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Relatos - Auto-Hemoterapia e Acnase
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aeAHwU9JsdU

  
 Acne.con autohemoterapia Dr Jaime Marquez Contreras 

  
 Publicado em 23 de mai de 2016 

 tratamiento para acne con autohemoterapia cada 6 dias y la evolucion ha sido maravillosa, cuando el paciente
llego tenia la cara toda brotada y con pustulas. En su tienda y farmacia homeopatica la luz 3008658044 Santa
Marta PACIENTE NASSER LOPEZ 

  
TRADUÇÃO VIA GOOGLE:

  
Acne.con Dr Jaime Marquez Contreras auto-hemoterapia

  
 Em Publicado 23 mai 2016

 tratamento para acne com auto-hemoterapia cada 6 dias e evolução tem sido maravilhosa , quando o paciente
ficou cara tinha tudo brotou e pústulas. Em sua loja e da luz farmácia homeopática NASSER 3008658044 Santa
Marta PACIENTE LOPEZ

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

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne juvenil
 Bronquite

 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

http://www.hemoterapia.org/
https://www.youtube.com/watch?v=aeAHwU9JsdU


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/

  
 
 
 
 
 
 
 
Ma Graças Santos Sousa: Eu fiz esse tratamento há mais ou menos 50 anos quando vivia cheia de espinhas por
quase todo corpo, acnes etc, e foi um sucesso...

 Descurtir · Responder · 1 · 1 minuto
  

Publicado agora no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!
 25/dez/2015

  
 
 
 
 
 
Suzie Cabral disse:

 20 de dezembro de 2015 às 14:51
 A AH também é perfeita para vários tipos de problemas de pele. Minha filha, quando adolescente, teve acne

severa e após vários tratamentos caros e inúteis os dermatologistas só indicavam o uso do roacutam, um remédio
altamente tóxico, no meu ponto de vista. Depois de pesquisar muito sobre a auto-hemoterapia resolvi fazer as
aplicações nela. E para nossa surpresa, com apenas 5 aplicações ela já tinha uma pele de bebê, e nunca mais teve
problemas com acne! Mas a constatação feita nos comentários acima é mais que verdadeira: é cruel. O que não
gera lucro para a indústria farmacêutica, que manda no sistema médico, jamais será divulgado como algo
realmente bom e eficaz…

 http://vivercomhiv.com.br/2015/03/11/auto-hemoterapia-verdade-ou-mito/
  

http://vivercomhiv.com.br/2015/03/11/auto-hemoterapia-verdade-ou-mito/


 
 
 
 
 
Quinta-feira, 3 de setembro de 2015 - 12:15:19 

  
Olá, me chamo Augusto, tenho 30 anos, e há alguns meses voltei a sofrer com sério problema de acne. 

  
Uso antibiótico há 2 meses, sem resultado. Foi aí que lendo na internet, despontou a auto-hemoterapia como
tratamento eficaz para a acne severa. 

  
Fiz tratamento com um amigo de minha mãe, em 2007-2008, e senti os benefícios. Na época, minha pele
melhorou bastante, fiquei muito tempo sem gripar, e me senti muito mais disposto no dia-a-dia. Depois, me
mudei e parei o tratamento. 

  
Hoje moro em Olinda, Pernambuco. Não conheço ninguém aqui na região que faça auto-hemoterapia. 

  
Alguém poderia me ajudar a encontrar pessoas que façam auto-hemoterapia em Olinda?? Muito obrigado! 

 Augusto 
 Olinda, Pernambuco

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/ola-me-chamo-augusto-tenho-30-anos-e-ha-alguns-
meses-voltei.asp

  
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 - 09:50:22

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne adulta
 Acne juvenil
  

Auto-hemoterapia em caso de acnase
  

Publicado no Grupo Auto-hemoterapia. Meu sangue me cura por 
  

Branca Boni 
  

9 de fevereiro às 12:33. 
  

OLa, 
  

Faz um tempo que entrei no grupo mas não tive tempo de escrever o meu relato sobre a Hemoterapia . 
 Tenho 30 anos e desde os 27 anos sofro com problemas de acne , mas muito severa mesmo , essa acne é

diferente ela da na mulher adulta e pega a região do queixo e pescoço. 
  

 
Depois de gastar rios de dinheiro com produtos, e dermatologistas que mais pareciam sair daquele livro " o
medico e o louco" conheci um Anjo de Farmacêutico que quando fui na farmácia dele perguntar sobre o
medicamento chamado Rocutan que o dermato tinha me passado ele delicadamente me perguntou se eu conhecia

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/ola-me-chamo-augusto-tenho-30-anos-e-ha-alguns-meses-voltei.asp


a hemoterapia . 
  

Pra quem não sabe esse remédio pra acne é mega forte e pode dar varias complicações durante o tratamento
principalmente nas mulheres. 

  
Já tinha experimentado de tudo, não custava nada tentar mais essa. 

  
Começamos aplicando de 1ml á 5 ml gradualmente uma vez por semana e depois de 5ml á 1 ml . 

  
Incrivelmente minha pele já na penúltima aplicação estava muito melhor quase sem nada . Após o tratamento
melhorou muito , claro saiam uma ou outra mas mega normal. 

