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Relatos - Auto-Hemoterapia e Rinite
 
 
Segunda-feira, 7 de março de 2011 - 21:47:50 

  
Caros amigos do Jornal da Serra 

  
Através de amigos, recebi um link para o excelente artigo Auto-hemoterapia: perigosa para o bolso dos médicos
e dos laboratórios farmacêuticos - por Isabel Raposo - deste Jornal. Sou médico (clínica e pediatria) há mais de
20 anos, gaúcho de Porto Alegre, morando e trabalhando na Bahia, na cidade de Rio Real, interior norte divisa
com Sergipe. 

 Apoio o artigo citado. Assino embaixo. Acredito que qualquer médico no mundo com um mínimo de
conhecimento de imunologia, hematologia, clínica médica e bom senso deva admitir que a auto-hemoterapia
funcione baseada em evidências clínicas (prática aceita pela medicina atual). Como todos os procedimentos, tem
suas indicações mais precisas ou menos precisas e até as inadequadas. Todos concordam que funciona nos casos
selecionados bem indicados de necessidade de aumento da defesa imunológica do ser humano. 

 Concordam inclusive os que estão falando contra, exatamente porque sabem que funciona ou poderá funcionar...
A divergência ocorre quando se expressa a opinião pública da ideologia de cada um. Nesta hora os "interesses"
individuais é que comandam as palavras a favor ou contra um fato real (a prática da auto-hemoterapia pela
população em geral). Há "interesses" financeiros e pessoais que são contra. Senão a primeira atitude seria
realizar trabalhos, experiências para comprovar... Mas quem é contra não cita trabalhos científicos para não
estimular exatamente a comprovação técnica de uma prática que, na minha opinião como médico essencialmente
clínico, já é baseada em "evidências clínicas práticas e científicas" muito claras (vejam os trabalhos científicos já
citados sobre o assunto e a opinião dos pacientes que se beneficiaram). Com a certeza clínica científica de que
não prejudica o paciente (não há efeitos colaterais relatados) e a garantia de resultados clínicos na prática diária
para casos selecionados com indicação precisa, só nos resta um ato de humanidade: prescrever. 

 Sou prático e realista. 
 Se estiver errado, que me provem o contrário! 

 Por enquanto, faço o que acredito ser o certo! 
 Tal como o Dr. Moura, faço auto-hemoterapia e divulgo a boa notícia... 

 (Tive rinite crônica por vários anos que desapareceu em poucas semanas de 
 auto-hemoterapia) 

  
Graças a Deus existe a internet! No que puder ajudar, estou à disposição 

 para diminuir ou sanar o sofrimento humano... 
  

Autorizo a identificação e publicação de tudo o que escrevi. 
  

Dr. Marcus Mac-Ginity - Rio beal - BA 
 CRM-BA 18016 

  
fonte: http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm

  
-- 

http://www.hemoterapia.org/


 
Auto-hemoterapia: 

 perigosa para o bolso dos médicos 
 e dos laboratórios farmacêuticos 

 por Isabel Raposo 
  

fonte: http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm
  

 
 
 
 
 
 
Ca Erlandes comentou em Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura

  
Maravilhoso! Estou fazendo hemoterapia já há alguns meses e sofria de rinite crônica, tomava antialérgico todos
os dias, hoje tomo antialérgico uma vez por semana, minha melhora é visível, me sinto muito bem!

 Descurtir · Responder · 1 · 1 h
 12 de maior de 2016

  
https://www.facebook.com/ca.erlandes

  
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 - 18:47:16

  
Enfermidades selecionadas 

  
A eficácia no tratamento da AH

  
Faço a AH a mais de três anos, comecei o tratamento por causa de uma Rinite que durava 24 horas por dia.
Depois de um certo tempo percebi outros benefícios que o tratamento me fez. Meu filho de apenas 9 anos
também iniciou o tratamento, bem como minha mãe de 79 q sofria de vários problemas de saúde, como por
exemplo: bico de papagaio, má circulação, triglicerídeos altíssimos, entre outros. Eu apoio a liberação da AH. 

  
Eliane M. Souza 

 37 anos - Jequié
  

FONTE AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Segunda-feira, 2 de maio de 2016 - 17:24:31

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne juvenil
 Bronquite

http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm


Dor na coluna
 Gripe

 Inflamação
 Rinite

  
Auto-hemoterapia proporciona varios beneficios

  
Dickison Giacometti publicou no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço! 

 1 h 
 Pessoal Gostaria de compartilhar com vocês a minha historia 

 Eu sofria de imunidade baixa, pegava muitas renites, gripes, garganta inflamada, bronquites já não aguentava
mais tantos medicamentos que eu tomava e nunca melhorava, e quando melhorava era por pouco tempo 

 Atualmente comecei a auto hemoterapia a uns 5 ou 6 meses aproximadamente e nunca mais tive gripe, tinha
também diversas espinhas nas minhas costas e também não tenho mais.. 

 Sou testemunha da eficacia da auto hemoterapia. 
 Minha mãe Elenir a anos atrás sofria de serias dores na coluna, 

 a ponto de não suportar mais, fazendo uso de vários medicamentos fortíssimos,e por isso ela adquiriu problemas
cardíacos,tanto que se ela continuasse tomando não estaria viva hoje, então ela começou também a fazer a AHT,
e hoje não sente mais dores, e nao toma mais nenhum dos medicamentos que estavam levando ela a morte, 

 Tenho também um Amigo chamado Carlos quando ele viu a minha melhora começou a fazer também, e ele
sofria de fortes tonturas, sinusite e outros males, ele esta fazendo a AHT uns 2 meses aproximadamente e esta
bem, nunca mais tomou os medicamentos que ele tomava e olha que não era poucos... 

 Minha tia chamada nilza sofria de disidroses em seu rosto, estava em tratamento químico a mais de um ano e
não resolvia, ela apenas tinha aquelas melhoras passageiras, entao começou a fazer AHT e nunca mais teve
aquelas disidroses, ela começou a fazer a aproximadamente uns 5 meses e esta curada, nao foi mais ao medico e
nao recorreu aos medicamentos que estava a usar, quando a visitei fiquei muito feliz em ver ela super bem, o
esposo dela tinha dores fortes na coluna devido a grande esforço fisico no trabalho ao qual exercia, e muitas
vezes ficava impossibilitado de andar, Hoje com a pratica da AHT nao sente mais dores. 

