
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 Problemas Estomacais
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=24748535543

 24667752 
  

Joaquim Marçal de Souza: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16209280005736117767
 coluna. Hérnia discal L4 L5 . Problemas estomacais.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 11 de novembro de 2009 - 20:41:11 201.67.40.226

  
Hoje recebi um exame de endoscopia com a seguinte conclusao: 

  
metaplasia intestinal nao observada 

 atrofia nao observada 
 pesquisa para h. pilory: negativa 

 H. pilory e um bacteria severa que so´trata c/ pesados antibioticos nao consigui tomar por efeitos colaterais. A´1
ano atras este exame deu positivo. 

 Ha 20 dias fiz este exame estava com 13 aplicaçao da auto hemo .Este resultado para mim me deixou muito feliz
pois vinha sofrendo a´anos com este mal no estomago . Meu abdomem era inchado nao podia comer muitos
tipos de alimentos.. , ainda tem muito muito sucesso a´comemorar daqui p/ frenre pois so´estou no começo
..Ainda vou me recu/ da gastrite. e outras enf/ que estao bem melhor . 

 Graças a` DEUS EO DR LUIZ MOURA A FELICI DADA EXISTE.
  

Diva Gomes de Sa
 Dourados ms

  
 
 
 
Inforum:

  
Data: 08/12/2009 23:38

 De: joao jose da silva - são paulo - capital
 IP: 201.83.157.145

 Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA
 Parabens Dr. Luiz Moura, que Deus o abençoe

http://www.hemoterapia.org/


Uso a AH a mais de um ano, realmente desconheço o que eh remedio, me curei de um grave problema de
bacteria no estomago com a AH. Minha esposa sofria de psoriase a anos, e na terceira aplicação da AH a
psoriase desapareceu. Recomendamos a um jovem amigo de 18 anos de idade que a cerca de dois anos se
escondia por baixo de roupas, para não mostrar sua pele ressecada, escamada e avermelhadas pela psoriase,
inclusive na face. Hoje ele esta radiante e feliz, pois após a terceira aplicação a psoriase desapareceu, e ele ja
pensa até em ir a praia mostrar seu jovem corpo para as garotas.

 Mais uma vez, parabens ao Dr. Luiz Moura, espero que outros BRASILEIROS como ele tenham a ousadia e a
coragem de aparecer em publico e demonstrar que nem tudo esta perdido, e que só precisamos ter coragem e
amor ao proximo, para contribuir para um bem estar de todos. 

  
 
 
 
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... 

  
 



 
 

Autohemoterapia:
  

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
  

http://autohemoterapia.orgfree.com/
  

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