  
Agora depois de 3 anos estou aplicando novamente pois elas voltaram com muito fervor...rsrsrsrs.... só que
estamos fazendo diferente já estamos aplicando 5ml uma vez por semana , estou na segunda aplicação e aquelas
espinhas que estavam em carne viva e mega inflamadas já cicatrizaram e desinflamaram quase todas. 

  
A Hemoterapia me salvou uma vez e agora de novo. 

  
Bom é isso se alguém tiver alguma duvida comenta ai se eu puder ajudar. 

  
Beijos 

  
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/?fref=ts

  
https://www.facebook.com/angelathecla.boni?fref=nf

  
 
 
 
 
 
 
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. 

  
 
 
 
 
Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015 - 18:24:46

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne juvenil
 Herpes

  
Auto-hemoterapia cura acnase e herpes

  
Nayélle Rosa Rálio 

  
22 de dezembro de 2014 às 21:13 · Editado 

  
Meu pai Romildo Rosa, faz aplicação de auto-hemoterapia há bastante tempo, é farmacêutico e só tem coisas
boas pra falar desse maravilhoso tratamento, tem vários pacientes com relatos de grandes melhoras. 

 Eu sou um dos exemplos, quando mais nova sofria muito com acne, em apenas 7 aplicações já não tinha mais
nada de acne, e depois de um tempo, tive um crise de herpes, já estava fazendo tratamento com remédios e
pomadas, mas não vi grandes melhoras e quando fiz a ATM já no outro dia estava quase toda seca a herpes,
indico a todos, sem contar a melhora no bem estar físico, me sinto mais disposta. 

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

  
 
 
 
 
 
Igor que em 4 semanas curou acnes com a AH, o relato dele tem foto, antes e depois: 

 autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 2 de março de 2013 - 03:31:05

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne adulta
 Hepatite

  

file:///E:/-%20AHT%20NEW%20SITES%202018%20september/doencas/autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com


Publicado em Auto-hemoterapia Brasil -facebook
  

Gabi Hayashida publicou em Autohemoterapia Brasil 
 há 4 minutos 

  
Não sei se há aqui espaço para dar depoimentos, e nem sei se o meu é tão importante assim, mas mesmo assim,
gostaria de compartilhar, pq não vejo outro espaço que seja aberto a isso, todos me consideram "maluca" por ter
me submetido a tal prática... Bom, quando eu era adolescente sempre tive MUITOS problemas de acne, fui a
diversos dermatologistas, usei muitos remédios caríssimos que pouco ou em nada faziam efeito. A minha última
opção seria o Roacutan, um remédio tarja preta que apresenta várias contra-indicações e perigos para a saúde do
paciente. Minha mãe não aceitou de jeito nenhum. Poucos dias depois ficamos sabendo da autohemoterapia, e
arriscamos. Minha mãe foi fazer também, pra sentir também caso ocorresse qualquer "sintoma" indesejável.
Acontece que com 5 aplicações de 5ml já tive uma melhora significativa, e minha mãe, que antes estava com
medo e só fez para me acompanhar, passou a não mais sentir as dores nas costas (que ela tinha sempre por
carregar minha irmã pequena no colo). Continuei fazendo por quase um ano, e meu rosto ficou limpo, sem
nenhum vestígio, praticamente. E hoje não tenho na pele nem as marcas típicas de quem já sofreu com acne.
Falamos com a minha vó, que na época estava se submetendo a um tratamento pesado contra hepatite C e com
imunidade baixíssima, e ela topou fazer também. Ela já tinha ouvido falar da prática, mas acho que precisava de
um "empurrão". A imunidade dela aumentou de uma forma que os médicos não conseguiam explicar, e ela
rapidamente teve uma melhora na evolução do tratamento contra hepatite. 

 É totalmente compreensível que não haja divulgação da autohemoterapia, pois os custos para realizá-la são
irrisórios, e os médicos e a indústria farmacêutica seriam prejudicados... Mas por outro lado acho que deveria
haver uma "parceria" talvez, um tratamento complementando outro, algo do tipo... Enfim, não sei se funcionaria,
mas sem dúvida alguma a qualidade de vida das pessoas melhoraria muito, caso elas tivessem mais acesso às
informações quanto à autohemoterapia. 

 Curtir (desfazer) · 
 Você e Auto-hemotherapy English curtiram isso.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 17 de agosto de 2013 - 21:43:50

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne adulta
  

Fotos da publicação de Ma Gonzales em Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço! 
  

Ma GonzalesHemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço! 
 Pessoal estou super Feliz,dias atras tinha saido um monte de acne na minha 1 aplicação agora com a 2 meu rosto

está praticamente limpo,vale muito apena cada injeção, eu sou religiosa e um dia antes de conhecer auto
hemoterapia eu tinha pedido a cura para Jesus e no outro dia por conhecidencia eu fui comprar roupa dos dias
dos Pais numa loja e o moça me falou da auto hemoterapia por isso acredito que tenha sido cura de Jesus e
também antes da 2 aplicação eu tirei um salmo que diz assim "Senhor, meu Deus, a ti clamei e curaste" ele sabe
o quanto eu sofria com isso !! então obrigada Jesus e depois obrigada Dr Moura é isso qm não fez ainda façam..
e tirei foto e vou postar p vc verem... 

  
Arelí Dutra, Fernanda Moreira e Igor Zorzal Guisso curtiram isso. 



