deveria ser divulgada pois é para o bem de todos e não faz mal nenhum. Tenho exames de sangue de
antes e depois de usar o método. Tudo melhorou.

Inforum:
Data: 18/04/2007 17:51
De: vera siqueira campos (vscamoes@abordo.com.br)
IP: 200.103.121.154
Assunto: Re: Re: Re: Re: DVD do Dr. Luiz Moura
...
Eu estava com uma dor no braço horrivel ja estava pensando em voltar ao
ortopedista, estava a mais de 10 anos com uma foliculite de couro
cabeludo que nao passava, ja tinha ido a 4 dermatologistas sem sucesso,
apos a primeira aplicaçao da auto hemo secaram as foliculites e meu
braço esta otimo, hoje ja fiz a segunda aplicacao e nao pretendo mais
parar. ...
Orientações Médicas:
Segunda-feira, 8 de setembro de 2008 - 15:51:01
Eu estou me sentindo outra mulher. Minha pele melhorou, até meus cabelos estão bonitos.Minha
disposição é outra. Consigo fazer mais trabalho que de costume.
rebecaeuzébiomiranda
53 anos - carloschagas
Orientações Médicas:
Sexta-feira, 5 de setembro de 2008 - 18:13:38
Porque muitos anos atrás (50) este tratamento era permitido e minha mãe fez por problemas de
pele, nunca mais ela teve o problema e hoje está, com a benção de Deus, com 89 anos, lúcida e
só toma Gingko Biloba, portanto o tratamento não foi maléfico para ela. Na época ela fazia numa
farmácia. Se eu soubesse quem faz eu iria fazer também.
Comentar 0 comentários
ELIANA TALVIK
51 anos - SÃO PAULO
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:
Domingo, 19 de outubro de 2008 - 23:59:50
Iniciei a AH em meu cão e o pelo melhorou muito,a dermatite,que sempre fora acompanhada pelo veterinario, nunca
apresentou uma melhora tão rapida e acentuada. Hoje so faço uso da AH e o animal esta bonito e mais disposto.
anonimo
Orientações Médicas:
Quarta-feira, 15 de outubro de 2008 - 23:58:19
sou a favor porque já pude comprovar em mim e em minha família os efeitos
benéficos desse tratamento contra a acne, asma e dermatites após o uso ininterrupto de
4 meses. no cíclo de 7 em 7 dias. É realmente eficaz e maravilhosamente barato.
nice 45 anos - tobias barreto - sergipe

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 19 de setembro de 2008 - 13:50:01
por q ja fiz e melhorei da circulacao, e minha pele ficou bonita saiu todas as manchas q eu
tinha, e tambem curou ovario policistico.
debora 39 anos - santo antonio do sudoeste
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS:
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
MARY: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9875772838125670419
Miopia, Astigmatismo e outros
Faço Auto Hemoterapia sozinha, depois de ter visto no youtube o rapaz fazendo nele sozinho, tomo
os cuidados de praxe.
Estou na oitava aplicação e já na quarta fiz um exame de vista, tive miopia e astigmatismo a mais
de 20 anos, e a uns dez que estava estacionado em 2.8 e 3.8 graus, contestei a oftalmologista que
me apresentou a receita com 1.25 e 1.50, ela disse que está certo, baixou mais de 50%, tenho o
resultados que comprovam.
Penso que se continuar fazendo ainda poderei baixar mais. Brincos, usava 4 dias e ficava cerca de
dez sem, até sarar as inflamações das orelhas, fazem dois meses que não tiro os brincos e não
inflama mais. A 38 anos desde criança levantava de 3 até 6 vezes ao banheiro, para médicos era
normal, por que não tinha dores, hoje só levanto 1 as vezes nenhuma.
Desde fevereiro deste ano estava com perda de urina e me deitava cansada e levantava mais cansada
ainda, hoje levanto-me disposta e meu ânimo aumentou muito. Emagreci três quilos, coisa que não
estava conseguindo antes.
A três anos tinha excesso e irregularidades de menstruação, hoje não tenho mais, meus cabelos
estão menos rebeldes, e minha pele está melhor. Torçamos para que a "anvisa" e o "cfm" deixem de
dar ouvidos aos ganâncio$o$ do poder e liberem essa técnica pelo menos a quem deseja fazer.
Deus abençõe Dr. Luiz Moura e a todos os seus divulgadores.
Scraps na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS:
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5228413218737004872
José Victor
minha experiencia com AHT!!!
bem pesosal.... tenho m19 anos... e estou fzendo ATH pois tenho sindrome da fadiga cronica e acne!!!!!!!
ja fiz 3 aplicações de 5 ml... minha pele melhorou muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito!!!!!!!! muito mesmo!!! quase ñ
nasce + espinhas... e as manchas ocasionadas pela mesma estão clareando!!!!!
porem... o cansaço ñ melhorou nada... nada! nada! nada!
estou pensando em começar a aplicar 10 ml... pra ver se tenho + resultados!!!!!!!
ABRAÇO!

