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 Sinusite
Maria Izabel Jardim comentou no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!
É bem capaz que essas sinusites q não sara pode esta ligada né , eu tratei 2 canais , e faço A.H a 3 anos mas 5ml
e sempre tendo crise passei a fazer de 10ml a deus sinu .
Descurtir · Responder · 1 · 2 h
(12-6-2016)
https://www.facebook.com/mariaizabel.jardim
https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/
O comentario dela foi nesta publicação
FOCO INFECCIOSO. Se você tratou um canal voce pode ter um!
MAIS UMA RAZÃO PARA VOCE CONHECER A AUTO-HEMOTERAPIA
http://www.hemoterapia.org/publicacoes/comentarios/foco-infeccioso-se-voce-tratou-um-canal-voce-pode-terum.asp

Segunda-feira, 6 de junho de 2016 - 11:14:07
DIMINUIU EM 90% OS CASOS DE SINUSITE
TINHA ALTAS CRISES DE SINUSITE, RESOLVI FAZER AUTO HEMO, JA ESTOU NA DÉCIMA
APLICAÇÃO E ATÉ AGORA UMA CRISE SOMENTE. ESTOU ACREDITANDO MUITO NA AUTO
HEMO, ME AJUDOU BASTANTE, VOU CONTINUAR FAZENDO.
RICARDO ALVES DA SILVA
ANANÁS - TO
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/diminuiu-em-90-os-casos-de-sinusite.asp

Terça-feira, 17 de junho de 2014 - 12:45:40
Enfermidades selecionadas
Menstruação, cólicas e controle da TPM
Ovário policistico
Sinusite
Eu faço e apoio!
Eu tinha ovário policistico e sinusite e faço há 3 meses a autohemoterapia com 10ml. Sarei totalmente. E
confesso: não é fé! Eu não acreditava, mas resolvi experimentar. Fato: RESOLVEU! :)
Elaine Colim
AHT HEMOTERAPIA

Terça-feira, 18 de março de 2014 - 15:24:55
Enfermidades selecionadas
Alergias
Depressão
Dor de cabeça crônica
Dor na coluna
Dor na(s) perna(s)
Enxaqueca
Menstruação, cólicas e controle da TPM
Pressão arterial
Sinusite
AHT uma benção em minha vida
Estou completando 20 aplicações, e descobri que não posso parar, na semana que faltei a enxaqueca voltou, o
cansaço voltou, as dores no corpo voltaram, a indisposição o sono instável, enfim, resto da vida farei a autohemoterapia feliz da vida. Tenho um rapaz que me atende em casa aqui em itaipuaçu/Maricá/Niterói tudo de
bom o Cláudio, conforto total.
CLAUDIA TOKUI
43 anos - ITAIPUAÇU/MARICÁ
AHT HEMOTERAPIA

Sábado, 2 de março de 2013 - 03:37:32
Enfermidades selecionadas
Fibromialgia
Sinusite
Depoimentos sobre tratamentos com auto-hemoterapia
Data: 28/02/2013 09:33
De: JOSE CORDEIRO
IP: 187.61.239.151
Assunto: Re: Depoimentos sobre tratamento com Auto-hemoterapia
Embora não me refira ao mal de parkinson, quero dar um depoimento sobre a auto hemoterapia.
Primeiro quero inofrmar que sou adepto, junto com toda a minha família.
A minha sinusite sumiu. Minha filha mais velha tem alergia, quando levanta espirrava de fazer dó. Ja melhorou
muito, com apenas 3 aplicações de 5ml.
Uma amiga AA - sofre de fibromialgia. Fazia pena ve-la. Toda entrevada e cheia de dores. Faz 10ml. É outra
pessoa. Um outro amigo - Cícero - tem feridas em amabas as pernas, na altura dos tornozelos. A médica que o
assiste disse que não tinah mais remédio para ele que não fosse amputar-lhe ambas as pernas. faz 10ml. As
feridas já começaram a parar de supurar; está criando uma pele nova no local e voltou a caminhar. E se muitos
os relatos. Mas esses servem para começar, creio eu.
è certo que nenhum laboratório vai fazer pesquisa para deixar de vender remédio, nem governo tem interesse em
deixar de comprar medicamentos. Como ficariam as comissões? Um forte abraço a todos!
http://inforum.insite.com.br/39550/12984180.html