 
Ma Gonzales 1 foto foi logo quando comecei 2 tirei agora logo quando acordei as manchas clarearam 90% e as
acne q sairam mais e tinha piorado na 1 aplicação já n existem mais !! 

 Ontem às 06:50 · 1 
  

Gilvan Andrade Parabéns pela iniciativa , determinação e confianças. A PALAVRA DE DEUS NOS DIZ QUE
SEM FÉ É IMPOSSÍVEL AGRADAR A DEUS. AGRADEÇO A DEUS PRIMEIRAMENTE POR SUA VIDA
E DEPOIS A AUTO HEMOTERAPIA QUE É UMA BENÇÃO EM NOSSAS VIDAS... 

 Ontem às 06:52 · 3 
  

Gilvan Andrade OBG MA GONZALES POR SUA COLABORAÇÃO EM NOSSO GRUPO , VC TBM ESTÁ
AJUDADO EM NOSSA LUTA PELA DIVULGAÇÃO DESSA MARAVINHA ...AHT 

 Ontem às 06:55 · 1 
  

Ma Gonzales que isso,eu que agradeço a AHT pq vivia tomando antibiotico para controla acne e agora ADEUS
rémedios, muito contente,mesmo porque eu faço teatro e isso me deixava muito triste deu chegar chorar qm tem
acne sabe como encomoda ainda mais quando vc usa da sua aparencia eu espero q muitos possam conhecer e
viver nesse milagre de Jesus e da auto Hemoterapia !! 

 Ontem às 06:59 · 1 
  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=404201769690873&set=gm.567210023337350&type=1&ref=nf
  

 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 24 de maio de 2013 - 22:52:36 

  
Como foi difícil encontrar um aplicador de "AHT" na minha região. Busquei informações na internet, farmácias,
drogarias, hospitais, postos de saúde, amigos e etc! etc! etc!. Conversa com um, conversa com outro e de
repente, atendo o telefone em minha casa e ouço uma voz bem conhecida, era minha mãe. Após uns minutos de
um bate papo tão bom, toco no assunto da "AHT" com ela e qual a minha surpresa: Ela quando jovem (entre 14
e 16 anos de idade) já tinha utilizado esta prática para se ver livre de "espinhas no rosto" e com sucesso. E de
imediato me informou que minha irmã já fazia a "AHT" a muitos anos e que o aplicador era o marido dela.
Pronto resolvido! É no bate-papo do dia a dia que encontramos soluções para muitos problemas que nos aflige!!!
Mamãe hoje está com 86 anos e com muita saúde e disposição. Existem muitas pessoas próximas da gente que já
utilizam está prática, é só uma questão de sorte! E viva a "AUTOHEMOTERAPIA"!!!! 

 Petronio Costa 
 65 anos - Contagem/MG

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/como-foi-dificil-encontrar-um-aplicador-de-aht-na-
minha.asp

  
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 20 de setembro de 2013 - 19:44:08 

  
Tenho 28 anos e sofro da síndrome do ovário policístico. Por causa da doença, há 13 anos tenho acne cística

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/como-foi-dificil-encontrar-um-aplicador-de-aht-na-minha.asp


severa e quase nenhuma probabilidade para engravidar. passei 10 anos tomando o anticoncepcional Diane35
porque não conseguia ficar sem, pois cada vez que parava de usar a pele ficava horrível. Passei por diversos
dermatologistas e todos me indicaram o mesmo remédio - ROACUTAN - o qual não usei com medo das
contraindicações e pelo fato de o meu irmão ter usado e nada adiantado. Até que, em julho deste ano (2013),
conheci a AH e resolvi tentar, era minha última tacada. Suspendi o anticoncepcional e comecei as aplicações no
dia 22/07. Desde então não tenho o que reclamar, minha pele está limpa! Faz apenas 2 meses e não faço mais
uso de remédio, apenas a AH. Creio que em breve realizarei meu sonho de ser mãe. 

  
PRISCILLA RAMOS   

 RJ
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/tenho-28-anos-e-sofro-da-sindrome-do-ovario-
policistico-por.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 13 de setembro de 2012 - 03:48:42

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne juvenil
  

Fernando Lucas comentou sua publicação no grupo AUTOHEMOTERAPIA-NOSSO SANGUE NOS CURA E
OS ANJOS TB!! (facebook) 

  
Fernando Lucas 12 de Setembro de 2012 17:56 

 Já faço a autohemoterapia há 6 anos. Nos 3 primeiros meses fazia com uma enfermeira pagava 6 reais por
sessão. Depois comecei a fazer.sozinho tentando sugar o sangue aos poucos. Fiz isto por economia de dinheiro.
Fazia com 10 ml para me curar das espinhas que deram no rosto e nas costas, hoje, faço 5 ml pois não tenho
doença nenhuma. Eu adoeco raramente, pego gripe que.se vai rapidamente. Tenho a pele, o cabelo, unhas e cor
dos olhos muito bonitas graças a auto hemoterapia. Tenho 21 e faço desde os 15. Só ainda não sei como fazer em
animais mas estou fazendo medicina veterinária bem um dia irei livrar saudavelmente meus animais dois
terríveis carrapatos. Obrigado Dr. Luis Moura por este espírito inquieto e desbravador que possui.