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades:
"Senti uma melhora no meu ânimo como um todo... andava muito cansada e sem
fôlego. Além disso, tinha alergia por exposição ao sol, e cicatrizes em auto relevo, que
já desapareceram! AH recomendadíssima!"
Postado por: Maísa
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=11304961355251374798

Postado por Lina

profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades:
"Faço desde dezembro quando fiz uma cirurgia plástica de pequeno porte, ,em seguida conversei com meu médico (adepto
da AHT) que me orientou como continuar. Neste momento estou dando um intervalo. Mas melhorei de uma alergia que se
manifestou em meus pés, só estava usando calçados abertos, minha pele e meus cabelos ficaram uma seda, maravilhosos.
Algumas pintas que tenho no corpo estão diminuindo e não gripei mais.
Gosto da AHT e recomendo!!!!!!
Meus agradecimentos ao Dr. Luiz Moura pela sua contribuição a minha saúde."
Postado por: Julia Tania
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6867508392877627291

Orientações Médicas:
Sábado, 12 de dezembro de 2009 - 09:22:28 189.99.140.106
eu sou a favor da auto hemoterapia, orque com 6 meses consegui superar deficiencia da pele dos meus braços, que era
fragil se arranhasse dava trabalho para sarar, até o cabelo do braço se arrancava como se a pele estivesse podre. recuperei
de um problema que tinha nos olhos deis de criança, um embaralhamento que sempre se repetia e, me maltratava muito, e
ninguem nunca soube o que era. hoje estou curado.
ovidio natal
62 anos - xinguara - pa

Inforum
Data: 19/12/2009 16:45
De: BeatrizSchneiderdeSiqueira
IP: 201.13.111.240
Assunto: Autohemoterapia
Tenho Sequela de Poliomielite desde 1950 e faço o tratamento há 5 anos. Os sintomas da Síndrome pós polio foram
atenuados, artose controlada, melhora no ânimo em geral, pele etc... Faço 10ml. a cada 10 dias e não pretendo parar. Sou
fã nº 1 da autohemo. Beatriz

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 26 de outubro de 2009 - 01:16:33
Data: 26/10/2009 00:27
De: Evarildo Franca
IP: 187.77.21.138
Assunto: Auto Hemoterapia
Aconselho e recomendo!!...Faco aAH somente por prevencao, Gracas a Deus!!...Mas inicie o tratamente depois de ralato
de amigos adeptos a isso q se mantiveram fortes e resistentes a gripes e sistesmas de baixa imunidade.
Tenho alguns amigos q curaram pessoas com ulceras e varios problemas de pele, ate mesmo de tumores!!.....
Recomendo a todos!!..sem contra indicacoes!!!
Q Deus abencoe todos q necessitarem de cura!!...