 Meu irmao Eduardo tambem sofria de dores e renite alérgica muito forte, a 6 meses ele se tornou praticante da
AHT e esta muito bem... 

 também tem mais 7 pessoas que começaram a fazer a alguns dias, logo conto pra vcs a historia desses amigos 
 Glorificado seja Deus 

 Viva a auto hemoterapia 
 E lembrando Auto hemoterapia Sangue que Cura!! 

  
https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/

  
 
 
 
 
 
 
Simone Spinelli Mendonça: Faço AH a seis anos, graças a Deus. Tinha crises horríveis de rinite e tomava
cortisona direto. Agora vivo bem e me revigorada a cada semana. Perigo é a indústria farmacêutica que nos
intoxicação com remédios que nos tornam dependentes.

 Curtir · Responder · 22 min (em 24/dezembro/2015)
  

https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso
  

 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/


 
 
Terça-feira, 24 de fevereiro de 2015 - 07:39:18

  
Depoimento: usuário atesta benefícios da Auto-hemoterapia

  
Publicado por Walter Medeiros (Ontem às 07:22) 

  
DEPOIMENTO 

  
“Sou usuário da técnica de auto-hemoterapia desde 2005 e tenho documento comprobatório de sua eficiência,
como por exemplo teste ergométrico, onde conclui alteração isquêmica ao esforço e não sei o que são gripes e
resfriados, inclusive a rinite alérgica antes portador, hoje está reduzido em 90%. Não faço uso de remédios de
uso continuo, tendo todas as taxas normais com pressão arterial de 12/7. 

 Gostaria de ter meu nome incluído em sua lista de usuário de AUTO-HEMOTERAPIA. Ponho nosso e-mail para
contato e comprovação do relatado: edmilson_lima@globo.com . 

 EDMILSON TRAJANO” 
  

https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/
  

 
 
 
Sexta-feira, 30 de janeiro de 2015 - 22:40:36

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne adulta
 Diabetes mellitus

 Esofagite
 Infecção

 Micose
 Refluxo gastroesofágico

 Rinite
  

Auto-hemoterapia cura varias enfermidades
  

Publicado agora por https://www.facebook.com/profile.php?id=100008214337063&fref=ufi
  

Chênia Lago Barros 
  

Bom gente, o que me levou a decidir fazer a autohemoterapia foi o fato de eu ter a imunidade baixa devido a
diabetes.Eu estava procurando a cura para a candidíase, já que nenhum remédio funcionava em mim mais, e
acabei encontrando num site de produtos naturais a indicação de autohemoterapia e tal.Depois de um mês de
pesquisas decidi que queria fazer, e procurei alguém que fizesse por aqui e encontrei rápido.O primeiro efeito
positivo foi o sumiço das espinhas horríveis que tinha no rosto após três meses de aplicação. Depois os fungos
que eu tinha nas unhas do pés que sumiram também.A candidíase desapareceu com 8 meses de aplicação.A tal
rinite alérgica que me fazia gastar com antialérgicos todo o mês se resume num intranasal muiiito de vez em
quando.Pantoprazol e outros remédios para gastrite, esofagite, hérnia de hiato e refluxo é muito difícil eu tomar
hoje em dia, o que antes eram diários.Já tem quase cinco anos que estou fazendo, sem intervalos e tomo 10
ml.Estou muito satisfeita e pretendo parar somente quando morrer.Acho que todos deveriam fazer a
autohemoterapia, pois faz muito bem. 

  
 
 

https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/


 
 
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-de-
porto-velho-que-praticava-a-tecnica,879.shtml

  
 
 
 
 
 
Valnes Klein Diel · Ecompo - Escola Politécnica de Ensino Médio

 eu fiz por causa de renite, e nunca mais me atacou, me atacava toda semana e tomava varios remedios e nao
adiantava, a hum ano nao me atacou mais

 Curtir · Responder · 7 de maio de 2015 13:28
  

site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil
  

 
 
 
 
 
Domingo, 1 de setembro de 2013 - 01:54:02

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Insuficiência hepática

 Pós-operatório
 Rinite

 Transtorno de ansiedade
  

a AHT foi essencial na recuperação do meu sistema imunologico!!!! 
  

Postado por maria rodrigues dos santos em 31 agosto 2013 às 13:14 



 
bom dia a todos vcs do amigos da cura mais uma vez venho aqui deixar alguns relatos dos beneficios q alcancei
através da autohemoterapia, faz 13 anos atras pasei por uma esterectomia o qual me deixou com bastante
desvantagem na minha saude fisica e emocional por causa da minha pouca idade na epoca 32 anos ai começou
todo os dramas recorrente da cirurgia nos ultimos 8 anos eu tive um declinio total das minhas celulas de defesa e
como consequencias as alegias e outras doenças cronicas tbm por causa da baixa imunidade tinha insonia
ansiedade ao extremo reniti cronica da qual sofri por muitos anos tinha crisis alergicas até 2 a 4 vz ao dia todos
os dias meu intestino ñ funcionava era um caos todos meus hemogramas dava leucopenia linfocitose nos ultimos
5 anos todos meus hemogramas dava ese resultado era terrivel inclusive tenho um hemograma de 3 anos atras e
outro do anos passado e 2 dese ano com ese mesmo diaguinostico ate q um dia ouvi falar da autohemoterapia no
mes de feverero comecei minhas aplicação semanalmente 10 ml so sei q foi tão grande a melhora na minha
saude q é inesplicavél so sei q hj acabei de vir do laboratorio meu hemograma ta normal as celuas de defesas
recuperadas 100% sumiu a insonia e a ansiedade acabou todas as alergias e adeus a linfocitose sem falar na
disposição q melhorou 100% hj tenho 45 anos me sinto melhor do que qnd tinha 20 anos energia saude
disposição memoria perfeita e tinha tbm por muitos tempos dislipidemia colesterol elevado e o bom colesterol
baixo hj ta 100% tbm dou graças DEUS e ao dr LUIS MOURA pela divulgação desa tecnica barata e muito
eficaz hj ja ñ sou mais cliente da grande industria farmaceutica!!!! recomendo a tdos, q queiram adquirir saude
de graças ou como prevenção q faça autohemoterapia e em pouco meses vai ter agradavél surpresa assim como
eu!! 

  
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/a-aht-foi-essencial-na-recupera-o-do-meu-sistema-imunologico

  
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 15 de julho de 2013 - 10:37:32

  
Enfermidades selecionadas 

 Rinite
  

Auto-Hemoterapia significa qualidade de vida.
  

Auto-hemoterapia Aht via Olivares Rocha: (facebook) 
 há 10 horas · 

  
O que eles não querem que você saiba… 

  
As autoridades de saúde ignoram a Auto-Hemoterapia, e não por acaso, eles sabem o quão é eficiente esse
tratamento que não necessita de remédios. 

  
por Vitor Alacid 

  
Um tratamento que necessita de apenas uma seringa e agulha, barato, altamente eficaz, ajuda a curar várias
doenças e previne outras. Sua eficácia é comprovada pelos milhares e milhares de testemunhos ao redor do
mundo. 