  
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 12 de julho de 2012 - 17:43:22

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne adulta
 Acne juvenil
  

Auto-hemoterapia cura espinhas (acnase)
  

12/07/2012 15:52 - CLAUDIO CARDOSO 
 O meu neto Rafael Oliveira, hoje com 19 anos, tinha o rosto coberto de espinhas.Resolveu atender meu conselho

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/tenho-28-anos-e-sofro-da-sindrome-do-ovario-policistico-por.asp


para fazer a auto-hemoteraapia durante uma crise de garganta. Só fez a auto-hemoterapia umas quatro vezes,
devido ao seu medo de agulha (injeção). Hoje já me agradece o desaparecimento de todas as suas espinhas do
rosto.Está com a pele limpa e macia. Nunca mais contraiu virose. Veja o meus site:
http://www.sanguecura.xpg.com.br

  
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723

  
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 29 de dezembro de 2011 - 15:03:45

  
Comecei a ministrar em minha filha e em meu marido

  
Data: 28/12/2011 19:14:46 

 De: Sônia Maria de Souza (sonisantos-12@hotmail.com) 
 IP: 201.58.207.56 

 Assunto: Re: Re: AMIGOS DA CURA 
  

 
Comecei a ministrar em minha filha e em meu marido. Confesso que o resultado foi muito maior que eu
esperava, a pele de minha filha que tem 15anos ficou limpa .Estava cheia de acne. 

 Os resultados de exames do meu marido foram ótimos após a auto-hemoterapia. A médica até suspendeu o
medicamento para abaixar o colesterol. Pela 1ª vez a médica elogiou os resultados de exames dele,meu marido
está muito satisfeito 

 Um abraço, 
  

Sônia 
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comecei-a-ministrar-em-minha-filha-e-em-meu-marido.asp
  

 
 
 
 
 
 
Domingo, 21 de agosto de 2011 - 21:24:36

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne juvenil
 Bronquite

 Hipertrofia benigna de próstata
  

Testemunhos da auto-hemoterapia - no metropoli online 
  

Samuel dos Santos Netto disse: 
 15/08/2011 às 01:42 

  
Resumindo: 

 Curei-me de uma bronquite asmática grave, com 12 meses de Auto-hemoterapia, FAZENDO 10 ml de 4 em 4
dias, sem 

http://www.recantodasletras.com.br/artigos/387723
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comecei-a-ministrar-em-minha-filha-e-em-meu-marido.asp


atrasar um dia se quer, e quando me sentia mal adiantava a dose para 3 em 3, ou até de 2 em 2 dias. 
 Passei a sentir breve período de melhora nos 3 primeiros meses, e melhora significativa a partir do 7º mês, e 

 melhora absoluta. Cura a partir do 12º mês. 
 Sou uma pessoa completamente cética, e tenho que admitir… Esse tratamento para mim funcionou mesmo! 

  
 
Djalma disse: 

 17/08/2011 às 12:54 
  

OLA,, EU SOU FORMADO EM ACUPUNTURA E QUIROPRAXIA,, E FAÇO USO DA HM. E USO EM
ALGUNS CLIENTES MEUS,,, E O 

 RESULTADO É EXELENTE,,, TRATEI DO MEU PAI QUE ESTAVA COM PROSTATITE, JA TRATEI DE
PESSOAS QUE ESTAVA COM MUITA 

 ESPINHAS, ENFIM,, VARIOS E VARIOS CASOS,,, E GRAÇA A DEUS O RESULTADO É MUITO
POSITIVO, EU MESMO NÃO SEI O QUE 

 É UMA GRIPE, MEU ESTADO IMUNE ESTA SEMPRE ALTO, AUMENTA A DISPOSIÇÃO, INCLUSIVE
É UM EXELENTE VIAGRA,,, RSRSRS 

 FICAM TODOS COM DEUS. 
 ABRAÇOS 

  
http://metropolionline.com.br/vidasaudavel/auto-hemoterapia-funciona-ou-nao-funciona/

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/testemunhos-da-auto-hemoterapia-no-me

  
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 21 de março de 2011 - 08:07:02

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne juvenil
  

como melhorou a minha pele, essa #autohemoterapia é uma benção
  

Bruninsilveira Vou buscar água e passar minha pomada para espinhas. Cara como melhorou a minha pele, essa
#autohemoterapia é uma benção *-* 

  
Bruninsilveira 

 http://twitter.com/Bruninsilveira/statuses/49681763768872960
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/como-melhorou-a-minha-pele-essa-autohemoterapia-e-uma-
bencao.asp

  
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 31 de janeiro de 2011 - 17:46:04

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/testemunhos-da-auto-hemoterapia-no-me
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/como-melhorou-a-minha-pele-essa-autohemoterapia-e-uma-bencao.asp


Enfermidades selecionadas 
 Acne juvenil

  
auto-hemoterapia é eficaz

  
Ola! 