Amem.
Data: 25/10/2009 23:57
De: Edson (jedsoncunha@bol.com.br)
IP: 187.12.14.162
Assunto: Uso da auto hemoterapia
Parabéns Dr LUIZ MOURA, pela sua iniciativa em divulgar o uso dessa tecnica tao importante e de custo baixissimo e
que tem eficacia comprovada, como o senhor deixa claro nos exemplos citados no DVD, com seus paciente e sou
testemunha da sua eficacia, pois depois de varios anos convivend com alergias terriveis encontrei atraves dessa tecnica
minha saude. Ha seis meses nao uso nenhum remedio para esse fim.
que muitas pessoas tenham acesso a esse DVD, para que possam usufruir dessa tecnica de custo tao baixo e de efeito
comprovados!!!
Estou fazendo minha parte distribuido copias para colegas da faculdade.
O que é bom e útil tem que ser compartilahdo.
Valeu Dr LUIZ MOURA pela sua iniciativa pelo bem da saude social...

Orientações Médicas:
Sábado, 24 de outubro de 2009 - 20:56:18
Tenho um problema no joelho a 11anos, já passei por 2 cirurgias, estava pra fazer a 3ª para retirada de um cisto se backer .
descobrindo através de uma amiga a auto-hemterpia comecei, já fiz 11 injeçôes , com a Mão Poderosa de Deus e a
hemoterapia , confesso que já não sinto mais nem dores com eu sentia. não tomo mais medicamentos para acabar com a
dor, me sinto animada . Quem tem qualquer problema de pele sente o resultado com 3 injeções. Eu agradeço a Deus e as
pessoas que descbriram esse tratamento. Pode acreditar que Deus não ver ninguém doente. Que Deus os abençoe e que
continuem salvando vidas.
Um abraço!
Maria Aparecida Pereira
48 anos - Inhapim mg

Orientações Médicas:
Sábado, 17 de outubro de 2009 - 10:10:39
Eu e toda minha familia fazemos aht.a mais de 5 anos. Nunca tivemos qualquer problema,adverso,
somente beneficios eu mesma nunca mais fiiquei gripada e até o momento me sinto ótima.
Conheço um senhor com idade bem avançada que estava ja pra amputar a perna por falta de circulação,após as primeiras
aplicações de 10ml,ele ja começou a sentir a perna pois ela estava sem sensibilidade.Tudo mudou pra ele, melhorou a
pressão sanguinia. e seu estado geral.
Tenho muitos depoimentos de pessoas amigas principalmente que tinham problema de pele e gastavam uma quantia de
600.00 por mes com tratamento e não tinham resultados.Com a aht em 4 aplicações

a pele melhorou.Eu falo muito da aht pra quem eu axo que vai dar um bom resultado e até agora nunca ficaram
descontentes ao contrario a corrente de pessoas esta cada vez maior.
Daisy Terezinha Philippi
São José dos Pinhais PR.