  
Tirar de 5 a 20 ml de sangue e aplicá-lo no próprio músculo uma vez por semana. Causando um efeito incrível
no sistema imunológico. É uma vacina, uma auto-vacina. Nosso próprio organismo tem a capacidade de se curar,
sem nenhuma substância exterior. 

  
No entanto, as autoridades de saúde ignoram a Auto-Hemoterapia, e não por acaso, eles sabem o quão é eficiente
esse tratamento que não necessita de remédios. 



 
E muitos sabem o prejuízo que causaria as máfias da indústria farmacêutica, dos laboratórios, e dos planos de
saúde, se um grande número de pessoas começa-se a fazer uso desse tratamento. Uma crise generalizada no
sistema econômico de saúde. 

  
images 

  
O autor desse artigo faz uso da AUTO-HEMO, e é mais uma testemunha da sua eficácia. O autor desse artigo
tinha uma rinite insuportável, crises horríveis, nenhum remédio alopático fazia mais efeito. Com meia dúzia de
aplicações de sangue no músculo, os resultados começaram a aparecer. Hoje, com uma dúzia de aplicação as
crises sumiram, o nariz não mais escorre, e nem há mais um espirro sequer. Sinto-me curado. 

  
O autor desse artigo não é tão pretensioso a ponto de achar que a AUTO—HEMO, é o único tratamento a ser
feito e o resto é tudo lixo, que todos os remédios não servem mais pra nada. Não! É evidente que não. 

  
O autor desse artigo e muitos outros que defendem esse método, acreditam que é um complemento a outros
tratamentos tradicionais da medicina, um ótimo complemento. Além de servir como prevenção a outras doenças.
Uma excelente alternativa, simples, rápida e barata. 

  
A Auto-Hemoterapia não é a solução para todos os problemas de saúde, mas ajuda e muito e curar diversas
doenças, principalmente as infecciosas e as alérgicas, além de ser um excelente método de prevenção. 

  
Auto-Hemoterapia significa qualidade de vida. 

  
Esse é o apelo do autor desse artigo, ajudem a divulgar o máximo que puderem, falem para o maior número de
pessoas, indiquem aos idosos, pressionem os médicos e as enfermeiras, pesquisem mais sobre esse tema, se
aprofundem. Só assim podemos tornar esse assunto uma discussão pública, ai não tem governo e nem interesses
privados que resista a força da verdade. 

  
Vamos desmistificar a AUTO-HEMOTERAPIA! 

  
Vamos jogar a merda no ventilador! 

  
Vamos incomodar! 

  
Essa é uma revolução que pode e deve ser feita aqui e agora. Não é um devaneio esquerdista ou anarquista, é
algo prático e concreto. 

  
Vamos! 

 Etiquetado Auto-hemoterapia, Brasil, Saúde 
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 19 de fevereiro de 2012 - 01:58:01

  
Enfermidades selecionadas 



Alergias
 Colesterol

 Prevenção em geral
 Rinite

 Verrugas
 Início de aht

  
Meu nome é Ely e tenho 48 anos, esposa e dois filhos. 

  
Hoje, 18 de fevereiro de 2012, fiz minha primeira auto aplicação, 

 pois farmacêuticos e enfermeiros não se predispõem a fazer tal coisa. 
  

Determinado, resolvi optar pela auto aplicação, pois a maior barreira 
 para este ponto de partida foi a falta de pessoa qualificada. 

  
Hoje finalmente depois de muita leitura na Internet 

 e visualizações no Youtube, munido de borracha para amarrar 
 no braço, seringa descartável, algodão e álcool para desinfetar, 
 criei coragem e retirei 5 ml da veia na junção do meu braço direito 

 e imediatamente apliquei no músculo do meu braço esquerdo. 
  

Trabalho com gráfica e por volta de três anos atrás 
 sou vítima de uma corisa que só se acalma com 

 Loratadina. 
  

Meu colesterol é de 251 e glicose 115. 
 Veremos os resultados com o decorrer das aplicações semanais. 

  
E espero que a internet quebre este preconceito da medicina, 

 e dos sistemas econômicos .......em prol da saúde, 
 assim como foi com o óleo de Lourenzo. 

  
um abraço a todos 

  
Ely 

  
elyminetto@hotmail.com 

 ELY ALVES DE SOUSA 
 SÃO PAULO/SP

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/inicio-de-aht.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 11 de junho de 2012 - 18:22:44

  
Enfermidades selecionadas 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/inicio-de-aht.asp


Rinite
  

Auto-hemoterapia em caso de rinite
  

Prezados, 
  

Conheci a auto, por intermédio de um amigo, em meio a uma grande crise de rinite( no mes da crise, ja havia
gasto mais de R$ 100,00 em medicamentos), e nada de melhoras. segue minha primeira agenda: 

 1º APLICAÇÃO - DIA 03/10/2011 AS 13:00 HS – 5 ML COTOVELO DIREITO/ APLICAÇÃO BRAÇO 
 ESQUERDO. 

 PRIMEIRO DIA - ACORDEI DIA 04/10 - AS 05:30 hs, BEM MAIS DISPOSTO, TOSSÍ MENOS À NOITE,
ESTOU MAIS ELETRICO 

 SEGUNDO DIA – DIA 05/10 - DORMI TARDE, MAIS OU MEMOS 0:00, ACORDEI AS 5:35, MENOS 
 DISPOSTO DO QUE O DIA ANTERIOR, MESMO ASSIM EM COMPARAÇÃO AOS DIAS ANTERIORES,

ESTOU BEM MELHOR, A TOSSE QUASE NÃO EXISTE MAIS. 
 TERCEIRO DIA – 06/10 COMO NO DIA ANTERIOR, DORMI TARDE, ACORDEI MENOS DISPOSTO

UM 
 POUCO, MAS DURANTE O DIA MELHOREI. 

 QUARTO DIA – 07/10 – ACORDEI MUITO BEM, MAIS DISPOSTO . 
 Tenho feito regulamente minha auto e não deixo por nada. A quem tenho oportunidade de divulgar, divulgo. 

