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Relatos - Auto-Hemoterapia e Problemas
pulmonares

Marion Boebel publicou em Auto-hemoterapia Testemunhos:
Ontem às 22:33 (10 de maio de 2016)
Hoje é um dia especial e foi este dia que escolhi para testemunhar ... Há exatos 360 dias atrás eu fui internada na
UTI diagnosticada com uma tromboembolia pulmonar cronica e aguda... fiquei 7 dias na UTI lutando para
retornar à vida, quando eu não podia nem me virar na cama, pois até isso me cansava e mais 29 dias no quarto,
me recuperando aos poucos. Desde esta época até hoje, estou em tratamento com profissionais que foram
verdadeiros anjos colocados em minha vida por Deus. Esta embolia pulmonar me trouxe ainda uma
consequencia que foi a hipertensão pulmonar grave, classe 4. Desde setembro estou em tratamento com
sildenafil. A hipertensão pulmonar é uma doença que não tem cura, exceto a que aconteceu comigo, causada
pela embolia, que pode ser corrigida ou curada com cirurgia pulmonar. Esta é a fase em que estou, pois estou em
avaliação para cirurgia, para que pudesse voltar a ter uma vida normal. Além disso, a hipertensão causa o
aumento do lado direito do coração. Faz uns dois meses que Deus usou um anjo chamado Sandra Mara, que me
enviou uns videos do Dr. Luiz Moura, explicando a auto hemoterapia. Amanhã farei minha sexta aplicação. E
olha o que me aconteceu.... Hoje fui fazer um ecocardiograma para controle. E o meu coração está normal....
gente, completamente normal.... sem aumento do lado direito, sem pressão alta.... NORMAL. A felicidade hoje
não cabe no peito... transborda... Eu sei que preciso mais, mas tenho plena fé que além do meu coração, que a
auto hemoterapia já curou, tb vai curar meu pulmão, tirando os coágulos que acabaram ficando lá...e eu não
precisarei mais fazer a cirurgia. Ainda farei mais exames para confirmar e quando isto acontecer, voltarei a
testemunhar. Me coloco a disposição para lutar por esta causa, sempre, porque hoje eu sei que O MEU
SANGUE ME CURA!!!! Deus é maravilhoso e faz as coisas perfeitas. Obrigado a todos os anjos (minha familia
se inclui) que fazem parte da minha vida, que choram e se alegram comigo ....Amo todos vocês!!
80 curtidas 24 comentários 19 compartilhamentos
Descurtir · Comentar
https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/posts/591138447718821
https://www.facebook.com/marion.boebel
Henriette Graf comentou em Auto-hemoterapia Testemunhos:
Ola marion Uso autohemoterapia em animais com resultados impressionantes a mais de 10 anos .fico feliz que
aos poucos a medicina humana esteja abrindo os olhos e quebrando preconceitos com relaçao a essa tecnica.

Feliz com sua recuperaçao . Com a certeza que Deus continuara abençoando vc e sua familia ....beijo grande
Hetti
Descurtir · Responder · 4 · Há 20 horas
https://www.facebook.com/henriette.graf.3

Quarta-feira, 9 de março de 2016 - 10:08:45
Auto-henmoterapia melhora HAP (Hipertensão arterial Pulmonar)
PUBLICADO AGORA NO GRUPO Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!
ATIVIDADE RECENTE
Yara Silva
22 min · Araruama, RJ, Brasil
Meu Nome é Yara Silva. Fui diagnosticada com HAP(Hipertensão arterial Pulmonar)em 2011,desde então
tomava vários medicamentos, inclusive Vasodilatador,estava toda inchada e respirava com dificuldade. A HAP e
uma Doença Grave, progressiva e Potencialmente fatal.(Ela é pior que um câncer )as células se proliferam
desodernadamente dentro das artérias. E vai estreitando a passagem do Ar.sendo assim todos os Órgãos sofrem
pela falta de oxigenação. Não existe cura. Os medicamentos sao carissimos. E so fazem aliviar alguns sintomas.(Quem quiser pode pesquisar mais sobre a HAP) Os medicamentos não impedem o avanço da doença e ainda
temos o descaso da saúde pelos governantes que gerenciam muito mal a distribuição de medicamentos de alto
custo. Sendo assim as pessoas com essa doença quando ficam sem receber e usar is medicamentos podem vir a
óbito rapidamente.descompensano e causando sérias complicações as vezes irreversíveis. Comecei a usar a AHT
há 02 anos. Aos poucos fui me livrando ds crises severas de Asma. E consequentemente minha saúde melhorou.
Eliminei todo inchaço do corpo. Hoje a Hap encontra-se estável . Passei da Classificação III para a II. O que era
impossível já que a doença avança cada dia. A tendência a usar oxigênio 24hs e entrar oara a fila de trás plante
duplo seria ineviável. Hoje estou saturando 98% Bpm 79 e pressão estável. Já consigo até subir escadas e fazer
pequenos exercícios. Estou há 5 anos diagnosticada com o uso da AHT.estou cada dia melhor. Deixo minha
página do face onde fiz alguns vídeos depoimentos facebook/debemcomahap
http://www.debemcomahap.com
Yara Silva
https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
http://debemcomahap.com/
https://www.facebook.com/MarySilva2012