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 12:41:18
Conheço dezenas (quiçá centenas) de casos de pessoas que se beneficiaram com a auto-hemoterapia. Desconheço alguém
que tenha tido reações contrárias. Estimo que centenas de milhares, talvez milhões, de brasileiros utilizaram e utilizam
essa técnica. Resultados mais significativos observa-se nas pessoas acometidas de doenças de pele, pulmonares,
articulares, circulatórias, dentre outras. Eu faço auto-hemo (onde o termo auto se refere ao próprio sangue) e faço nos
meus pais - que melhoraram seu quadro geral de saúde. Quem é contra deve abrir o seu coração e pelo menos acompanhar
os que estão fazendo - e vai se surpreender com os resultados que estas pessoas obtém. Mentalidades cartesianas,
horizontalistas e mecanicistas se apoiam na "Lei" - mas afinal que "lei" é essa que impede as pessoas de se curarem de
muitos males - só porque os donos do poder (com poder de "polícia", de retaliação) em nome de corporativismos e
intereses escusos(não tão escusos) assim querem? Para mim a verdadeira ciência está no empirismo (ciência da
observação) - quem utiliza a técnica encerra em si os bons resultados, não precisa provar nada a ninguém. A técnica pode
ser vista como curativa, como preventiva e como coadjuvante a tratamentos. Sinceramente, desconheço quem tenha
efeitos colaterais (mesmo os que há anos fazem). Sabe-se que muitos dos medicamentos alopáticos causam "n" outros
problemas de saúde, quando não matam! E a maravilha que o Dr. Luiz Moura oportunizou com a divulgação da AHT fez
com que milhares ou mesmo milhões de pessoas se beneficiassem com melhoras e mesmo curas, e outras tantas se
beneficiarão e se curarão de males que "a ciência" não compreende e sequer alcança um raciocínio nessa direção (da cura)
- só que essa "ciência" a que se referem tem se mostrado corporativista e mercantilista, onde muitos sentam sobre seus
títulos e deliberarm com desamor. Ah, são os mesmos que sustentam a mídia que os endeusa (trocas de favorecimentos),
lhes atribui poder e manipulam a sociedade fazendo-a vivenciar o Mito da Caverna (dê-lhe Platão!). Resultados ainda
mais surpreendentes terá se associar à AHT a Homeopatia/Nosodioterapia e os Florais de Bach (Edward Bach, um dos
maiores nomes da verdadeira ciência - leia sobre). Einstein disse a Heisenberg "o que vemos depende das teorias que
usamos para interpretar as nossas observações" - portanto como pode alguém se arvorar e bradar aos quatro cantos que "é
o dono da verdade", e pior, impondo-a? Na amada AMORC temos uma frase: "O adjetivo pertence ao obervador!". Só por
favor, "senhores do poder" - não façam da sua verdade uma punição a todo um povo necessitado de bênçãos e esperanças,
impedindo-lhes acesso a esse instrumento que entendo como presente de Deus - não se interponham, porque pelas Leis de
Deus, justiça se fará (mesmo!). Vemos com muita frequência que a justiça (aplicação da lei pelos homens) é apenas
horizonte do direito - factível, como é a alopatia e cada um de nós. Por um Brasil mais saudável, sou sim, a favor da AHT.
Que Deus abençoe, ilumine e inspire a todos.
Sérgio Kremer
56 anos - Curitiba-PR

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 21:29:55
Sérgio,
faço minhas suas palavras tão bem escritas. Agradeço a Deus pela existência do Dr. Moura. Faço AHT desde 10/02/07.
Melhora? muitas, você as mencionou.
Obrigada por ser quem é

Edenir Maria Domingues
70 anos - Curitiba
Sábado, 17 de outubro de 2009 - 10:27:45
Concordo em tudo o que o Sergio falou.....
Sergio nota dez pra voce,queria ter essa facilidade pra me expressar.
Com a sua permissão, faço minha as suas palavras.
Daisy
59 anos
Quarta-feira, 21 de outubro de 2009 - 19:28:30
GRAÇAS A DEUS NOS DIAS DE HOJE POÇO LHE OUVIR, MESMOS ESTANDO MUITO LONGE. FAÇO
TAMBEM A HEMO, INFELISMENTE HÁ POUCO TEMPO, MESMO TENDO CONHECIMENTO DA MESMA A
MUITO TEMPO, MAS COM POUCAS APLICAÇOES JÁ SENTI MELHORA GERAL, VAMOS EM FRENTE, VOCE
SABE O QUE FOI FEITO COM QUEM AFIRMOU QUE A TERRA ERA REDONDA NA IDADE MÉDIA,
PORTANTO NÃO TEMOS TEMPO A PERDER. UM ABRAÇO
PAULO MUNIZ GONÇALVES
58 anos - CAMPINA GRANDFE - PARAIBA
Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 19:08:24
Concordo com o exposto, pois já fiz essa pratica e que me auxiliou muito em vários problemas de saude. Aprovo e já
recomendei para várias pessoas que estão se beneficiando.
Maria Almeida
66 anos - Curitiba

Orientações Médicas:
Terça-feira, 13 de outubro de 2009 - 11:04:32
tenho vitiligo ,começei com 12 anos ,hoje estou com 48 anos , e nao desisto á cura.já fiz quase todos os tratamentos sao
exito , agora por conta propria resolvi fazer á hemoterapia , faz apenas dois meses e estou muito feliz ,minha pele está com
pigmentaçao pouca mais está,estou vendo resultado coisa q nao tinha visto durante anos de tratamento ,agora com apenas
dois meses vejo pigmentaçao.estou querendo saber se posso fazer sem dar parada de um mes.martta leite
martta
fortaleza ceará

