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Relatos - Auto-Hemoterapia e Alergias
 
 
Mara Lima Ferreira publicou em Auto-hemoterapia Testemunhos

 29 de maio às 18:17
  

REALMENTE A AUTOHEMOTERAPIA FUNCIONA,,EU TINHA UM PROBLEMA TERRIVEL COM
NERVO CIATICO,,,FAZ 3 ANOS QUE FAÇO APLICAÇOES SEMANALMENTE,,TAMBEM TIVE UM
CARCINOMA DE RETO,,FIZ QUIMIO POR 6 MESES,,MAIS FIQUEI NORMAL SEM NENHUM EFEITO
COLATERAL DA QUIMIO,,GRAÇAS A DEUS NAO TIVE PROBLEMA,,MINHA CIRURGIA
CICATRIZOU EM 7 DIAS,, FOI TUDO UMA BENÇAO DE DEUS,,ESSE TRATAMENTO COM A
HEMOTERAPIA FAÇO ATE HOJE,,NAO DISPENSO NUNCA,,JA INDIQUEI PRA MUITA GENTE,,E
COMPROVEI MUITAS CURAS,,ALERGIAS SERIAS,DEPRESSAO PROFUNDA,ENFIM SAO MUITOS
OS CASOS. PESSO A TODOS QUE INDIQUEM,,POIS SEMPRE TEM UM IRMAO
PRECISANDO,,ACREDITEM!!!!!!!!! O NOSSO SANGUE E MUITO PODEROSO POIS E A RAZAO DA
NOSSA VIDA,,SEM ELE A GENTE MORRE,,,E PODEM FICAR TRANQUILOS NAO FAZ MAL
NENHUM APENAS NOS CURA ,,,POIS SANGUE E VIDA...ABRAÇOS.

  
https://www.facebook.com/maralima.ferreira.5

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/posts/598363476996318?pnref=story

  

 
Domingo, 31 de janeiro de 2016 - 16:54:49

  
Auto-hemoterapia cura doença celíaca (auto imune) e dores fortes nos joelhos.

  
Ana Chollet pubicou em Auto-hemoterapia Testemunhos: 

 27 de janeiro às 00:49 
 Meu filho foi diagnosticado com doença celíaca, que é uma doença auto imune. Era horrível ter que procurar

tudo sem glúten. Agora come mais glúten que eu e não aparece mais nos exames a doença celíaca. No meu caso
já mal conseguia caminhar devido a dores fortes nos joelhos. Também estava sempre com infecção de garganta.
Estamos os dois muito bem. Graças a auto hemoterapia. Meu avô curou muitas pessoas enquanto viveu, com a
auto hemoterapia. Funciona, é segura! Obrigada ao De Luís Moura! 

 https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/
  

 
 
 
 
 
 
Sábado, 30 de abril de 2016 - 18:07:00

http://www.hemoterapia.org/


 
Alergia cede com Auto-hemoterapia

  
Juvencio Sales comentou em Auto-hemotherapy by Dr. Luiz Moura: 

  
Hoje às 11:30 

  
Tive uma alergia de algo que nao identifiquei. Quatro (04) horas depois da autohemoterapia a orelha estava
quase 100% curada. Sem vermelhidão e sem coceira. 

  
VEJA FOTO EM: 

  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208884531291828&set=o.680767181985123&type=3&theater

  
https://www.facebook.com/Juvencio.Sales

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 13 de novembro de 2015 - 23:30:57

  
Auto-hemoterapia realmente funciona

  
Maria Thereza Nunes publicou no Grupo: Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura 

 6 h 
 Comecei a fazer este tratamento a 8meses atrás , em.um mês a minha melhora foi de 100%, trato processo

alérgico,e em um mês já estava comendo peixe,e uvas (as coisas que mais me faziam mal) a vontade é um
tratamento que realmente funciona,e melhora todo o corpo, ate na minha cicatrização com alguns machucados
pequeno foi mais rápida,muito mais que o normal, e com o meu sistema imunológico forte e meu sangue pronto
para combater qualquer elemento estranho ,não tive mais nenhuma doença ,nem.mesmo uma gripe. Vale a pena
e eu recomendo a todos,gostaria que a maioria da população tivesse acesso a auto hemoterapia!! 