Pablo Monte compartilhou a própria publicação no Grupo Auto-hemoterapia - meu sangue me cura..
20 de janeiro às 22:20
Pablo Monte
20 de janeiro às 22:14

Acabei de Ganhar o Maior Presente da Minha Vida , depois de 6 meses de AUTO HEMOTERAPIA ,
desapareceram totalmente os 2 nódulos do meu Pulmão Direito , UM RESIDUAL E OUTRO ESPICULADO ,
Muito Obrigado DEUS ! Estou com as duas tumografias em Mãos , a antes e a depois da AUTO
HEMOTERAPIA !
Curtir Comentar Compartilhar
Quinta-feira, 4 de fevereiro de 2016 - 00:25:05
AUTO-HEMOTERAPIA CURA NÓDULO NO PULMÃO:
Pablo Monte adicionou 2 novas fotos.
2 de fevereiro às 23:45 ·
Auto Hemoterapia - Aqui vai a conclusão clara dos nódulos da primeira tumografia feita em março de 2015 e da
segunda feita em dezembro de 2015 , após o tratamento já sem a presença dos nódulos !
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1687110954906497&id=100008228263303

Minha capacidade pulmonar aumentou em 10% com AHT
Publicado por Sirlenio da cunha em 21 dezembro 2015 às 20:42 em INFORMAÇÕES
Boa noite.
a mais ou menos 3 meses atras fui ao pneumologista pois estava com falta de ar e fiz um exame espirometria
(mede a capacidade pulmonar) e estava com uma capacidade de 68% sendo que segundo o médico pela idade,
peso etc... teria que ser uma capacidade de 80%, sendo que constatou em uma tomografia areas de enfisema
pulmonar, bem o médico mandou eu continuar a usar "seretide" a famosa bombinha, e voltar em 2 meses
alegando que se piorasse teria que usar medicamentos mais agressivos, saindo do consultório comecei a
pesquisar sobre tratamentos alternativos, e a 2 meses comecei a fazer AHT de 7 em 7 dias 5mls....voltei ao
médico agora, e nesse tempo da AHT me senti muito bem! e também a umas 3 semanas atras comecei a
bochechar em jejum uma colher de sopa de óleo de girassol prensado a frio por 20 minutos e após cuspindo fora
e lavando bem a boca para eliminar bactérias.......bem! voltei ao médico e refiz o exame de espirometria, e
adivinhem! minha capacidade pulmonar aumentou em 10% ou seja deu capacidade de 78% faltando apenas 2%
pra ser considerada normal.....o médico disse ficou surpreso de como melhorou muito, e mandou eu voltar
somente no início do inverno para novos exames...e continuar com o seretide.
* Respostas a este tópico
Maurecir Mafra 8 horas atrás:
Se excluir açucares e fizer a cada cinco dias, ficara melhor
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/minha-capacidade-pulmonar-aumentou-em-10-com-aht?
xg_source=activity

Adenilson Ramos: boa tarde..eu usava seretide tbem...tinha muita canceira bronquite..depois que comecei a fazer
auto hometerapia..nao tenho mais nada faz 9 meses que faço acabou td a canceira.estou com pulmao de cavalo.
Descurtir · Responder · Enviar mensagem · 1 · 6 h
Publicado em Auto-hemoterapia Testemunhos:
https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/posts/532568163575850?
comment_id=532600603572606&notif_t=share_comment