Sábado, 6 de outubro de 2012 - 01:52:25
Enfermidades selecionadas
Bronquite
Dor de cabeça crônica
Sinusite
A hemoterapia tem feito muito bem pra mim:
05/10/2012 21:27 - marcia veiga
A hemoterapia tem feito muito bem pra mim, comecei há cinco meses e desde então nunca mais tive nenhuma
crise de bronquite que me persegue desde 3 meses de idade, tinha muita dor de cabeça decorrente de sinusite a
ponto de procurar um médico achando que tinha algum tumor de tão forte eram as dores, hoje não sinto mais
nada. Vamos divulgar essa maravilha e lutar para ser liberada a todos que precisam
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723

Resultados em 11 meses de AHT
Postado por Ricardo Coelho em 1 abril 2013 às 21:55
Prezados, gostaria de dar novo depoimento após quase um ano realizando AHT semanalmente. Eu tinha de 2 a 3
crises de sinusite por ano e após 11 meses de tratamento, NENHUMA crise, nem sinal de sinusite, gripe ou
resfriado. Simplesmente fantástico, dores de circulação nas pernas, desapareceram....
O meu filho que tem papilomatose confluente reticulada, melhorou muito, mas os resultados começaram a
aparecer somente a uns 3 meses atrás, por isso é importante a paciência e acreditar que a terapia funciona,
realmente os resultados para doenças de pele e raras como a que afeta meu filho não ocorrem da noite para o dia.
Gostaria de agradecer aos amigos da cura por me indicarem um aplicador em BH.
Um grande abraço a todos !
Ricardo Coelho
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/resultados-em-11-meses-de-aht

Domingo, 22 de maio de 2011 - 23:28:47
Enfermidades selecionadas
Amigdalite
Enxaqueca
Infecção
Inflamação
Sinusite
Auto-hemoterapia cura de sinusite, enxaqueca e dores de garganta
Data: 22/05/2011 19:46
De: ana paula
IP: 201.26.126.105
Assunto: Re: Divulgação e testemunhos
faço auto hemoterapia desde 10/2010 e estou me sentindo maravilhosamente bem, tinha um problema sério de
sinusite, enxaqueca e garganta até cirurgia fiz para tentar melhorar as inflamações constantes na garganta,
conheci o tratamento atraves de um amigo que faz há 2 anos, comecei e os resultados foram praticamente
imediatos, desde o inicio do tratamento não tomo mais nenhum tipo de rémédio nem pra dor de cabeça o que
consumia como agua, hoje tenho uma vida muito diferente sem dores, posso tomar gelados ( o que era
impossível, pois era beber gelado e comprar uma caixa de antibiótico), abençoado mesmo seja Dr. Luiz Moura
pela divulgação percebo que não é de interesse a liberação pois financeiramente é completamente inviável o que
é uma pena sermos vistos tão somente como um $ ao invés de seres humanos contem comigo para divulgação
desde outubro vivo e não sobrevivo !
http://inforum.insite.com.br/39550/11765308.html
Sábado, 28 de maio de 2011 - 07:18:09

Faço auto-hemoterapia desde 2009 e me sinto muito bem: não tenho mais doenças respiratórias tipo gripe,
irritações de garganta e coriza, fisicamente estou muito bem eliminei tambem as dores da coluna lombar e
articulações.
Nivaldo Viana
57 anos - FEIRA DE SANTANA
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-de-sinusite-enxaqueca-e-dores-de.asp

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

Sábado, 23 de outubro de 2010 - 18:05:36
Enfermidades selecionadas
Bronquite
Cisto cebáceo
Sinusite
Benefícios da AE
Tenho 55 anos minha esposa 50, começamos a fazer a AH á 3 meses, 5 ml cada 7 dias.Relato: Esposa - Dores
nas juntas e erticulações das mãos - caroço no tendão da mão esquerda que segundo consulta médica somente
com cirurgia_ Simplesmente desaparecu. Ela tem diabetes tipo 2 - conforme tivermos resultados segundo
exames informaresmos.
Eu - Sinusite e Bonquite crônica - todo ano pegava um resfriado e a situação complicava la vai 20 dias de
antibióticos. agora em julho de 2010 obtive apenas um leve sintoma de resfriado por alguns dias e foi só- nehum
medicamento tomado.