 No meu caso foi eficiente, para acnes. 
 Aos meus 12 anos de idade, tive muitas acnes (rosto-lado esquerdo) 

 alguem falou (não me lembro quem) que deveria comesar c/ 1ml. até 
 chegar aos 10ml, dar o espaço de uma semana e fazer novamente,da 

 seguinte maneira, primeiro dia 10ml e assim sucessivamente até 1ml. 
 fiz outras vezes,as acnes acabaram não ficaram manchas

  
cristina martin 

 57 anos - são paulo
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-e-eficaz.asp
  

 
 
 
 
 
 
Domingo, 30 de janeiro de 2011 - 22:44:57

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne juvenil
  

Auto-Hemoterapia
  

-Eu quando tinha aproximadamente 16 anos , começou a aparecer ACNES em meu rôsto. Um farmacêutico
amigo, disse 

 para eu fazer auto-hemoterapia, começando com 1 cc no primeiro dia , aumentando para 2 cc no segundo dia e, 
 assim chegando ao quinto dia com 5 cc. Pulava o sabado e domingo, começando novamente na segunda-feira. O

que 
 observei foi que no dia seguinte sentia uma melhora da pele (parecia mais macia) tendo-se a impressão de ter 

 usado creme. Fazia umas duas semanas , repetindo no próximo mês ou continuando até resolver o meu
problema. 

 AFIRMO QUE OS RESULTADOS FORAM POSITIVOS. Acredito piamente que êsse tipo de tratamento
poderá ter resultados 

 positivos com qualquer outro tipo de doenças. Tenho ciência que existe pessoas que tomas a própria URINA
para 

 tramentos diversos ( quanto a êsse tratamento não posso comentar nada, visto nunca têr feito isso ). 
  

jarbas nunes falcao 
 65 anos - tupã-sp - Rua Paiaquas, 519-CEP 17600-250

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia.asp

  
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-e-eficaz.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia.asp


 
 
Quinta-feira, 11 de novembro de 2010 - 12:15:15

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Alergias, Doenças virais, Enxaqueca, Estresse, Gripe,
Inflamação, Micose, Rinite

  
Vantagens 

 melhora na aparência geral da pele,com menos espinhas 
  

 Experiência 
 Não gosto de agulha, mas vale a pena 

  
 Simônia Pessanha de Azevedo 

 38 anos - Campos dos Goytacazes - RJ - Brasil
  

-
  

Terça-feira, 16 de novembro de 2010 - 22:56:07 
  

Sou praticante da AIH a mais de 30 anos, nessa época aprendi com um grande cientista / farmacêutico-
bioquímico Dr Olivio Reunot a técnica da AIH, já fazia algumas experiências com pessoas portdoras de acnes e
o resultado era fantástico. continua acreditando na AIH, porém temos outras alternantivas para melhorar nosso
sistema imunológico. Nos EUA já existe um medicanto chamado Fator de transferencia que aumenta seu sistema
imunológico em até 437% e também esta sendo pesquisado e desenvolvido aqui no Brasil um medicamento a
base de leite de animais ( ZIMDUCK) que nada mais é o mesmo fator de transferencia produzido pela 4LIFE ou
Four Life. vale a pena pesquisar. Esses cientistas brasileiros estão de parabéns. 

  
LOCÁLDIO ELIZEU SILVA   

 Lagoa da Prata - MG
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-acne-adulta-alergias-15.asp
  

 
 
 
 
Domingo, 31 de outubro de 2010 - 23:36:41

  
Autohemoterapia para espinha e furunculos feito a mais de 50 anos

  
 Data: 30/10/2010 20:55 

 De: virma toscano stocco  
 IP: 189.79.207.33 

 Assunto: Re: AUTO-HEMO-TERAPIA 
 Tenho 75 anos e fiz esse tratamento quando tinha mais ou menos 22 anos. Foi feito por uma enfermeira pata

problemas de espenha e furunculos. Graças a Deus até hoje tenho otima saúde. 
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/autohemoterapia-para-espinha-e-furunculos-feito-a-mais-de.asp
 

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

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

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-acne-adulta-alergias-15.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/autohemoterapia-para-espinha-e-furunculos-feito-a-mais-de.asp


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

Terça-feira, 27 de abril de 2010 - 10:36:18
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Alergias, Dores articulares
  

Vantagens 
 Total, em tudo que anotei, e parentes mesu em outros casos. Foi um sucesso, não paramos mais. 

  
 Experiência 

 Nenhum efeito em colateral. 
  

 Mario Moraes 
 61 anos - Maringá - PR - Brasil

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
RELATO NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA 

 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
 Mente Milionária - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2949539673015769340

 OI ESTOU APLICANDO A AUTO HEMOTERAPIA 
 AKI NA MINHA CIDADE APLICO A AH. 

 SOU FARMACEUTICO E JÁ TIVE UM MONTE DE RESULTADOS 
 COM 10 APLICAÇÕES DE 10 ML FECHOU UMA FERIDA COM MAIS DE 3 ANOS NA PERNA DE UMA

SENHORA DE 79 ANOS DE IDADE 
 GAROTA COM ACNE COM 5 APLICAÇÕES DE 5 ML MEHOROU MAIS DE 80 % AINDA FALTA MAIS

5 
 FAÇO SESÃO DE 10 APLICAÇÕES COM DESCANSO DE 4 SEMANAS E REPITO MAIS 10

APLICAÇÕES 
 HOJE ESTOU COM MAIS DE 30 PESSOAS FAZENDO APLICAÇÕES 

 ESTOU SUPER CONTENTE COM OS RESULTADOS 
 UM SENHOR COM DIAGNOSTICO DE CANCER DE PELE JÁ FIZ 8 APLICAÇÕES DE 10 ML 

 MELHOROU UNS 60% MAS AINDA FALTA, O PACIENTE ESTÁ SUPER CONTENTE 
 E FAZ A MAIOR PROPAGANDA 

 SÓ O RESULTADO DELE JÁ ME DERAM MAIS 9 CLIENTES 

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


TEM MUITO MAIS 
 VOLTO A POSTAR MAIS A SEMANA QUE VEM 

 ABRAÇOS Á TODOS

 
 
