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 Verrugas
Terça-feira, 22 de março de 2016 - 11:37:15
REGISTRO FOTOGRAFICO da auto-hemoterapia no tratamento de verrugas, pólipos e nodulações.
Alfafa nos mostrando como a auto-hemoterapia pode ser uma excelente opção para o tratamento de verrugas,
pólipos e nodulações.
http://www.thepicta.com/media/1207191736227157781_838851748
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/

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

Terça-feira, 14 de junho de 2011 - 19:25:24
Auto-hemoterapia no tratamento de crise asmática, verrugas e problema de garganta e de pele
Data: 14/06/2011 18:49
De: Raul Ruckl (ruckl.r@oi.com.br)
IP: 187.7.50.115
Assunto: Re: Re: Re: AUTOHEMOTERAPIA EM SANTA CATARINA
Faço auto hemoterapia a quatro meses,
tive uma crise asmatica violenta,usava a bombinha
com Foraseque,que acabou me dando problemas
na garganta.Os beneficios que obtive até agora
são vario ex. minha disposição ficou exelente,minha pele
ficou ótima tinha uma enorme veruga nas costas,sumiu,
meu problema de farfanta foi resolvido,pessoas que conheço
tambem tiveram resultados ótimos,obrigado
http://inforum.insite.com.br/39550/11813702.html
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-no-tratamento-de-crise-asmatica-verrugas-e.asp

Domingo, 30 de maio de 2010 - 22:21:37
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Azia, Doenças virais, Dor de cabeça crônica, Dor na
coluna, Enxaqueca, Gripe, Hepatite, Infecção, Inflamação, Prevenção em geral, Psoríase, Recuperação da
capacidade visual, Verrugas
Vantagens
Verrugas, manchas na pele, espinhas, psoriase, gripes,dores de garganta, infecçoes de lesoes, foram 100 eficazes,
quanto a enxaqueca somente reduçao da intensidade das crises provocadas por alimentos, mas parece que as
enxaquecas das mulheres tem dado resultados excelentes.
Experiência
Iniciei fazendo experiencias em amigos que já haviam testados todas as tecnicas em seus tratamentos
convencionais e alternativas decidiam testar, e por sorte todos conseguiram se curarem com a hemoterapia, como
exemplo herpes zoster, rins e hemorroida. Apos acompanhar estas pessoas eu iniciei o meu tratamento visando
curar minha enxaqueca que convivo a mais de 35 anos. A partir dai, remomendei para varias outras pessoas que
também iniciaram o tratamento e nao conheço nenhuma, que conseguiu fazer o tratamento por um periodo de
mais de 30 dias, que tenha arrependido, todas alcançaram mudanças significativas em sua qualidade de saude.
Ernesto J.R.Rodrigues
45 anos - Uberlândia - MG - Brasil
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-alergias-azia.asp

Orientações Médicas:
Domingo, 24 de agosto de 2008 - 19:16:59
Porque faço a um bom tempo e tenho certeza da eficiência deste método eficaz. Passei por
diversar cirurgia .tratamento pra tirar verrugas do pescoço no corpo. Fiz cirurgias a Laser. Nada
adiantou acabou retornando.
Depois que comecei a fazer este tratamento por incrível que pareça as minhas verrugas começaram
a cair e secarem. Vão esfarelando. Muito incrível. Tenho algumas ainda. Mas estão todas
desaparecendo.
Minha esposa tem uma infecção na vista que nada descobri, ela tem que manter medicamentos
caros e pra sempre a base de cortizona. Mas nenhum medico tem solução para os problemas dela. e
também co referencia a uma alergia. Depois que começou a fazer este tratamento melhorou muito as
infecções na vista, melhoraram também suas alergias isto é publico e notório.
Espero que algum dia t.....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver na íntegra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fernando Luiz Ferreira
Juiz de Fora-MG
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minha prima ja não toma mais remédios pra pressão coisa q era impossivel pos ela tinha pressão
intracraniana . eu me sinto bem mais forte mais leve bem mais ranquilo .. minha visão melhorou
muito e com 20 ml melhoraa mais ainda todos os sintomas de tudo . o ruim e q as vezes falta
coragem mas 10 ja ta ótimo . só q com 20 me sinto até o clark kent . meu avo tinha perna inchada
e com ma sirculação e veia intupida . pow verruga caiu demoro mas caiu . tonteira de labinritite
tbm sumiu e com 20 é melhor ainda.
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 11/10/2008 20:14
De: rosalda thuller (rosaldat@hotmail.com)
IP: 189.24.164.248
Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA
Tenho 53 anos e sofria dos sintomas da menopausa ha mais de 7 anos, fazendo neste
periodo o uso constante de reposicao hormonal ( postoval e activelle, mais recentemente).
Por indicacao de minha cunhada, que faz uso da AH, suspendi o uso do hormonio e iniciei o
tratamento .Ja no segundo dia me senti livre dos sintomas que ha tanto tempo sentia .
Tambem percebi que uma dormencia que estava sentindo frequentemente no braco e mao
direitas, cessaram... agora - quatro semanas apos o inicio da AH me dei conta que uma
verruga que tinha no dedo indicador e varias verrugas menores (cornos)que tinha na regias
do pescoco e costas tambem desapareceram acredito no tratamento e sinto que ainda haja
tanto preconceito em relacao a este tratamento que certamente viria a beneficiar tanto a
nossa sociedade, especialmente a camada menos favorecida que tanto sofre com falta de
recursos...
obrigada Dr. Luiz Moura