Orientações Médicas:
Sábado, 3 de outubro de 2009 - 21:41:42

Há mais de 28 anos, sofria de rinite alérgica, e gripava com muita facilidade não podia estar sem meu descongestionante
nasal, não conseguia ter uma boa noite de sono. Em abril de 2007, assistir o DVD do Dr. Luiz Moura e passei a utilizar a
auto hemoterapia apenas como instrumento para aumentar as minhas defesas orgânicas.
Contudo, após 3 meses de aplicações, observei que já não estava mais usando o descongestionante nasal como
antigamente, e em sequencia parei de usar definitivamente. Desde 2007, nunca mais tive uma gripe sequer.
Meu pai, (hoje com 90 anos) tinha inúmeras manchas negras nos braços, apos o tratamento as manchas começaram a
sumir (posso enviar fotos).
Minha mãe (86 anos) que sempre tinha altas taxas de colesterol, hoje as taxas são todas normais, ,elhorando muito a sua
qualidade de vida.
Em minha família, são sete pessoas que fazem uso desta técnica.
Conheço uma criança de 13 anos que curou em definitivo a asma.
Sou Médico Veterinário, e na minha vida profissional já usava esta técnica para tratar com sucesso Papilomatose Bovina
(verruga), e problemas dermatológicos em pequenos animais.
Espero que a Medicina esqueça um pouco a atual "Medicina Mercantilista" e trabalhe na pesquisa da Auto Hemoterapia,
levando principalmente para a população carente um tratamento barato e eficaz.
Celio da Cruz Fontes
49 anos - Aracaju /SE

Orientações Médicas:
Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 18:46:08
Data: 24/09/2009 00:56
De: Renato Moniak (moniak7@itelefonica.com.br)
IP: 200.100.87.247
Assunto: Auto Hemoterapia
Obtive excelentes resultados através da auto-hemoterapia para tratamento de artrose, dores na
coluna, devido a problema congenito (listese), arritmia cardiaca (problema congenito, segundo o
médico pode-se levar uma vida normal), dores no joelho esquerdo por causa da artrose.Com a auto
hemo não tenho mais nenhum problema de dores. As dores desapareceram já nas primeiras aplicações.
Já fiz sete aplicações 5mls em mim mesmo, e tenho divulgado com entusiasmo o tratamento. Em meu
corpo, além destes resultados, notei uma melhora extraordinária na disposição, melhor oxigenação,
melhra na pele, e, até, acreditem, na libido, insonia e stress. Sou vegetariano há 25 anos, e,
com certeza, a alimentação, é claro, é de extrema importância. Recomendo e, aos que desejarem,
faço as aplicações.
Em breve farei um vídeo dando meu testemunho e colocarei no youtube, para que muitos possam ser
beneficiados. É meu desejo que, assim como no México, esta terapia possa ser liberada no Brasil,
também. Perdi minha mãesinha, a semana passada, por infecção hospitalar no Hospital Edmundo
Vasconcelos, depois de 4 meses de sofrimento. Ela foi operada. Deu tudo certo, mas pegou infecção
hospitalar. Tudo que os médicos sabiam dizer é que o sistema imunológico dela estava muito
debilitado, porisso pegou a infecção. Estou pensando seriamente em processar o hospital. Por que
não fortaleceram o seu sistema imonológico de alguma forma? A AUTO HEMOTERAPIA, juntamente com
outros procedimentos médicos, poderiam ter, com certeza, se aplicados corretamente, mudar o
triste final desta história.

Orientações Médicas:
Domingo, 6 de setembro de 2009 - 21:57:29
Faço há algum tempo a auto hemoterapia e desde então, n adoeci mais e mha pele limpou completamente!
elaine cavalcanti
32 anos

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