Orientações Médicas - Quarta-feira, 15 de outubro de 2008 - 23:58:19

 sou a favor porque já pude comprovar em mim e em minha família os efeitos benéficos desse tratamento contra
a acne, asma e dermatites após o uso ininterrupto de 4 meses. no cíclo de 7 em 7 dias. É realmente eficaz e
maravilhosamente barato.

 nice 45 anos - tobias barreto - sergipe

 
 
Vivaldo - Simplesmente quero narrar minha experiência pessoal, lembrando que "contra fatos não há
argumentos".Quando adolescente morei em S. Francisco de Sales-MG, e ali nem médico existia. Por sugestão do
dono de uma farmácia local (onde trabalhei como balconista) submeti-me a auto-hemoterapia, e posso afirmar
que tal procedimento eliminou por completo o sério problema de espinhas no rosto que me atormentava muito!

 Postado no site da Revista Veja: http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml

 
 
Orientações Médicas:

 Sábado, 15 de novembro de 2008 - 02:28:04 
 Bom dia. Pesquisando nos sebos do Centro, conversei com um dono de um deles. Ele afirmou ter curado acne

rosácea quando criança com a AH, prescrita por um médico e aplicada em farmácia, e me falou que certa vez
possuiu um livro chamado : 

 O Poder Curativo do Sangue - 8ª Ed. 1960 de Olívio Martins Rio de Janeiro - Brasil - 84 p. .. 
 que versa... sobre... Auto Hemoterapia...T 

 em um na biblioteca Chico Mendes. 
 Pretendo adquiri-lo... 

 Olivares Rocha - 43 anos - RJ

 
 
Orientações Médicas:

 Sexta-feira, 28 de novembro de 2008 - 09:12:07 
 Olha!, resolvi fazer uso desta terapia por ter a pele coberta por acnes e quistos... foi ação imediata. Estou muito

satisfeito com resultado... vou continuar com o tratamento e divulgar. 
 Ricardo Torres - Florianopolis

 
 
Orientações Médicas:

 Segunda-feira, 8 de dezembro de 2008 - 18:23:38 
 Rio de Janeiro, RJ, 08 de dezembro de 2008. 

 Prezado Senhor,
 Boa tarde, como está? E a sua família?

 Eu sou a favor da Auto-Hemoterapia, e eu sou um paciente deste método, com resultados positivos.
 No ano de 1974, com 17 anos, estava com o rosto todo coberto por acnes purulentas. E, durante uma consulta

médica, o médico de plantão, após alguns exames e procedimentos, me questionou se eu estava disposto a
efetuar uma tentativa em um método, denominado AUTO-HEMOTERAPIA, para eliminar ou atenuar a situação
que vinha enfrentando com a ACNE. Eu aceitei. E, prescreveu alguns remédios para dentro de alguns dias
iniciar os procedimentos do referido método. 

 E, assim o fizemos. E, na data prevista, foi iniciado o referido tratamento, e ao final do período previsto e



programado, eu estava totalmente livre de acnes, e a pele de meu rosto, lisa, totalmente lisa e sem quaiquer tipos
de cicratizes ou marcas. 

 Sou prova cabal e fiel da eficácia deste método. 
 Reinaldo Aureliano - 51 anos

 
 
Inforum:

 Data: 21/04/2007 22:57
 De: Roselly

 IP: 201.26.159.235
 Assunto: A medicina moderna não reconhece o valor da AH

 Passei por duas séries de AH já tem muito tempo (por volta de 1980).
 Foi por indicação médica para acabar com "crises" de furunculose... e os furúnculos acabaram mesmo! Por isso,

fiquei fã do tratamento, embora nunca mais tenha precisado dele. Na época, minha prima contou-me que
também tinha tratado problemas de acne juvenil com AH (e, notem, ela foi adolescente por volta de 1955.

 
 
Inforum:

 Data: 21/04/2007 22:23
 De: Débora (debora_petry2@hotmail.com)

 IP: 201.34.49.146
 Assunto: Estou aplicando

 Estou fazendo a aplicação em mim,no meu marido e no meu filho a 3 semanas, meu filho está com 14 anos e
tem MUITA acne juvenil, com a aplicação, já na primeira semana notamos melhoras, elas diminuíram e

 ficaram menos vermelhas e inchadas, agora, na terceira semana quase não tem mais espinhas nas costas e no
rosto só em algumas áreas mais oleosas da pele, o resto está limpo, não ainda curado, mas BEM melhor,

 é visível. ...
 meu filho fala que dói menos do que apertar uma espinha das que ele tinha nas costas...