Quarta-feira, 21 de março de 2012 - 12:17:35
Enfermidades selecionadas
nódulos nos pulmões
Eu tinha nódulos nos pulmões, faço AHT ha 1 ano e na ultima TC de tórax que fiz maço de 2012, no hospital da
ordem terceira não acusou mais nada...AUSÊNCIA DE LINFONODOMEGALIAS MEDIASTINAIS.
Para os que duvidam, teno 4 TC e um RX - de tórax.
-2009
-2010
-2011
-2012
Quem quiser ver prara crêr, estou a disposição com todos os laúdos.
alexandre
57 anos - Belém - Pa
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/nodulos-nos-pulmoes.asp

Domingo, 19 de fevereiro de 2012 - 15:36:04
AHT cura ensfisema e Bronquite Asmática
geraldoseuamigo fez um comentário sobre Reportagem sobre a Autohemoterapia exibida no Jornal da Band:
“Dr.” eu era paciente fase final de enfisema grave, evolução de Bronquite asmática que tive desde criança, eu
fiquei no oxigênio em casa sem poder se quer ir à rua, por 20 anos.
Aos 21 anos, eu fiz a auto-hemoterapia 20 ml de 4 em 4 dias, e fiquei Curado, em um ano de tratamento. Se eu
dependesse da sua opinião, hoje eu estaria morto, é bom que o senhor tenha colocado a cara para todo mundo
ver, e fugir do seu consultório.
Jorge Geral Seifert

http://www.youtube.com/user/geraldoseuamigo
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/aht-cura-ensfisema-e-bronquite-asmatica.asp

Domingo, 11 de setembro de 2011 - 03:05:29
Enfermidades selecionadas
Alergias
CURA ATRAVÉS DA AUTO HEMOTERAPIA
ESTAVA COM UM GRAVE PROBLEMA NO PULMÃO, POIS, TRABALHEI 4 ANOS COM UM
LARVICIDA TÓXICO SEM USAR PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, ADQUIRI UM NÓDULO E UM CISTO
NO PULMÃO DIREITO,COMO TAMBÉM UMA FORTE ALERGIA NO CORPO, FIZ 20 APLICAÇÃO DA
AUTO HEMOTERAPIA, RENOVEI OS EXAMES, E FOI TUDO ELIMINADO. CHEGUEI A PERDER 16
QUILOS, E RECUPEREI TOTALMENTE, ESTOU ME SENTINDO MUITO BEM GRAÇAS A AUTO
HEMOTERAPIA. VALEU A PENA.
Posts no blog por EVERALDO VIRGÍNIO LINS
http://amigosdacura.ning.com/profile/EVERALDOVIRGINIOLINS
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/cura-atraves-da-auto-hemoterapia.asp

Quarta-feira, 19 de janeiro de 2011 - 19:34:34
Auto-hemoterapia cura BRONCO PNEUMONIA CRÔNICA
SAUDE PARA TODOS!
por Ive Barros, quarta, 19 de janeiro de 2011 às 10:12
MEU FILHO FELIPE PROFESSOR DE HIDRO GINASTICA NO IPANEMA CLUBE DE SOROCABA;
DEVIDO AO CHOQUE TÉRMICO QUE PRODUZ EM SEU CORPO, POR SAIR DA AGUA QUENTE E
SUPORTAR A ATMOSFERA DO AR FRIO DO AMBIENTE; CONTRAIU BRONCO PNEUMONIA
CRÔNICA;DEPOIS DE 2 ANOS DE TRATAMENTO, SEM RESULTADO, COMECEI A AH; NA
PRIMEIRA APLICAÇÃO J SE SENTIU MUITO BEM, CONTINUA FAZENDO POIS A QUALIDADE DE
VIDA DELE MELHOROU 100 POR CENTO. AGRADEÇO A DEUS POR TER USADO DR. LUIZ MOURA
COMO 1 SOLDADO VALENTE , EM FRENTE A 1 BATALHA EM PROL DA HUMANIDADE
http://www.facebook.com/notes/ive-barros/saude-para-todos/158920070825431
Post de Divagomessa Gomes Sa em Autohemoterapia Brasil no facebook:

http://pt-br.facebook.com/people/Autohemoterapia-Brasil/100001431861899
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-bronco-pneumonia-cronica.asp

Quarta-feira, 12 de janeiro de 2011 - 10:31:37
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Glaucoma, Gripe, Pressão arterial, Prevenção em geral, Tabagismo
Vantagens
Não tenho tido mas resfriado n/gripe,o habito de fumar tem deminuido,a condição fisica tem melhorado muito,a
bronquite estar desaparecendo.
Waldir Gonçalves Ferreira Filho
60 anos - Recife - PE - Brasil
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-glaucoma-gripe.asp