 Se você ainda não teve coragem de fazer, não perca tempo, "Sua saúde e o seu bolso merecem o melhor" 
  

Aurelio Pontes- Fortaleza- Ceará 
 aurelio.pontes@hotmail.com 

  
 
http://inforum.insite.com.br/66763/12486955.html

  
Data: 09/06/2012 17:58:48 

 De: AURELIO PONTES (aurelio.pontes@hotmail.com) 
 IP: 187.114.108.30 

 Assunto: AUTOHEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 25 de novembro de 2011 - 19:04:14

  
Agradecimento eterno ao Dr. Luiz Moura e a AUto-Hemoterapia

  
Data: 25/11/2011 18:25 

 De: eduardo silva 
 IP: 187.126.251.199 

  
Assunto: Agradecimento eterno ao Dr. Luiz Moura e a AUto-Hemoterapia 

  
Meu nome é Eduardo Silva e quero agradecer ao Dr. Luiz Moura por tudo que está fazendo aqui na TERRA. O
Senhor é uma pessoa ILUMINADA. Creio que o Senhor já deva ter ouvido milhares de declarações de
agradecimentos por ter curado pessoas de tantos males, mas quero agradecer mais uma vez e relatar que MINHA
RINITE ALÉRGIA DE 30 ANOS, QUE APARECIA DE DOIS EM DOIS MESES, E ME DEIXAVA EM
CASA SEM VONTADE DE FAZER NADA POR TRÊS SEMANAS, TENDO COMO SINTOMAS, HERPES



NA REGIÃO DO NARIZ, CORISA, RESFRIADO, POUCA ENERGIA, MUITOS ESPIROS, AUTO-ESTIMA
MUITO BAIXA, ETC..., foi reduzida para 95% em três meses de tratamento. Hoje completo VINTE meses de
AUTO-HEMOTERAPIA INITERUPTOS. Minha melhora é excelente em todos os aspectos e vou continuar por
toda minha vida como tratamento preventivo, também. 

 Minha mulher está fazendo AUTO-HEMO tem dez meses, por causa de uma disfunção hormonal (prolactina).
Seus seios inchavam e doíam muito, seu colesterol e açúcar no sangue descontrolaram e três meses depois do
tratamento da AUTO-HEMO estava tudo normal nos exames, sem gastar dinheiro com remédios e efeito
colateral ZERO. Hoje ela me acompanha toda a semana para tomarmos nossas agulhadas. 

 Meu sogro, de 83 anos e minha mãe de 73 anos, começaram o tratamento da AUTO-HEMO e daqui a três meses
venho dar outro depoimento de duas pessoas que estarão muito melhor de saúde. 

 Dr. Luiz Moura nós TE AMAMOS. Vamos ser eternamente gratos por ter nos dado uma vida cheia de qualidade.
 
http://inforum.insite.com.br/39550/12106487.html

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/agradecimento-eterno-ao-dr-luiz-moura-e-a-auto-hemoterapia.asp

  
 
 
 
 
 
 
Domingo, 30 de janeiro de 2011 - 12:56:35

  
Enfermidades selecionadas   

  
hernia de hiato,renite

  
Dr LUIZ MOURA , EU JÁ FAÇO HÁ MAIS DE 4 ANOS AUTO HEMO, NO COMEÇO DESSE
TRATAMENTO EU ESTAVA FAZENDO PARA A RENITE CRONICA COM 20 APLICAÇÕES SENTI
MELHORA TOTAL E FOI QUANDO EU PERCEBI MELHORA NA HERNIA DE HIATO, NÃO SINTO
MAIS MAL ESTAR, DURMO BEM, ANTES COM REMÉDIOS ASSIM MESMO ME SENTIA MAL
TODOS OS DIAS,GRAÇAS A AUTO HEMO, POSSO TER QUALIDADE DE VIDA, HÁ ME LEMBREI,
TAMBEM POSSO USAR COLÔNIA, FERFUMES, COISA QUE ANTES ME SENTIA MUITO MAL, O
QUE ME CHOCOU DE VERDADE FOI VER A BULA DE REMÉDIO O EFEITO COLATERAL P/ HERNIA
DE IATO FUI CONTNUANO AO TRATAMENTO DA AUTO HEMO E HOJE EU DORMO MUITO BEM 

  
valdir aparecido marolla 

 47 anos - RIO CLARO SP
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/hernia-de-hiatorenite.asp
  

 
 
 
 
Domingo, 7 de novembro de 2010 - 22:01:58

  
Enfermidades selecionadas   

  Labirintose
  Rinite

  Sinusite
  

To fazendo autohemoterapia

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/agradecimento-eterno-ao-dr-luiz-moura-e-a-auto-hemoterapia.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/hernia-de-hiatorenite.asp


 
 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
  

 
 
 
 
 
Quarta-feira, 28 de julho de 2010 - 17:08:48

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Gripe, Rinite, Sinusite

  
Vantagens 

 Nos últimos 5 anos sofro na época de outono/inverno com problemas respiratórios superiores. Faço AHT em
animais Há 15 anos com resultados excelentes. No início deste ano, fui questionado por um cliente sobre AHT
por causa de problemas de ferritina e hepatite C, então buscamos ampliar o uso da AHT em outras patologias
com simplesmente 100% de sucesso ou na remissão dos sintomas e consequente bem estar ou na cura das
desordens... 

 Desde então faço AHT por conta destes desconfortos respiratórios. Não notei (não pode ser esperado nesta época
do ano) ausência dos sintomatologias, porém sinto melhoras importantes, realmente importantes. Mesmo com o
"nariz entupido", não perco mais a voz, e a recuperação de um estado hígido se faz com muita velocidade e
tranquilidade... 

  
 Fernando Proni Duran 

 38 anos - - - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 23 de setembro de 2010 - 22:55:34

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Esofagite, Herpes, Refluxo gastroesofágico, Rinite, Úlcera de
estômago

  
Vantagens 

 a minha rinite foi embora, graças a Deus!!e disposiçao está 100%. 
 obrigado! 

  
 PAULOS ERGIO DOS SANTOS NOGUEIRA 

 28 anos - Paulo Afonso - BA - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/to-fazendo-autohemoterapia.asp


Quinta-feira, 27 de maio de 2010 - 01:24:20
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Alergias, Estresse, Rinite, Sinusite
  

Vantagens 
 Eu usava de 6 a 8 frascos por mes de remedio para rinite e alergias, remedios dpara congestão nasal, isso a

muitos anos, eu dependia do remedio para dormir e usava durante todo o dia varias vezes ao dia, e depois da
segunda aplicaçao da auto hemoterapia eu nao usei mais remedio algum ja vai interer 2 meses . 

  
 Experiência 

 Não teve efeito colateral , mas teve efeitos bons, eu estou desenvolvendo bastante, a massa muscular, estou mais
animado, mais forte, me alimentando melhor, e com quase dois meses estou vendo resultados que não vi em um
ano de academia. não pretendo parar de fazer a auto hemoterapia, eu mesmo faço em mim, e tenho aplicado 10
mls por semana sendo 5ml em cada braço.. 