 
 
Inforum:

 Data: 20/04/2007 15:48
 De: Ivana

 IP: 201.8.246.176
 Assunto: Resposta para Maria Aparecida Velasco

 ... comecei a fazer a AH quarta-feira passada (estou me sentindo ótima,
 sem as dores que me acompanhavam há alguns meses), mas, minha irmã

 conheceu uma senhora de 83 anos que faz a AH há 40 anos. O caso dela
 foi uma doença cujo tratamento não podia ser feito em Fortaleza e ela

 foi para o Rio de Janeiro. Não sei quem foi o médico que a atendeu no
 Rio, mas ele prescreveu a AH e ela ficou completamente curada. Desde
 então, ela faz regularmente uma aplicação por mês, apenas como

 prevenção. Com a idade que ela está hoje, não tem nenhuma das doenças
 comuns as pessoas idosas, tipo: pressão alta, colesterol, diabetes,

 etc... Ela também relatou que um dos filhos, com 18 anos na época,
 estava com o rosto deformado por acne e que ela mandou ele fazer as

 aplicações e nem marca ficou da acne...

 
 
Orientações Médicas:

 



Terça-feira, 26 de agosto de 2008 - 14:44:16
 Porque, pesquizei, acredito na tecnica que é lógica e sei que minhas tias lá no sertão faziam para

 acabar com as acnes. Havia lá um médico velhinho que fazia.
 AQUI EM JOÃO PESSOA ESTAMOS COM DIFICULDADES PARA FAZER. A PERSEGUIÇÃO

 ESTÁ FORTE.
 Quem for de joão pessoa e quizer entrar em contato comigo... Vamos exercer nossos direitos?

 Na minha casa somos 5 pessoas.
 Maria

 Maria Brasil - 58 anos - Joâo Pessoa/Paraiba

 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
 Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :

 acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
 ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de

 pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
 para o reconhecimento desta técnica.

 Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT

 
 
Orientações Médicas:

 Domingo, 26 de outubro de 2008 - 16:51:01
 as pessoas aguentam mais sofrer, a auto-hemoterapia conforme diz o doutor LUIZ

 MOURA, está curando muita gente sofredora,eu depois que vi o video do doutor
 LUIZ MOURA, confesso que fiquei surpresa, e acatei a idéia. Já faço em me para
 prevenir as doenças da velhice , em meu filho por que ele tem pele acneica e alergia,

 os medicos só passam remedios e não fica curado, com o tratamento da autohemoterapia
 eu e ele estamos praticamente curados. Gostaria de saber qual a contra

 indicação? E o que pode prejudicar nossa saúde. Por favor me responda. Obrigada
 ELISANGELA

 ELISANGELA DOS SANTOS BRITO - 51 anos - RIO DE JANEIRO

 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 22 de outubro de 2008 - 19:12:30
 Conheço a técnica há 15 anos quando meus filhos a utilizaram para acne quando eram

 adolescentes e ficaram com a pele ótima.. É uma verdadeira benção . Tenho
 fibromialgia e estava fazendo um tratamento há sete anos que me resultou em efeitos

 colaterais graves como lesão da retina, pela cloroquina, todo o sistema gastrico e
 aumento de peso pelos medicamentos que melhoravam a dor e a fraqueza muscular.

 Comecei a fazer a autohemoterapia há um ano e me sinto muitíssimo bem, da mesma
 maneira que os remédios atuavam com o benefício de não haver efeitos colaterais.

 Sou defensora da autohemotapia
 Suely Mariano - Itumbiara Goiás

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 14 de outubro de 2008 - 15:16:18
 



Assisti ao video do Dr. Luiz Moura e cheguei a conclusão que faz sentido. A tempos
 atras qdo trabalhava em farmacia, conheci profissionais que se utilizavam desta

 pratica para tratamento de acne e recentemente tomei conhecimento de pessoas que
 estão fazendo uso da auto hemo para fins dvs. e disseram ter notado alguma melhoria.

 De certa forma, não vejo de que forma a auto hemo possa ser prejudicial, desde que
 seja tomado todos os cuidados no procedimento. Comecei a fazer em uma pessoa da
 minha familia e eu mesmo pretendo tbm fazer uso.

 Moises Borges da Rocha - Curitiba - Pr
  

 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

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

  
Alice Oliverfields: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=1263859348835397762 

 curada de: 
 Alergia, acne no braço e baixa imunidade em geral

  
 
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

  
 
Scraps na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5228413218737004872
  

José Victor 
 minha experiencia com AHT!!! 

 bem pesosal.... tenho m19 anos... e estou fzendo ATH pois tenho sindrome da fadiga cronica e acne!!!!!!! 
 ja fiz 3 aplicações de 5 ml... minha pele melhorou muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuito!!!!!!!! muito mesmo!!!

quase ñ nasce + espinhas... e as manchas ocasionadas pela mesma estão clareando!!!!! 
 porem... o cansaço ñ melhorou nada... nada! nada! nada! 

 estou pensando em começar a aplicar 10 ml... pra ver se tenho + resultados!!!!!!! 
 ABRAÇO!