Data: 07/02/2010 19:07
De: Dra Graciela Bazzi
IP: 190.48.143.25
Assunto: Re: AUTOHEMOTERAPIA NA ARGENTINA
Desde el año pasado, en que mi caballo, estaba gravemente enfermo, de un cuadro respiratorio, donde no tenia
mas remedio que continuar con dosis de corticoides qeu le afectaban la salud por otro lado, y viéndolo con tanta
restriccion respiratoria, comencé con AUTOHEMOTERAPIA, a la 3 aplicación, se vieron lo cambios y en 20
aplicaciones había remitido absolutamente la disnea y el cuadro patológico. Por lo que defiendo esta terapia, y
como médica de humanostambien la pongo en práctica con algunos de mis pacientes. Gracias a que la he
encontrado.
Dra Graciela Bazzi- Médica- 1554281156- Buenos Aires Argentina
fonte: http://inforum.insite.com.br/39550/10409370.html
Via Google tradutor:
Desde o ano passado, quando o meu cavalo estava gravemente enfermo, de uma doença respiratória, onde não
tinha remédio senão continuar com as doses de corticóides que lhe afetavam a saúde por outro lado, e vendo-o
com tanta restrição respiratória, eu comecei com a AUTOHEMOTERAPIA, e na 3ª aplicação, vieram as
mudanças, e em 20 aplicações houve a remissão absoluta da dispnéia e do quadro patológico. Então eu defendo

essa terapia, e como médica, eu a ponho em prática em alguns dos meus pacientes. Dou graças que a tenha
encontrado.
Dra Graciela Bazzi- Médica- 1554281156- Buenos Aires Argentina
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/pdf-especialista-reconhece-a-auto-hemoterapia-dra-graciela.asp

Data: 03/02/2009 18:34
De: Vasco Vilar (vvilar@iol.pt)
IP: 93.102.108.39
Assunto: Autohemoterapia
Estou falando de Portugal, vou deixar aqui o meu relato.
Comecei com problemas muito graves de saúde em Agosto de 2007, foi diagnostigado na altura Mastocitose
acompanhada de Urticária Pigmentosa, que se traduzia por um mau estar geral, falta de ar e um prurido
incontrolavel. Tomei os mais variados medicamentos sempre com acompanhamento médico, fiz uma alergia
brutal a um deles que me queimou a pele toda...aqui nem há palavras que possam exprimir o sofrimento. Mais
uma vez na urgência do hospital para tratar da alergia.... embora até tivesse melhorado da alergia, a falta de ar
ficou sempre presente, até que no final de Fevereiro de 2008 (6 meses) a falta de ar agravou-se, mais uma vez
voltei à urgência do hospital, depois de vários exames o diagnostico foi Pneumonia com derrame na Pleura... as
dores eram abomináveis....mais uma carrada de medicamentos, mais uma chatice com alergia aos
medicamentos...lá fiquei internado para controle durante 3 semanas para despistagem de tuberculose etc. etc.
sujeito aos mais variados exames, enfim só sofrimento. Claro que com tanto medicamento as defesas estavam
debilitadas e cada vez mais debilitadas.... melhorei da Pneumonia, mas a falta de ar e a falta de força para poder
andar e fazer a vida normal continuava na mesma, pois continuava com um Prurido generalizado que por mais
medicamentos que tomasse nada resolvia.
Depois de muito pesquisar lá descobri este método da Auto hemoterapia, confesso que desconhecia, mas punhase outro problema, quem me podia fazer tal coisa? Impossível de encontrar alguém...aqui em Portugal não tenho
conhecimento de ninguém, sendo Português ainda pior, pois ao falar do assunto respondiam "isso é coisa do
Brasil etc. etc". Até que me enchi de coragem e pensei em fazer a mim próprio...pois não tinha alternativa...
No primeiro dia não consegui...piquei-me todo e nada, nem uma gota de sangue consegui tirar...
Não desisti, no segundo dia tentei novamente e lá consegui, foi dificil, mas pronto já vou com várias aplicações
e o resultado tem sido muito bom, já não tenho prurido, respiro melhor e não me canso tanto.
No entanto quero deixar claro que com este meu relato não pretendo influenciar ninguém para fazer a Auto
hemoterapia, pois cada pessoa deverá sentir-se livre para decidir o que deve ou não fazer.
Também não mencionei nomes de medicamentos... pois também não seria ético mencionar nomes, pois lá por eu
fazer alergia e passar mal, não quer dizer que outra pessoa seja igual.
Um bem haja a todos.
Vasco Vilar
From: Walter Medeiros
To: vvilar@iol.pt
Sent: Tuesday, February 03, 2009 6:15 PM
Subject: Autohemoterapia
Caro Vasco, É bom receber mensagem como a sua e saber dos resultados da auto-hemoterapia. Segundo
informações de pessoas de Portugal que já se reportaram ao assunto, esta técnica é conhecida ou foi conhecida
anos atrás em Portugal como "auto-sangue". Temos informações sobre AHT no link