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

  
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 12 de novembro de 2015 - 14:55:44

  
Auto-hemoterapia cura crises alérgicas

  
Doralice Pinto publicou no grupo Auto-hemoterapia Meu Sangue me cura: 

 10 de novembro às 23:47 
 Eu comecei a fazer autoemoterapia, por crise de alergia, passei mais ou menos cinco anos tomando antialergico e

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


vacinas, não saia sem os creme pra coceira, tem oito meses que comecei, e nunca mas tive aquelas crises
honrrosas de não conseguir vestir roupa, para ir ao medico,quase tive uma parada respiratória, com uma injeção
de fenergan na veia. Agora como até camarão, não sinto mais nada, Graças a Deus! 

  
FONTE AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
Terça-feira, 16 de dezembro de 2014 - 09:53:02

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
  

Auto-hemoterapia cura alergia atópica
  

Adriana Marchini Zago: Há quatro anos atrás,desenvolvi uma alergia atópica na região do queixo. Fui ao
dermatologista,gastei horrores com pomadas que eram caríssimas e nada resolvia meu problema. Conversando
com uma amiga que fazia uso deste tratamento(AUTO-HEMOTERAPIA), ela me aconselhou que eu o fizesse.
Comecei o tratamento, fiz por três meses uma vez por semana. Foi a minha salvação... Até hoje essa alergia não
apareceu mais. Para mim foi sensacional! Não tive nenhum tipo de reação ao tratamento,sempre foi muito
tranquilo. 

  
Publicado em: AUTOHEMOTERAPIA DO MUNDO LUSOFONO PARA O PLANETA 

 https://www.facebook.com/groups/lusofons/?ref=ts&fref=ts
 Adriana Marchini Zago 

 https://www.facebook.com/adriana.marchini.5?fref=ufi
  

 
 
 
 
 
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

  
 
 
 
 
 
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 auto-
hemoterapia 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
  

 
 
 
Quinta-feira, 16 de janeiro de 2014 - 16:31:20

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
  

Relato do beneficio da AHT
  

Boa tarde a todos, venho dar este relato pois tinha um extremo temor da AHT, a 3 anos atras comecei a fazer a
AHT por conta própria, apenas acreditando no DR. Moura, e realmente ele teve razão, nunca mais tive
resfriados, nem ninguem de minha familia que também aderiu a prática, tinha uma alergia tremenda que médico
nenhum conseguiu acabar, ela sempre voltava na sola dos pés e na orelha, mas foi sem perceber que a mesma
desapareceu, bem, acho que se feito de forma segura, limpa e com um profissional da saúde que saiba tirar e
aplicar injeções tá perfeito. Recomendo a todos em enfermo ou não. Se bem não fizer, mal com certeza não me
fez. 

  
Thales Santos Alves dos Reis 

 34 anos - Angra dos Reis RJ



 
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
Rogerio Machado Calgaro Calgaro · Haverd

 também faço uso direto, e me sinto ótimo, tinha alergia respiratória e sumiu, a minha esposa tinha dois kisto
carnal e menos de dois meses simplesmente desapareceu e não voltou mais, então é o seguinte: contra prova não
há argumentos, ok?

 Curtir · Responder · 27 de junho de 2015 09:51
  

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



 
 
 
 
 
 
 
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

  
 
 
 
 
 
 
Domingo, 13 de outubro de 2013 - 12:07:10

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Bursite

  
Agradecimente a cura pela AH.

  
A AH me curou de uma alergia alimentar e bursite. 

 A alergia há mais de 35 anos não podia comer chocolate, amendoim e seus derivados, que me dava herpes labial.
A bursite, já tinha feito uma aplicação, há oito anos, e estava para repetir o procedimento. Foi aí que soube da
AH. 

 Comecei o procedimento em 05/04/2013, há seis meses, e constatei a cura para esses meus pequenos problemas,
porém de grande incômodo, já no segundo mês. 

 Só tenho a agradecer e recomendo. 



 
Leonildo Ferreira Junior 

 49 anos - Caraguatatuba SP
  

Sexta-feira, 13 de novembro de 2015 - ?11?:?32?:?12 
  

Faço aplicações faz um ano, na minha cidade de João Pessoa. Desapareceram meu problemas de artrite, meu
ácido úrico está controlado, minha bursite melhorou substancialmente, minha pele rejuvenesceu, etc. Estou
passando pela cidade de Caraguatatuba e não conheço ninguém para continuar minhas aplicações semanais. Faz
já um mês que estou viajando. 