Tenho outros probelmas crônicos, assim que tiver resultados informarei
É uma pena nós termos conhecido a AH a tão pouco tempo.
Luiz Barbosa
Ribeirão Preto
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/beneficios-da-ae.asp

Segunda-feira, 4 de outubro de 2010 - 03:10:27
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Azia, Dor na coluna, Gastrite
Vantagens
A azia sumiu.Cessou também o inchaço do estômago.A sinusite nunca mas me atormentou a vida.A dor de
coluna desapareceu.
Experiência
Nenhum problema ocorreu.
Manoel N Martins
24 anos - Manaus - AM - Brasil
AHT HEMOTERAPIA
http://www.hemoterapia.org/aht_hemoterapia_depoimentos.asp?p=53

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, 29 de julho de 2010 - 18:55:50
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Sinusite
Vantagens
Nunca mais tive crises.
Experiência
Abandonei lenços e cachecóis que usava constantemente. Tambem fiquei livre de constantes gripes.
CelinÃ©ia Paradela Ferreira
67 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
AHT HEMOTERAPIA

Terça-feira, 20 de julho de 2010 - 15:07:14
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Alergias, Artrite, Asma, Bronquite, Bronquite asmática,
Enxaqueca, Rinite, Sinusite
Vantagens
Melhora da infecção crônica na mucosa respiratoria das vias aéreas inferiores e superiores.
depois da 4º dose não tive mais enxaqueca.
Desaparecimento de secreções geladinosa de cor esverdiada e do mal estar fisico e da fadiga geral que tomava
conta do meu corpo.
Aumento de vitalidade e vigor físico para nadar e caminhar em aclive.
Melhora da secreção e inflamação da pele. Fiquei muito emocionado qndo fui nadar e não precisei recorrer ao
uso, crônico, do broncodilatador berotec.
Estou na sexta dose e bastante otimista com os bons resultados. Já fiz todo tipo de tratamento e as respostas com
a autohemoterapia esta sendo concretamente positiva.
Experiência
Posso relatar apenas que os cravinhos ficaram secos e pontudos com se tivesse areinha na pele.
Apareceram umas bolinhas na pele do tronco e das costas. Mas como sou acneico, isto é o de menos. Por que
minha pele do rosto esta ficando limpa. E estou com 52 anos e muito maltratado pela asma especialmente no
inverno. Já recorri a todo tipo de tratamento e pela primeira vez estou obtendo resposta com a autohemoterapia
para asma persistente crônica e suas consequencias.Pretendo agora dar atenção a alimentação e a prática de
exercício para diminuir as dores no torax por conta de respirar mal cronicamente a muito tempo. Especialmente
à noite. Passei a dormir a noite inteira sem precisar levantar para usar broncodilatador. Tenho ido deitar e
esqueço de usar a bombinha e ao acordar também. Isto é um sinal de que estou respirando melhor. Estou
aplicando 10ml
uma vez por semana e outro dia fiquei muito emocionado porque fui nadar e não senti fadiga e não precisei
recorrer ao uso de berotec. Eles afirmam que asma não tem cura e eu nunca me conformei com isto. Espero

dentro e algum tempo poder relatar estabilização dos sintomas e poder levar uma vida normal.
Muito obrigado.
jose carlos meirelles
52 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
AHT HEMOTERAPIA

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

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.
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...

Postado no site da Revista Veja:
http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml
Augusto - A Dra. Mayana, como cientista que é, não poderia dizer outra coisa, uma vez que não existe nenhum
trabalho "sério" sobre o assunto. De minha parte, tive experiência prática na cura de diversos casos de mastite
em vacas através da AH.Tal fato me fez experimentar em mim o tratamento contra uma sinusite que me
atormentava por mais de vinte anos, tendo conseguido um resultado bastante positivo nas crises que tinha.
Curei-me também (assim espero) de uma psoríase palmo-plantar que me atormentou por cinco anos. Desde que
comecei o tratamento os sintomas desapareceram totalmente. Isso faz dois anos. Não entendo porque ainda
nenhum trabalho mais sério tenha sido feito sobre o assunto.