http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia.htm

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 16/10/2008 20:40
De: Lidiane Oliveira
IP: 189.66.97.7
Assunto: Auto Hemoterapia
Vou relatar aqui não a minha experiência com a hemoterapia, mas sim da minha tia Celina.
Ela estava com um problema sério de pulmão, já havia feito vários exames, ficou internada
diversas vezes com dificuldade para respirar. O médico que cuidava do caso dela dizia que
seu problema não tinha cura e, caso ela perdesse sangue, poderia morrer. Seus filhos
ficaram desesperados quando souberam disso, e o cuidado deles para com ela era muito
grande. Certo dia, ela caiu e quebrou o fêmur, tendo de ser operada, a cirurgia foi de risco,
devido ao fato de ela não poder perder sangue. Graças a Deus e à fé de toda família, ela
sobreviveu e melhorou. Um dia, o Dr. Luiz Moura esteve em nossa cidade, Pedro Leopoldo,
Minas Gerais, e fez uma palestra sobre a AH. Ela assistiu e resolveu fazer o tratamento.
Parece, um milagre, nem o médico que cuidava dela acreditou quando viu o resultado de
seus exames, o pulmão dela sarou e hoje, ela até anda de bicicleta pela cidade, coisa que há
cerca de um ano atrás, ela não poderia fazer.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 11/10/2008 01:25
De: Ivonete Soares Nunes 49 anos Paraíba (cidade Santa Rita (ivonetesoaresnunes2008
@hotmail.com)
IP: 200.97.67.68
Assunto: Auto-Hemoterapia
Olá pessoal! Parabens por acreditar nessa técnica tão importante, sou professora de
Ciências e Matemática, me ligo muito a saúde pela natureza, portanto qdo conheci O DVD do
Dr Luis Moura, imediatamente comecei fazer a AH, estou na 18ª aaplicação, e estou me
sentindo ótima, antes trabalhava dopada por bombinha pois sou asmática de um sério
processo alérgico, devido a Himunudade ser muito baixa, só vivia cheia de aftas, chiado forte
no peito, ronco no sono, muitas dores ósseas causadas excesso de medicamento, tive
hosteoporose precoce devidos os corticoides. graças a Deus estou, disposta, ativa, feliz
minha auto-estima é outra. Se tivesse conhecido este tratamento antes, não teria perdido
tanto na minha adolescência e na vida adulta, porque só vivia de internamento e emergência
em hospitais pneumológicos. Não disistam! façam com fé que sua vida passa a valer muito a
penas com saúde

DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS
RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
Domingo, 5 de outubro de 2008 - 10:38:23

sou a favor porque uma pessoa da minha familia estava com 6 meses de vida segundo o
medico com cancer na garganta,no pulmao direito e no coraçao;ai alguem nos indicou a
hemoterapia isso ha 4 anos e foi feito o procedimento e essa pessoa esta viva ate hoje e em
exelente estado de saude;porisso aproveito para agradecer as pessoas responsaveis pela
divulgaçao desta pratica.VIDA LONGA A TODOS.
adair carvalho de souza 45 anos - caseiros --rio grande do sul

25/05/2007 17:24:46 a favor Paulo Luiz Bezerra (47)
Porque pude comprovar a eficácia em mim, meus parentes e amigos.
- Médico hematologista com câncer linfático está fazendo quimioterapia e auto-hemoterapia
para melhorar a defesa do organismo... fantástico resultado comprovado por exames
clínicos...
- Minha cunhada tem plaquetas em excesso (cerca de 800 mil) e tomava remédios
fortíssimos para manter em 480/490, ainda acima do limite, após a auto-hemoterapia, parou
com o remédio e está com 425 mil.. desempenho melhor que o remédio e dentro do limite.
- Com outra cunhada observamos melhora em dores musculares que a molestavam a 40
anos.
- eu mesmo tinha um pigarro horroroso... praticamente sumiu... meu irmão idem....
- Verrugas, pintas, micose de unha estão sumindo devagar... ainda estou na décima
aplicação.