  
 Frank Ribeiro 

 27 anos - Belo Horizonte - MG - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-acne-adulta-alergias-14.asp

 
 
RELATOS NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA

 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
 Elisiane - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3706749269466550333

 AUTO HEMOTERAPIA
 EU FAÇO A POUCO TEMPO MAIS ME SINTO BEM MELHOR .TENHO RINITE E ME AJUDA MUITO

FAZ ALGUNS MESES QUE EU NAO SEI O QUE E FICA RUIM DA RINITENOS TEMOS QUE ABRAÇA
ESSA CAUSA E PRO BEM DA HUMANIDADE.

  
 
Arinilda - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5818045835262214326

 Oi, ja faço tratamento com a AH tem uns 18 meses, tinha um rinite alergica terrível, e a partir da 3a. semana ja
comecei a melhorar e posso dizer que estou 80% melhor,

 ate gripe não tenho mais, só que a profissional maravilhosa que aplicava em mim SUMIU, e gostaria de saber se
alguém tem quem me indique em FORTALEZA.

 Obrigada
  

 
Marly - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=11272550261687172120

 Auto-hemoterapia 
 Olá pessoal estou na terceira aplicação,a primeira fiz 5 ml depois comecei a fazer 10 ml sinto grande melhora na

Renite que me aterrorizava, e dores no joelho, braços nos ossos. 
 está valendo a pena graças a Deus.

  
 
FLÁVIA - perfil no Orkut 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14682793666443889428
 Em 3-12-07 deixou este scrap na mesma comunidade do Orkut ASMA e AUTO-HEMOTERAPIA

http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
 quase 2 anos... meu marido e eu nos tratamos com a AH ja tem quase 2 anos. Meu marido retirou 3 tumores

malignos do pescoço e nao quiz sofrer com o procedimento padrao medico (radio e quimio) passamos os dois a
fazer semanalmente AH 20ml.... 

 Não apareceram novos tumores. 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-acne-adulta-alergias-14.asp


hemorroidas sumiram. 
 rinite e sinuzite nunca mais... 

 gripe? oq eh gripe? 
 valeuuu 

 deixo ai meu depoimento e quem quizer mais alguma informação eh só me chamar no meu perfil...
  

 
Joaquim Marçal é um grande divulgador da AutoHemo no Orkut: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?
uid=16209280005736117767

 Olhe o scrap que ele deixou na comunidade ASMA E AUTO-HEMOTERAPIA:
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630

 http://blog.becher.com.br/criticas/auto-hemoterapia/?cp=all
 Castilho Alex Says:

 Dezembro 8th, 2007 at 11:16 pm
 olá… meu relato é simples, sou alérgico “asma e renite” por toda vida, sempre me tratei, bons convenios, muitos

tratamentos, muitos medicamentos, sem falar nas idas de emergência a pronto socorros claro para as
interminaveis inalações, sempre evitei lugares frios, ar condicionado, tomar gelado em fim, até que em uma aula
de direção defensiva acreditem um instrutor falou do assunto e que só estava comentando por que ele estava
utilizando a autohemoterapia e que estava sendo tão bom que não achava justo ficar com este conhecimento e
privar os outros, assim me emprestou uma cópia do video, então pesquisei assisti o video, perguntei, parecia
pergunta sobre politica, muitos não sabe nada, outros só acreditam vendo, quer dizer para quem tem duvida é
dificil ter uma opinião, porem as pessoas que tiveram a presença de espirito de iniciar a autohemoterapia, foi
quase unanimidade, elas apresentaram sempre algum tipo de melhora, portanto ciente dos fatos inciei a “AH”
como teste por dois meses,não utilizei a minha amiga bombinha para minhas crises de asma, (20anos com ela)
melhorou minhas crises tanto que até pensei que foi coisidência, então parei por que o planejado foi por dois
meses os testes, e agora já faz mais dois meses tambèm que não faço a “AH” voltou as crises, agora iniciarei por
definitivo o tratamento, chega de sofrer, como recebi este presente me comprometo em divulgar, só para rebater
as possiveis criticas, vou continuar pesquisando, para as autoridades solicito a elas que cumpram seu papel de
iniciar o devido estudo cientifico e parem de apenas jogar palavras ao vento sem provas, digo também que a
ANVISA, falhou no caso do leite contaminado, duvido que foi a primeira vez e não acredito que será a ultima,
desculpem mas há muitas verdades que não podem ser ditas e as autoridades as tem em segredo, pela sua própria
sobrevivência política ou financeira, quem sabe, até mais…

  
 
Sábado, 20 de dezembro de 2008 - 12:20:14 

 eu tomei conhecimento da auto-hemoterapia e ja estou fazendo uso desta tecnica e tendo otimos resultados sobre
a rinite alergica ,visão , raciocinio e disposiçao para trabalhar e viver. 

 espero que as autoridades brasileiras usem afim de melhorar a vcida do povo , pois eles so fazem aquilo que
interassa fazer e não o que seja bom para populaçao. que deus ilumine essas pessoas e se espelhem no
personagem politico da novela = a favorita = a carapuca sirva e eles comecem a fazer o seu trabalho pelo qual o
povo votou nele para ser feito e não enrriquecer ilicitamente vendo tantas pessoas sofrerem e morrerem na porta
dos hospitais por falta de medicos , remedios e profissionais competentes. eu ainda acredito neste pais. 

 luiz carelos oliveira - 62 anos - tucurui: fórum Orientações Médicas
  

 
Sergio - 53 anos - São Pedro -SP: fórum Orientações Médicas

 Terça-feira, 6 de janeiro de 2009 - 17:24:18
 Sou muito cético, mas depois de ouvir o DVD sobre AH e centenas de opiniões achei que valia a pena. Possuo

rinite alergica a mais de 20 anos e ja estava desiludido com os tratamentos convencionais, que melhoravam, mas
os efeitos colaterias eram terriveis, alem de ja ter gasto muito dinheiro sem resultado concreto. De tanto tomar
corticóides quase fiquei cego e tive até que operar de catarata aos 49 anos. 

 Com a AH ja notei melhora da minha rinite na primeira aplicação, um verdadeiro achado para minha qualidade
de vida. Hoje com 53 aos me sinto livre da rinite

  



 
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 10:03:49 - Orientações Médicas

 tive por anos asma.......e a 1 ano faço a auto hemoterapia e fui totalmente curada......alem da asma tambem de
rinite dores no corpo e me sinto mais fortalecida.......realmente agradeço por pesquisarem sobre a auto
hemoterapia......muito obrigada!!!

 ELAINE GOIANIA
  

 
Inforum:

 Data: 21/04/2007 00:35
 De: Alessandro Lima

 IP: 200.181.223.6
 Assunto: RENITE ALERGICA CURADA COM AUTO HEMOTERAPIA

 Gostaria de compartilhar com que ler esta mensagem, quem tem renite
 alergica, sabe quanto isso nos incomoda, já estou fazendo auto hemo ha
 duas semanas e desde a primeira aplicação não tive mais alergia,

 obrigado doutor Luis Moura.
  