  
 
Scraps na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=5228413218737004872
  

Eduardo Dantas 
 Auto-Hemoterapia 
 Eu tive muitos problemas com acne e formação de cistos sebáceos, pelo menos uma vez por ano 

 alguma cirurgia para a remoção era efetuada, além de fazer uso do roacutan., esse medicamento é o 
 primeiro da lista recomendado pelos dermatologistas, como se fosse aspirina. Os efeitos do 

 roacutan a longo prazo já começam a aparecer nos pacientes que o utilizaram durante alguns anos, 
 câncer no fígado e outros mais que irão aparecer ainda. Eu descobri a auto-hemoterapia e faço 

 aplicações semanais de 10cc, já completando cinco meses., as infecções, as formações de cistos e 



a acne não me incomodam mais, além da disposição física ter melhorado muito. Eu recomendo a todos 
 que tem problemas desse tipo, que a utilizem também, assim como faz toda a minha família, somos 

 em 06 pessoas em casa e há uma profissional de enfermagem que nos atende todas as semanas., 
 fácil, indolor e eficaz, barato,além de ser algo do seu próprio organismo. Também no processo 

 depressivo ela é muito eficaz, melhorando a energia do organismo, atribuindo mais disposição 
 física é muito mais fácil elaborar os pensamentos e debelar a depressão.

  
 
 
 
Relato de Isolde: 

 ..."EU ESTOU FAZENDO AH. E ESTOU NA 12 APLICAÇÃO, AKI EM CASA FAÇO EU MEU MARIDO E
MEU FILHO. MAIS PARA PREVENÇÃO. EU SEMPRE TINHA DORES, PARECIA A MARIA DAS
DORES. DOR NAS PERNAS, DOR DE CABEÇA, DOR NAS COSTA. ETC... AGORA ESTOU BEM
MELHOR AS DORES QUASE NÃO EXISTEM MAIS E O HUMOR E O SONO MUITO MELHOR. QUASE
SEM ANSIEDADE. MEU MARIDO MELHOROU DAS DORES NAS COSTA E MEU FILHO COM AS
ESPINHAS. FICO TÃO ENTUSIASMADA EM FALAR DA AH"... 

  
Perfil de Isolde: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2476950460326071068

  
este relato foi postado no orkut por: 

 Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
 profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

  
 
 
 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

 RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416

 Desculpem, mas não fui submetida à auto hemoterapia. Pessoas da minha família foram
 favorecidas nos casos de artrite reumatóide, acne e até em adenocarcinoma com metástase.

 É incrível, mas os fatos falam por si.
 Obrigada e por favor, incluam-me.

 ARLETE FERNANDES NONATO
  

 
 
 
 
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:

  
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:

  
Quarta-feira, 18 de novembro de 2009 - 01:43:27 189.75.255.117

  
Dr. LuizMoura eu co um simples técnico de fármacia, fiz haemoterapia com quinze anos, pois meu metre em
farmácia, Sr. Feliciano de Barros Pereira fez algumas aplicações em mim pois eu tinha muita acne e epinhas,
agora com 58 anos fiz mais algumas aplicações e a uninimicoses em minha unha quase já desapareu. Eu creio
nesta tua experiencia pois quase me formei em biologia, mas qundo soube que seria somente professor desisti,
pois queria partir para o campo da pesquisa

  
Edso Luiz de Alcantara

 58 anos - Toledo / Paraná 
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 21 de outubro de 2009 - 15:21:40 

  
a auto-hemoterapia realmente cura. eu tenho um caso de acne q naum parava tomava remedios e mais remedios
caros pagava dermatologitas e eles sempre falavam q a acne não tinha cura so podia se controlada o unico
procesimento q realmente esta fazendo com q pare de me dar acne é a auto-hemoterapia tanto q eu não uso mais
nenhum tipo de remedio so faço a auto-hemoterapia inclusive toda minha familia. 

  
O conselho de medicina não aprova seu uso pq se aprovarem a maioria de remedios vendidos em farmacia cujo
medicos ganham suas comissoes não vederiam mais. Acho que deveriam olha evfazer pesquisas sobre essa
tecnica tendo em vista q todo medico em sua formação faz juramento que ira salvar vidas e essa tecnica poderia
ajudar muito no compate e cura de doenças até hoje desde q eu comecei a fazer a auto-hemoterapia não conheci
ninguem q não tenha ficado bom ultilizando-a. 

  



Andre
 18 anos - ananideua/belem

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 19 de outubro de 2009 - 14:19:24 

  
Fiz auto-hemoterapia aos 17 anos para tratamento de acne, melhorou muito na época. Não tive nenhum efeito
colateral.

  
Ana Lúcia Fontes

 50 anos - Rio de Janeiro
  

 
 
 
 
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 surpreenderam-
se 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, 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 auto-
hemoterapia 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.
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 13:01:34 

  
Eu sou a favor da auto-hemoterapia 

  
Casos em que a auto-hemoterapia foi benéfica para mim: 

  
Câncer, gripe, espinha, disposição, imunidade, hipotireóide, dor no corpo e na coluna, entre outros...

  
Janine Mota

 28 anos - Juiz de Fora
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 20 de setembro de 2009 - 00:05:23 

  
Aos 17 anos fiz um tratamento para acne com um dermatologista que se utilizou da auto hemoterapia e fiquei
totalmewnte curado.

  
Luiz Gonzaga Rocha Aguaiar

 65 anos - Fortlaeza/CE
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 25 de agosto de 2009 - 20:14:19 

  
é muito bom, além de ajudar nas espinhas, vc fica com mais imunidade...



 
Joel

 18 anos - Guaraciaba/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
  

 
 
 

 
 
 
 

Autohemoterapia:
  

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

http://autohemoterapia.orgfree.com/
  

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

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