Data: 25/09/2007 08:44
De: adenilson (denilson-as@hotmail.com)
IP: 201.91.76.11
Helio Costa (46 ) de Porto Alegre
Porque minha irmã acabou de se curar de um câncer no pulmão irreversivel para os
médicos, 9 nódulos sem chance de operar, resumindo eles conderam minha irmã a morte. 4
meses e meio fazendo auto-hemoterapia, após um tomografia computatorizada, ela não tem
mais nada, esta limpa.

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:
Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 01:57:21
Faço esse tratamento há 25 anos, e desde então nunca mais tive pneumonias e crises alégicas,
doenças essas que me acometiam durante a infância.
É O MELHOR TRATAMENTO DO MUNDO!!!!
Faço faculdade de medicina atualmente e gostaria de encontrar pessoas do ramo que tivessem
interesse em pesquisar mais sobre, com a finalidade de ter cada vez mais provas a favor da
autohemoterapia! Como projetos científicos... Caso alguém se interesse pelo caso tanto quanto eu,
pode entrar em contato comigo!!!
Luciana
28 anos - Rio de Janeiro

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 14 de outubro de 2009 - 08:52:40
num site:
1 comentários:
rjbgbo disse...
Só tenho elogios, ao Dr. Luiz Moura, como foi bom rever ele, que me fez ter uma vida melhor c/ uma bronquite,
a partir dos 9 anos de idade e até hj.

Ñ deixou que operassem as amídalas, receitando um mero gargarejo de jiló.
Tb c/ minha mãe c/ auto-hemoterapia ele curou uma nevralgia tri-gêmea.
Tomará que ele ainda tenha muitos anos de vida p/ exercer a medicina.
Parabéns pelo seu post, tb s/ querer a poucos dias vi essa entrevista dele, num canal fechado.
Sexta-feira, 25 Setembro, 2009
em:
http://vivaotux.blogspot.com/2009/09/saude-o-que-e-auto-hemoterapia.html
Olivares Rocha
44 anos - RJ

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 13:07:54
Tenho quase 64 e pratico a Auto Hemoterapia há cerca de 2 anos e nunca tive qualquer efeito colateral. Na
verdade, por algumas circunstâncias pessoais, deixei de usá-la por 2 semanas e peguei uma gripe que durou 15
dias e me deixou com bronquite. Diga-se de passagem, que a "comprovação científica" alegada pelas
autoridades sanitárias não existe porque elas mesmas não providenciam essa comprovação, baseando em sua
inércia a condenação da AH. Por outro lado a mesma "comprovação científica", não é garantia de que um
medicamento é seguro, uma vez que vários medicamentos cientificamente aprovados já foram recolhidos do
mercado e condenados pelas autoridades sanitárias que o aprovaram, após terem dado lucros exorbitantes aos
fabricantes e terem causado danos à saúde da população, como é o caso da Talidomida e do Prexige.
Infelizmente a ANVISA não publica a relação dos medicamentos que foram condenados depois de aprovados,
para não prejudicar os interesses dos laboratórios farmacêuticos, que são a indústria mais poderosa do mundo.
Há 25 anos não tomo remédios de laboratórios e só me trato com produtos colhidos diretamente da natureza,
como ervas e própolis.
A mãe natureza cuidou da vida na terra durante milhões de anos, antes de ser deposta pelos laboratórios, sob o
pretexto de que não comprova cientificamente seus produtos.
Para provar que funciona, é preciso comprovar cientificamente. Para provar que não funciona, não é preciso
adotar os mesmos procedimentos?
A AH se baseia no princípio de que o organismo recebe o sangue como corpo estranho, o que provoca a
estimulação do sistema imunológico, que passa a produzir 4 vezes mais anticorpos para eliminar o sangue
"intruso", aumentando de 5% a taxa normal de macrófagos no sangue para 24%. Como o corpo estranho é o
próprio sangue do paciente, não pode haver qualquer perigo de efeito colateral. Isto é importante principalmente
para os idosos, pois o sistema imunológico decresce após os 50 anos, quando desaparece a glândula Timo.
Anônimo

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 14 de setembro de 2009 - 16:32:01
CUROU UM PRINCIPIO DE PENEUMONIA, AUMENTANDO A MINHA IMUNIDADE
CONSIDERAVELMENTE É EXCELENTE!
ORLANDO
48 anos - GOIANIA

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