 
Inforum:

 Data: 19/04/2007 07:59
 De: REGINA MOURA DE SÁ (reginasa88@bol.com.br)

 IP: 201.57.114.132
 Assunto: Depoimento sobre auto-hemoterapia

 ESTOU FAZENDO AUTO-HEMOTERAPIA DESDE NOVEMBRO DE 2006, SEM INTERVALO. O
 PROBLEMA QUE MAIS ME INCOMODAVA DURANTE A MINHA VIDA ERA RINITE E

 CRISES CONSTANTES DE SINUSITE DE UNS ANOS PRÁ CÁ. DESDE QUE COMECEI,
 NO DIA SEGUINTE A CORISA ACABOU, VOLTANDO APÓS OS 5 DIAS. COM A PRÁTICA

 CONSTANTE NÃO TENHO SENTIDO MAIS NADA. ACABARM AS DORES TERRIVEIS NA
 CABEÇA, NO CORPO E SECREÇÃO. FORA ISSO PERCEBI UMA MELHORA TOTAL NO

 ORGANISMO, TIPO CANSAÇO, FALTA DE ENERGIA, DORES NAS PERNAS, ENXAQUECA
 DE VEZ EM QUANDO. ENFIM, ME SINTO BEM. ...

  
 
Inforum:

 Data: 13/04/2007 19:47
 De: Valéria (agencia.inovacao@hotmail.com)

 IP: 201.40.176.211
 Assunto: Eu faço Hemoterapia!!!!

 Comecei a Hemoterapia a pouco tempo para acabar com minha incansável
 Renite e dores de cabeça por esta causadas. No meio do tratamento já

 senti melhoras. Nariz parou de "correr", as dores de cabeça fortíssimas
 pararam, gripes e resfriados nunca mais peguei. Tinha muita dores nas
 costas por causa do trabalho e estas também sumiram...

  
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 2 de setembro de 2008 - 22:08:06
 Encontro-me atualmente fazendo uso da auto-hemoterapia para vários problemas alérgicos

 respiratórios que tenho e o resultado está sendo muito bom. Até o momento só fiz o
 procedimento 4 vezes e os resultados são visíveis. Estou me sentindo muito bem, sem qualquer

 crise de bronquite, rinite e sinusite, que me eram corriqueiras nessa época do ano. Estou muito
 feliz com o tratamento, estou recomendando à vários amigos, inclusive a minha esposa que tanto

 necessita mas ainda está avaliando para se submeter ao tratamento, mesmo reconhecendo que me



está sendo extremamente funcional. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelas valiosas
 informações no site. Fiquem com Deus. Prof. Jorge Mello.

 Jorge Mello
 56 anos - Rio de Janeiro - Campo Grande

  
 
Orientações Médicas:

 Domingo, 19 de outubro de 2008 - 12:22:42
 Primeiramente eu quero agradecer a todos, que fizeram com que o vídeo sobre autohemoterapia

 chegasse ao alcance de muitos. Eu sou a favor, porque tive o privilegio
 de fazer a auto-hemoterapia, por conta de uma rinite alergica que me oprimia desde a

 juventude, e agradeço primeiramente a Deus, e depois a esse tratamento, porque fiquei
 livre desse incomodo.

 Sinval Gonçalves Silva Filho 52 anos - Hortolândia
  

 
Orientações Médicas:

 Sábado, 11 de outubro de 2008 - 22:50:19
 esto fazendo há um mes, já melhorei da coluna,

 conheço muitas pessoas que estão fazendo
 gente com renite alérgica ja nao toma mais remédio,

 gente com cancer na garganta, está melhorando
 gente com doença de chagas em estado avançado já esta bem melhor

 e muito mais que não vou escrever tudo...
 jorge 43 anos - florianópolis sc

  
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 10:44:45
 Eu faço a auto hemo já faz um ano, era alérgico, gastava mais ou menos R$ 70,00 reais todo

 mês só com anti alérgicos. Hoje estou curado, não sinto mais nenhum vestígio de renite,
 sinusite ou qualquer outro sintoma do aprelho respiratório, sem olvidar que, agora convivo

 com aos agentes nocivos que não me eram possíveis. Com o meu filho ocorreu o mesmo.
 Minha mãe tinha vários problemas de circulação, hoje não tem mais nada, e ela ja tem 74
 anos. O meu pai estava com sérios problemas relacionados às plaquetas, ao figado e aos

 rins. Hoje está ótimo e cada dia melhor e já tem 71 anos. Portanto, diante de tantos
 benefícios vivenciados na própria família, não tenho como questionar o contrário. Friso ainda

 que, a qualidade de vida que se passa a ter é espantosa. Por exemplo, meu pai e minha mãe
 - ela 74 e ele 71 anos, depois que iniciaram com a auto hemoterapia, nunca mais tiveram

 gripe ou qualquer outra patologia.
 Gilberto Rocha 49 anos - Guarulhos - São Paulo

  
 
Orientações Médicas:

 Sexta-feira, 26 de setembro de 2008 - 23:56:14
 Sou totalmente a favor da AH,estou na 15ª aplicação e muita coisa mudou...Pressão arterial

 controlada sem medicamento, gripes e rinites fazem parte do passado,muita disposição.Já
 que não existe estudo comprovado da eficácia,segundo a Anvisa, tá na hora de começar ou
 não há interesse.. ou melhor muito interesse contra.

 nilo dionizio rodrigues 46 anos - santana do livramento rs
  

 
Orientações Médicas:

 http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1549&u=10



 
Sexta-feira, 19 de dezembro de 2008 - 14:51:34 

 Um abraço a todos que utilizam esta técnica e o Dr. Luiz Moura merece o prêmio Nobel de Medicina. 
  

Já utilizo a Auto-Hemoterapia e fiquei curado de Rinite e Sinusite que tinha a muitos anos. Sou Patologista
Clínico, Matemático, Analista de Suporte, Pesquisador e Professor de Faculdade e de Universidade, tenho 2
especializações, trabalho com Informática a quase 30 (trinta) anos. Meu Pai era médico homeopata autodidata e
curou muita gente. 