 Se alguém me puder ajudar por favor me mande um e-mail: adolfo@anglass.com.br 
 Agradeço infinitamente. 

 Adolfo 
  

Adolfo Neira 
 66 anos - João Pessoa-PB

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
Sábado, 3 de agosto de 2013 - 00:00:17

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Dermatose alérgica

  
Auto-hemoterapia melhora imediata em caso de alergia

  
Luiz Augusto Schab: 8 horas atrás 

  
Olá sou novo no site, gostaria de deixar meu relato : Tenho uma dermatite crônica e alergia a várias coisas,
vários tipos de alimentos,também, pó ,mofo, pimenta, pelo de cachorro, meu própio pelo, carne de
porco,ácaro..etc 

 Sei que alergia não tem cura , apenas vacinas para amenisar a situação.Usei por muitos e muitos anos pomadas a
base de corticoides e uma injeção que quase me matou, fiquei com o dobro do meu peso , comia e bebia o dobro
, pois todos os órgãos ficam inchados. Fui num dermatologista em Curitiba, considerado um dos melhores do
Brasil. Ele disse que mais algumas doses daquela injeção e um teria um infarto . Pois bem..parei de ir a Curitiba
pois o custo era alto e o transtorno também, desde então fiquei anos e anos usando as pomadas a base de
corticóides que faziam menos mal. Mas isso me trouxe sérios problemas também devido ao uso prolongado,
como, crescimento de pelos mais que o normal, pele ressecada, estrias, dermatites...etc. Enfim, procurando
algum paleativo ou até mesmo a cura na internet, encontrei uma pessoa dizendo sobre um creme de uma marca
famosa e no final ele diziz pra pessoa também pesquisar sobre a auto-hemoterapia. Fiquei curioso e também ja
no meu desespero pesquisei correndo tudo . Li muito sobre a técnica, fico muito grato pelo Dr. Luis Moura e
outras pessoas que relataram a eficiência da AHT. Posso estar me precipitando mas ...Comecei minha aplicação
ontem dia 01-08-2013 e hoje dia 02 ja não tenho mais nenhum sinal de alergia ou dermatite. Todos os dias após
o banho eu era escravo das minhas inseparáveis pomadas e após o primeiro banho depois da primeira aplicação
não passei nada só pra ver o meu sofrimento, e pra minha surpresa não estou com nenhum sinal de alrgia ou
dermatite. Viva a auto-hemoterapia, continuarei com as aplicações....obs: cada pomada custa em média 25,00 a
30,00, o custo da aplicação foi 4,50. Estou muito feliz e sem minhas coceiras irritantes. 

  



http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/autohemoterapia-depoimentos-de?
commentId=4269704%3AComment%3A249518&xg_source=activity 

  
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 4 de abril de 2013 - 23:27:27

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
  

Urticária cronica
  

Depois de quase 2 anos sofrendo com urticária cronica que adquiri após a minha gravidez,hoje resolvi e comecei
a minha primeira aplicação.Depois de ler tantos comentários de cura com a auto-hemoterapia estou crente que
serei curada dessa alergia infernal que me perturba sempre,me deixando estressada...... 

 Vania 
 30 anos - São Félix do Araguaia

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
Terça-feira, 4 de dezembro de 2012 - 22:40:46 

  
Kátia Gusmão Ferraz comentou o link de Jose Maria Jose no Facebook. (link de JOSE MARIA COSTA) 

  
Kátia escreveu: "eu estou fazendo auto hemoterapia e só tenho bons resultados eu sofriaaa muita dor de cabeça
enxaqueca horrível vivia sentindo mal de um tempo para cá as crises passaram eu chegava a ficar vomitando
ficava sofrendo muito com uma alergia hirrível não respirava direito hoje estou tranquiça curada durmo bem sem
aquela agonia que só dormia com a boca aberta tinha carne no nariz era horrivel! Tinha um pouco de varizes
sentia dores horriveis qdo ficava muito tempo em pé hoje acabou já acordo super bem sem cansaço algum eu
aconselho é ótimo!"