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: 18/04/2007 21:57
De: Ismael Oliveira Silva (netmacro@ig.com.br)
IP: 189.12.232.138
Assunto: CURA DE SINUSITE E LACRIMEJAMENTO DOS OLHOS
Assim que tomei conhecimento da HEMOTERAPIA, fiz uma aplicação de 10ml
e a sinusite e o lacrimejamento que tinha nos olhos desapareceram.
Agora, estou continuando as aplicações e já vou para a 4ª aplicação.
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:
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
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

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 06/11/2008 13:48
De: zival bispo dos santos (junior-auto-pecas@hotmail.com)
IP: 201.18.137.172
Assunto: Auto-hemoterapia

olá, continuo fazendo ah, há 11 meses e estou me sentindo ótimo da sinosite e as dores nas
pernas que me encomodava muito e continuo disbritbuido os dvs, já chegei a 310 dvs, muitas
pessoas na minha cidade estão fazendo a ah e contando suas experiencias fatasticas,
graças a Deus e ah, obrigado Dr. Luiz Moura pela coragem e amor ao proximo.

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2009 - 14:51:38
Acredito que esse tema não é tratado conforme deveria porque existe muitas empresas que "perderam dinheiro"
caso ela for legalizada justamente porque fornece muitos tipos de curas.
As pessoas precisam tomar mais conhecimento com a situação e saber optar. Conforme a população busca e
cobra é possível derrubarmos esse monopólio de que a medicação ocidental é a única saída para tipos de
doenças.
Tenho certeza que a auto - hemoterapia ganhará seu devido valor quando a grande maioria saber optar e cobrar.
Faço esse tratamento há um ano e não tenho nada que afirmar contra. A única coisa que sabemos é que nos dá
energia e vitalidade, diante dos problemas que temos. Não tenho mais a sinusite que tanto me incomodava...
Maria Aparecida - 38 anos - Três Lagoas - MS

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 21 de dezembro de 2009 - 11:06:41 201.67.40.226
Há 5 meses faço auto hemoterapia , Mas eu tinha sintomas que só agora me dei conta que estou livre deles.Tinha
arritimia cardiaca e tambem doia e muitas x irradiava p/ o braço equerdo . Tinha manchas roxas no antebraço e
coxas , nunca mais tive Sem contar com as curas e melhoras de va´rias doenças que são:
1- cura de bacteria h. pylori
2-pangastrite
3- esteatose hepatica
4-prob. de urina
5- melhora sig/ da artrose suspençao de remedio
6- sinusite grande melhora
Diva

Orientações Médicas:
Domingo, 18 de outubro de 2009 - 22:08:33
Sou totalmente, completamente a favor da AHT, faço esta terapia,e tenho a oportunidade de acompanhar de
perto mais ou menos 30 pessoas que executam esta terapia, onde todos encontraram resultados formidáveis e
surpreendentes, pessoas sem esperança de cura, em relação a problemas circulatórios, colesterol altíssimo a mais
de 10 anos, diabetes, acnes, infecções, enxaqueca, sinosites, entre várias outras patologias comprovadas, e com
acompanhamentos terapêuticos, obtiveram respostas, e seus respectivos médicos acompanhantes surpreenderamse com resultados positivos!!!!!!!!