  
O Problema se resume ao seguinte: 

 1) Todas as entidades médicas oficiais; 
 2) Médicos com baixa formação e/ou com pensamentos retrógrados e/ou preconceituosos; 

 3) Grupos farmacêuticos e Laboratórios de fabricação e pesquisa de remédios; 
 4) Planos de Saúde; 

 5) Hospitais Particulares e Clínicas Médicas; 
 6) Grupos de Médicos e Associações; 

  
TODOS NÃO TEM INTERESSE NA DIVULGAÇÃO POR UMA QUESTÃO MERAMENTE FINANCEIRA.
POIS RESOLVERIA OS PROBLEMAS DE SAÚDE DE UMA NAÇÃO POBRE E QUE TEM UM POVO
DOENTE. ESTA TÉCNICA CURARIA DIVERSOS BRASILEIROS COM BAIXO CUSTO. 

  
TAMBÉM SOU A FAVOR DA URINOTERAPIA E JÁ TOMO CLORETO DE MAGNÉSIO A ANOS.
FIQUEI CURADO DE UMA HÉRNIA DE DISCO, ENTRE A L4/L5, MAIS 3 DISCOS NA CERVICAL QUE
ESTAVAM DESIDRATADOS, MAIS UM BICO DE PAPAGAIO QUE SUMIU. ESTAVA COM UMA
CIRURGIA MARCADA NA MINHA COLUNA E GRAÇAS AO CLORETO DE MAGNÉSIO, NÃO FOI
FEITA. SÓ ANDAVA MANCANDO DEVIDO À PRESSÃO DA HÉRNIA NO NERVO CIÁTICO. NÃO
DORMIA EM CAMA DE MANEIRA NENHUMA. HOJE DURMO EM QUALQUER CAMA, TODO
ENROLADO, SEM DORES, ANDO E CORRO NORMALMENTE. 

  
O BRASIL É UM DOS POUCOS PAÍSES DO MUNDO ONDE EXISTEM MAIS FARMÁCIAS DO QUE
BIBLIOTECAS. 

  
QUEM QUER FICAR POBRE DA NOITE PARA O DIA ? OS GRUPOS ACIMA CITADOS ? 

  
Deus abençõe a todos, inclusive àqueles que são contra.

  
André Pita - 48 anos - Salvador 

  
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752

  
Anônimo : 

 cura o que? 
 sou farmaceutica e tenho feito varias aplicaçoes e tenho obtido resultados otimos: pele com acne,problemas

alergicos,renites,dores nas pernas,cicatrizaçao de feridas; falta de equilibrio,sangue no esperma...façam e vejam
os resultados

  
 
Postado por Lina

 profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
 ** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

  



"Estou fazendo auto-hemoterapia há 4 meses, tinha leucopenia e minhas taxas de leucócitos 
 normalizaram,não tive mais rinite,gripe, estou muito bem graças a AHT." 

 Postado por: Sabrina 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=15029036723130216480

  
 
 
 
Postado por Lina

 profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358 
 ** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

  
"Foi muito além do que eu esperava, fiz tratamento para psoríase, obtive também a cura de rinite e sinusite." 

 Postado por: Humberto 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2586874377392557443

  
 
Postado por Lina

 profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358 
 ** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

  
É impressionante! 

 Fiz minha 7a. aplicaçõa esta semana e minha bronquite já não dá sinais, além de 
 minha rinite alérgica estar quase desaparecendo, apesar de estarmos no inverno." 
 Postado por: Alexander 

 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=13670240951872060648
  

 
 
Relato de Brenda: DEPRESSÃO, RINITE, SINUSITE, ASMA, ALERGIAS

 ...Tinha sérios problemas crônicos desde os 5 anos de idade. 
 ...Após 15 meses e sem pausa alguma, ...Realizei as tomografias dos 

 seios da face constatou ( zero ) problema. 
 Não sinto mais nada graças a Deus e a Auto-hemoterapia... 

  
Perfil de Brenda: 

 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=95785295704521411
  

Relato postado em: 
 http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=31869178&tid=2530539304320144389&start=1

  
este relato foi postado no orkut por: 

 Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
 profile: 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
  

 
 
Data: 15/03/2008 18:44

 De: Rogério Santos
 IP: 189.1.6.77

 Assunto: Benefícios com a AHT
 À guisa de testemunho relato que ao comerçar a fazer a AHT estava com vários caroços na

 base do pescoço e que se alastravam. Após a segunda aplicação, nada mais resta dos



caroços.
 Meu filho sofre de rinite aguda desde a infância, tendo com certa frequência crises de

 inchaço no rosto. As manhãs para ele eram um verdadeiro inferno, pois tinha coriza e tossia.
 Hoje, está bem melhor, já não tem mais crises pela manhã e as ocorrências de alergia vêm

 diminuindo bastante.
  

 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 24/10/2008 02:28

 De: Silvia
 IP: 189.74.3.179

 Assunto: Re: Re: Sais Minerais
 Joana, tudo bem com você? Com muita gente que eu conheço, a alergia sumiu

 completamente. Comigo, eu tinha e não sabia, pois depois da auto-hemo, a minha tosse
 sumiu, e para ter sumido assim acredito que era alérgica. Mas tenho um amigo que tinha
 renite alérgica e não tem mais nada. Espero que voce continue e que te faça muito bem, o
 mesmo que tem feito para mim. Comecei em Maio deste ano e não parei, só espassei as

 tomadas por estar me sentindo muito bem.
 Silvia Maia

  
 
 
 
 
Data: 22/12/2007 19:54 

 De: Nina ( ) 
 IP: 201.90.43.181 

 Assunto: Agradecimento pelo livreto 
 ... 

 Acompanho pessolamente casos de AVC com melhora de mobilidade do lado paralizado, caso de quase
gangrena q está revertendo incrivelmente, feridas q não se fechavam e inclusive sangravam, com cura total,
rinite, depressão, todos com a pele rejuvenescida, eu msm, grávida e mais disposta, acnes sumiram e qdo
aparece alguma, não infecciona mais e ainda involui no dia seguinte ao aparecimento, uma amiga sarou a
infecção urinária já na 1ª aplicação, coisa q os remédios q tinha tomado não tinham feito até então! 

  
Hepatite C já na 1ª aplicação com melhora do sono, mais disposto e na 2ª, já observou melhora da barriga, e esse
caso ainda é acompanhado de HIV positivo... 

  
Efeito placebo???? impossível!!!! 

  
 
 
 
 
Orientações Médicas: Sábado, 28 de fevereiro de 2009 - 20:00:47

 Faço uso há mais de dois anos e, desde então, não tenho mais aftas, gripe, resfriado, crises alérgicas, a rinite
diminuiu consideravelmente. Percebi a diferença quando fiquei um mês sem as aplicações e ao manipular água
sanitária (tenho alergia a produtos de limpeza) fiquei muito mal. Recomendo, desde que, seja feito dentro das
normas de higiene e com profissionais da área da saúde. 