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.

Orientações Médicas:
Terça-feira, 3 de março de 2009 - 12:34:35
A exatamente 1 mes e meio atrás, pelo que eu havia contado, existiam 21 verrugas nos meus braços, hoje, dia
03/03/09, existem 5! Já fiz 5 aplicações e tomei Ascaridil.
Espinhas? Não acho em lugar algum. Gripe? Faz tempo que nao espirro e não escorre meu nariz!
A Industria Farmaceutica certamente ficaria muito insatisfeita se grande parte da população tivesse instrução e
cultura para não deixar grande parte do seu salário em farmácias.
Entro na farmácia somente pra comprar desodorante! nada mais!

O grande problema é o preconceito. É raro achar um farmaceutico ou uma pessoa habilitada fazer aplicação.
A natureza tem a cura para todos os males. O ser humano tem a cura para quase todos os males.
Pena que o capitalismo coloque tantas barreiras.
Hércules Alexandre Franco da Silveira Buscariolo - 24 anos - Campinas-SP

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 25 de novembro de 2009 - 21:02:26 201.88.21.107
Eu sou a favor da hemoterapia porque a fiz durante tres meses como tratamento de acne e fui bem suscedida.
Minha mãe e avós tinham muitas verrugas grande e pretas sobre as quais nasciam pelos grossos por todo o rosto
e elas caíram.
A hemoterapia funciona, mas a sociedade médica não deixa prosseguir com as pesquisas por saber que ela
realmente cura as pessoas e que isso seria o fim do monopólio dos laboratórios responsáveis pela distribuição de
medicamentos. É o capitalismo falando mais alto!!!
Mirian Carvalho
Goiás

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:
Quarta-feira, 30 de setembro de 2009 - 06:00:08
Data: 29/09/2009 22:02
De: Rose Mary Campos Dias (rosecampos.benedetti@yahoo.com.br)
IP: 200.195.64.138
Assunto: Re: Re: Re: Re: Sobre os beneficios da auto-hemoterapia
Olá! Meu esposo utiliza a auto-hemoterapia, com excelente sucesso, nas chamadas"figueiras" do gado.As
verrugas (papilomas) se soltam rápidamente. Um jovem( amigo) utiliza a auto-hemoterapia já há uns 2 anos para
acne. Sempre que a acne reaparece ele faz umas 3 ou 4 aplicações e a pele melhora rápidamente. Ouvi falar de
uma senhora humilde, já idosa, que mora na zona rural das proximidades que, gratuitamente, faz uso da autohemoterapia para ajudar as pessoas que a procuram.Dizem que ela tem "feito milagres".
Espero que este processo "Divino", pois,tenho certeza, surgiu por inspiração Divina, seja reconhecido e
permitido para uso da populaçao. Tenho hepatite auto-imune,já há 11 anos. Comecei a fazer as aplicações mas,
parei após o estardalhaço feito com o Dr. Luiz. Fiquei indecisa e receosa. AGora, depois de ler e ver os
depoimentos de médicos e pacientes vou recomeçar o tratamento com minha filha,enfermeira, que parou de
fazer as aplicações por medo das consequências legais.
Cordialmente,
Rose Mary Campos Dias.
Paraguaçu, Mg.

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