Como não apoiar, praticar e divulgar a AHT, depois de tantos resultados?
Agradeço a DEUS, por existirem pessoas maravilhosas que propagam o bem!
Obrigado a todos que apoiam a AHT!
Obrigado Dr. Luiz Moura!
Elisandra M.
36 anos - São José dos Pinhais. Ctba. Paraná

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 26 de agosto de 2009 - 16:44:51
Em primeiro lugar quero louvar e agradecer a Deus, por existir um homen de Deus, e de muita coragem, Médico
Dr. Luiz Moura, A minha opinião é a melhor possivel.Não posso entender porque a OMC,CFM e outros orgãos,
querem confundir esta prática. Após assistir o filme fique imprecionado, Esse DVD faz aproximadamente dois
anos, logo em seguida passei a usa-lo,o Auio-Hemo porque eu tinha; uma sinuzite aguda, o Médico, solicitou
uma serié de Raio X de nome seios faciais, e a conclusáo era cirugia, fiquei adiando por que tinha muito medo,
até que chegou as minhas máos o DVD e acreditei, e para min é um milagri, estou completamente curado mais a
cada sete dias repito a aplicaçáo, para me proteger. Minha mãe Terezinha Nogueira com 91anos, ao ser
examenada,foi localidado cancer de utero. O Médico dr. Porto diagnosticou e autorizou a aplicação de 29
secçóes de radio terapia. e em paralero sendo aplicado 5ml. Após 3 meses repetido os exames o médico disse
náo acusava nada, está completamente curada. Graças a Deus, e Graças ao Dr. Luiz Moura, e toda a familia está
sendo aplicado a auro hemo, e nunca mais vamos parar.Se alguem quiser maiores detalhes, email
rogerionaguiar@hotmail.com, Muito obrigado Dr. Luiz Moura. Deus lhe proteja. Rogério
graças a Deus
Rogério Nogueira Aguiar
62 anos - Fortaleza Ceará Brasil

Data: 06/08/2009 18:24
De: Luciana (lcpublicidades@hotmail.com)
IP: 200.223.17.26
Assunto: Re: Asma e sinusite...Queria saber se AH melhora e cura os dois.
Olá amigo
Tenho uma tia que sofria de uma alergia crônica, tinha sinusite, asma, estava sempre resfriada, sempre estava
tomando remedio para alergia. Ela começou fazer ah e ja esta na 14ª aplicação nunca mais teve nenhum resfriado. Essa
tia ela tambem tomava 2 comprimidos para pressão alta, tava com um cisto embaixo do ceio e sentia dormencia nos pés.
Ela tem 66 anos. Hoje ela não tem mais nenhum desses problemas, não toma mais os comprimidos da pressão o cisto
esta bem pequeninho, não tem mais as dormencias e disse que não para mais de fazer auto hemoterapia so mesmo para
descansar as veias.
Esse é apenas um dos problemas, das mais de 200 pessoas que eu conheço que fazem auto hemoterapia.
Tenha confiaça amigo e vá em frente. Leia tudo que vc puder sobre auto hemoterapia porque que a auto
hemoterapia não é reconhecida agente ja sabe. E a explicação todos nós sabemos. Tantos beneficios de graça é coisa de
Deus mesmo. AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.

Orientações Médicas:
Sábado, 1 de agosto de 2009 - 18:17:36
´´ otimo curei minha sinusite , com o tratamento .
wellington luis rodovalho
uberaba mg

Orientações Médicas:
Sábado, 1 de agosto de 2009 - 11:50:18
Data: 01/08/2009 11:45
De: yoshinori kawabe (ykawabe@uol.com.br)
IP: 201.50.72.60
Assunto: Reação à melhora de terapias naturais
Várias terapias naturais tais como AHT, Urinoterapia, Própolis etc. têm reação que pareça com a piora, antes da melhora,
( eliminando as toxinas do corpo ), com as sintomas muito variaveis ( sem sintoma sintoma grave ), dependendo da pessoa.
No meu caso, eu que tenho 69 anos, tinha sinusite durante aprox. 15 anos. Consultei com 4 medicos, mas não melhorei,
tomando vários antibióticos .
Comecei AHT ( 5 - l0 ml por semana ) em 05/07/2008. Começou a gripe tão forte no dia 17/08/2008
que nunca peguei desde 1993 tomando própolis. Saindo tanta a secreção do nariz, garganta e bronquio, tinha que tomar
antibiótico durante 9 dias. Nos últimos dois dias da gripe ( da AHT ), saiu muita secreção esverdeada do nariz e melhorei
da gripe e da sinusite. Estou continuando AHT prevenindo a gripe suína e cancer ctc. .

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