 Eliana - 40 anos
  

 
 



 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 27 de outubro de 2009 - 02:29:39 

  
Venho utilizando a auto-hemoterapia há 9 meses para tratamento de rinite alérgica com sucesso e sem efeitos
colaterais.

  
Marcílio S. da Silva

 44 anos - Recife-PE
  

 
 
 
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:

  
Terça-feira, 6 de outubro de 2009 - 18:19:24 

  
CERTO CAMARADA, E VERDADE, A MINHA RENITE TAMBEM PARTIU, TOMARA QUE TENHA
SIDO PARA SEMPRE, EM MIM TAMBEM MELHOROU MUITO MINHA RESPIRACAO, POIS AINDA



SOU FUMANTE, MESMO TENDO MUITO CONHECIMENTO DOS PROBLEMAS QUE SAO
AGRAVADOS PELO CIGARRO, A COISA FUNCIONA MESMO PARA MUITOS MALES, E SO
CONTINUAR.......UM ABRACO.

  
PAULO MUNIZ GONCALVES

 58 anos - CAMPINA GRANDE - PARAIBA
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 19 de setembro de 2009 - 14:59:55 

  
Após um grande descaso de um médico ortopedista com quem fui me consultar, resolvi procurar uma outra
alternativa.Eu digo descaso porque, numa consulta que durou mais ou menos quatro minutos, ele atendeu o
celular duas vezes, me examinou em uns 40 segundos,ele disse :"é bursite" perguntou se eu tinha alergia a algum
medicamento, e eu disse :" sou alérgica a paracetamol.Ele receitou os medicamentos e eu fui direto para a
farmácia, pois eu sentia muitas dores, nos ombros, no pescoço, braços e não via a hora de aliviar as
dores.Quando vi um dos medicamentos que o "doutor" tinha receitado, tinha na composição o
PARACETAMOl!!! É isso mesmo, e por isso evito de ir ao médico pois o meu pai há muito tempo atrás já
escapou da morte por um medicamento, porque eu conhecia o remédio..Ele é hipertenso e o médico
(cardiologista) receitou um medicamento para aumentar a pressão arterial!! Pasmem !! Todo cuidado é pouco. 

  
Então conheci a auto hemoterapia através de um homeopata.Foi a minha salvação.Já fiz umas 20 aplicações e
estou muito bem, não tomo nenhum remédio. Além das dores aliviadas, as aftas me abandonaram, a rinite está
melhorando, as veinhas das pernas estão sumindo....enfim tudo de bom.Não tenho nenhuma queixa. 

  
Tenho um grande amiga que tem LER, passou uns dois anos tomando medicamentos muito fortes para aliviar as
dores e após as aplicações de auto hemoterapia não toma mais nada, pois as dores sumiram. E ela está fazendo
há uns quatro meses.

  
MARY SAITO

 50 anos - SÃO PAULO
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 2 de setembro de 2009 - 14:42:17 

  
estou fazendo a 2 semanas e estou me sentido muito melhor tenho problemas com renite .

  
maria luzia

 51 anos - biguaçu-sc
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 23 de agosto de 2009 - 12:43:17 

  



Nasci em 23 de agosto de 1947 e quando estava com doze anos as espinhas no rosto começaram a surgir. Meu
pai me levou num farmaceutico que aplicou a autohemoterapia, começando com um(1) cc, indo até dez (10)cc.
As espinhas sumiram e não me atormentaram mais! Atualmente, depois de ouvir o Dr.Luiz, estou fazendo a auto
terapia buscando a cura da Diabete, que começou aos cinquenta e dois anos. Já estou na quarta semana.Continuo
tomando o Glucovance. Me sinto muito bem! Vou perseverar!!!! Meu esposo Já obteve a melhora que queria de
sua rinite alérgica.

  
Elisabete Ribeiro de Carvalho

 Rio de Janeiro
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 22 de agosto de 2009 - 18:14:34 

  
Eu tinha renite alergica, vivia tomando Coristina D todos os dias para controlar a respiração, depois dos 40 anos
descobri que sou ipertenço e tomava 2 comprimidos de propanolol por dia e não estava conseguindo controlar a
minha presão. Ouvi falar da auto-hemoterapia atraves de amigos, passei a fazer a hemoterapia 

  
no dia 21 de maio deste ano e nestes 3 meses ja estou me sentindo otimo, controlei os meus problemas de
alergias, a minha pressão esta normal, sem tomar mais nenhum remedio. 

  
Eu sou motorista de caminhão tenho uma vida muito agitada trabalho 18 horas por dia, mas depois que passei a
fazer a hemoterapia me sinto muito feliz com muita disposição e tranquilidade para o trabalho, sentir agora que
tenho saude e muito bom. 

  
 
Inaldo Carlos Beserra

 51 anos - Varzea Grande MT
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 14 de agosto de 2009 - 14:12:15 

  
Após a terceira aplicação com 5 ml minha Rinite sumiu. Até esqueço que tenho nariz. Isso sem contar as pessoas
próximas que fazem e estão se livrando de seus problemas os mais diversos.

  
Leandro Gozzo

 31 anos - São Luiz do Paraitinga/SP
  

 
 
Data: 05/06/2007 09:27 

 De: Ezequiel Webber Carlos 
 IP: 200.154.243.130 

 Assunto: Minha esperiência 
  

Eu estou fazendo a autohemoterapia a 8 semanas e não tenho nenhum tipo de problema constatado para o uso
desta aplicação, mas já observei efeitos como a autoimunização em relação á gripe e algumas doenças, rinite, e



outras eu tinha uma alergia que me causava muitos vergões ao contato com algumas ervas, e agora não mais
nada de problemas, e o mais surpreendente é que eu tenho um primo que tinha reumatismo no sangue em estado
avançado e com a prática da autohemo consorciada com o tratamento médico recomendado ele eliminou os
sintomas do reumatismo do seu corpo( pelo que eu conheço o reumatismo não tem tratamento milagroso, até
antes conhecer a autohemoterapia. Eu recomendo.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 26 de julho de 2009 - 21:14:03 

  
Olha, acredito que o sr marcelo deve ser um expert no assunto. muito me admiro as pessoas falarem do assunto
sem nunca ter passado pela experiencia. Fiz a hemoterapia durante 4 meses , com uma aplicacao semanal, e
depois disto eu nunca mais espirrei, nem tive alergia nenhuma a mofo, poeira e qq outra coisa. Espero que o meu
depoimento possa fazer com q outras pessoas facam tb.

  
Andreia

  
 
 
 

 
 
 
 

 

Autohemoterapia:
  

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

http://autohemoterapia.orgfree.com/
  

AUTO-HEMOTERAPIA. MEU SANGUE ME CURA. 
  

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

http://www.hemoterapia.org/
  

http://www.youtube.com/worldautohemotherapy
  

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