  
 
 
 
 
 
Sábado, 29 de setembro de 2012 - 15:57:19

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
  

Cura da Urticaria Idiopatica Cronica
  

Sofrendo com a Urticaria Cronica idiopatica, sem resposta com antiestaminico, passei a fazer hemoterapia, logo
começou aparecer o resultado e a CURA , graças a Deus e a Hemoterapia estou livre. 



antonio florencio duarte 
 canguçu - RS

  
 
Domingo, 3 de novembro de 2013 - 15:29:23 

  
Realmente a hemoterapia tem me ajudado muito,tomei varios medicamentos antialergicos para urticaria ,nada do
meu corpo responder ao tratamento,após a primeira aplicação de 20ml meu corpo ja começou a trabalhar a meu
favor,estou na segunda aplicação,estou satisfeita com esta terapia,estou adepta a hemoterapia,só Deus sabe o
quanto sofrir.Só tenho a agradecer a Deus por ter encontrado este tratamento. 

 kilvia 
 35 anos - senador pompeu ceara

  
FONTE AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
nildete borges de salvador: 

 nildeteborges@gmail.com 
 Em 06/06/12 08:55 comentou: 

 "meu nome é Nildete e tenho muitos motivos para acreditar nas informações de Dr.Moura,principalmente porque
meu pai sofria de uma alergia braba há anos tentando melhora com os remedios tradicionais ,um médico do SUS
vendo o sofrimento de meu pai e que nemhum tratamento usado trazia a melhora esperada, resolveu fazer a
hemoterapia em meu pai ,Ele ficou curado até o dia da sua morte isto aconteceu há uns 40 anos atrás." 

  
 http://www.gaparp.org.br/noticias/index.php?id=16553 

  
 
 
 
 
 
 
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

  
 
 
 
 
 
Rosana escrito @ junho 23, 2012 em 9:46 PM

  
A realidade está explícita e escancarada diante de cada cidadão brasileiro. Anvi$a proíbe o tratamento com auto-
hemoterapia, porque a prática cura doenças, aumenta a imunidade do organismo e previne outras doenças. O que
seria do império dos laboratórios e do comércio da medicina se todos ficassem livres das dores e doenças? Mais
explícita ainda, é a realidade de que a auto-hemoterapia, só é proibida no Brasil. Outros países tem a liberdade
de escolher e usufruir do tratamento com ajuda do profissional médico. A auto-hemoterapia foi pra mim, o
melhor tratamento que já fiz na minha vida. Estou na 12 aplicação de 5ml por semana e estou curada da alergia
de detergente, dores nas pernas, colesterol e gordura no fígado. Nem gripe ou resfriado eu não pego mais.Me
sinto mais feliz e com muita disposição para viver com saúde. Bendita auto-hemoterapia! Parabéns Dr. Luiz
Moura, essa prática merece o prêmio Nobel da medicina.

  
http://hssuffer.wordpress.com/2011/01/31/auto-hemoterapia-orgaos-de-saude-no-brasil-insistem-em-nao-
reconhecer-o-que-ja-esta-mais-do-que-comprovado/#comment-3692

  
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/2145143

  
 
 
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/inicio-de-aht.asp
http://hssuffer.wordpress.com/2011/01/31/auto-hemoterapia-orgaos-de-saude-no-brasil-insistem-em-nao-reconhecer-o-que-ja-esta-mais-do-que-comprovado/#comment-3692
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/2145143


Domingo, 11 de setembro de 2011 - 03:05:29
  

Enfermidades selecionadas 
 Alergias

  
CURA ATRAVÉS DA AUTO HEMOTERAPIA 

  
ESTAVA COM UM GRAVE PROBLEMA NO PULMÃO, POIS, TRABALHEI 4 ANOS COM UM
LARVICIDA TÓXICO SEM USAR PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, ADQUIRI UM NÓDULO E UM CISTO
NO PULMÃO DIREITO,COMO TAMBÉM UMA FORTE ALERGIA NO CORPO, FIZ 20 APLICAÇÃO DA
AUTO HEMOTERAPIA, RENOVEI OS EXAMES, E FOI TUDO ELIMINADO. CHEGUEI A PERDER 16
QUILOS, E RECUPEREI TOTALMENTE, ESTOU ME SENTINDO MUITO BEM GRAÇAS A AUTO
HEMOTERAPIA. VALEU A PENA. 

  
Posts no blog por EVERALDO VIRGÍNIO LINS 

 http://amigosdacura.ning.com/profile/EVERALDOVIRGINIOLINS
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/cura-atraves-da-auto-hemoterapia.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 28 de agosto de 2011 - 10:28:11

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Doenças virais

 Gripe
  

Auto-hemoterapia - cura de verdade
  

Data: 27/08/2011 12:16 
 De: Alcioneide 

 IP: 187.41.177.239 
 Assunto: Auto-hemoterapia 

  
Aderi a auto-hemoterpia desde dez/10, confesso, que me sinto outra pessoa. tinha um problema sério de alergia, 

 sentia febre, dor de cabeça, garganta inflamada, e confundia muitas vezes com gripe, já que eu gripava 
 constantemente, desta forma ficava acamada por até dois meses. Ia ao médico ele diagnosticava como virose, e 

 ingerindo vários tipos de remedio, sem ter solução...Com a auto-hemoterapia, 5ml de sangue desde dezembro do
ano passado eu não sei mais o que é remedio de farmácia, me sinto forte, bem disposta, nunca mais tivre crises 

 alérgicas e nem gripei. Me sinto feliz por ter encontrado esta forma altenativa de tratamento. 
  

http://inforum.insite.com.br/66763/11931949.html
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-de-verdade.asp
  

 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/cura-atraves-da-auto-hemoterapia.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-de-verdade.asp


 
 
 
Quarta-feira, 10 de agosto de 2011 - 09:49:17

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
  

SOU UM USUÁRIO
  

Sou um usuário da AUTOHEMOTERAPIA. Só tenho me beneficiado com a mesma. Apesar de ser sobrinho e
afilhado do Dr. Luiz, não me considero suspeito ao estar a favor deste método alternativo da medicina. Afinal
todos que a praticam, de meu conhecimento têm resultados espetaculares. ACREDITO QUE SER CONTRA É
UM ATO DE INSANIDAE MENTAL. Devemos regeitar o que não presta... 

 Pedro Luiz Pêcego Meirelles 
 54 anos - São Desidério - BA
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/sou-um-usuario.asp
  

Sexta-feira, 12 de agosto de 2011 - 22:00:35 
  

asssim que tomei conhecimento sobre o auto hemoterapia, fiz exames pra saber das minhas taxas onde estava
todas com alteração, e tinha poblemas de amigdalites alegia que cheigue tomar antibioticos muito forte nada
resolvia, iniciei o tratamento 

 o qual assistir no dvd , hoje não sei pra onde foram as sequelas e não sei o que antibiotico pra tomar, fiquei
sabendo atraves 

 de um amigo que é médico e o mesmo ele disse que não só ele como pesoas de sua familia praticam a mas de
vinte anos e 

 e só tenhe a dizer que é saúde; 
 EDMILSON JOSÉ DA SILVA 
 43 anos - PALMARES -PE

  
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 14 de julho de 2011 - 21:10:46

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Dermatose alérgica

  
Tratamento para alergias

  
Há 13 anos manifestei uma urticária, e tomava anti-alérgicos. Esse ano, apesar dos medicamentos ("hidroxizina"
e "dexclorfeniramina") cheguei a ferir o corpo de tanto me coçar! Resolvi experimentar a AHT. Comecei com 5
ml, de 7 em 7 dias e não obtive resultado algum (fiz uso um mês). Aí passei pra 10 ml, de 5 em 5 dias, e no
começo, meio desanimada, não percebi melhora. Mas resolvi acreditar nos depoimentos que vi aqui no site.
Depois de 2 meses, obtive uma melhora significativa. Ainda não estou curada, mas já diminuí muito o uso dos
medicamentos. Não tomo mais o hidroxizine, e o uso o dexclorfeniramina só à noite, porque no frio costumo
apresentar rinite, embora esta também já está perto do suportável sem medicamentos. Estou me "expondo" em
gratidão ao Dr. Luiz Moura, e para incentivar àqueles que ainda estão sem coragem pra começar. Ah, sim, às

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/sou-um-usuario.asp


vezes tenho crises de enxaqueca, e pra essa ainda não vi nenhum resutado. 
 Selma Silva Alvarenga 

 51 anos - Itapecerica - MG
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/tratamento-para-alergias.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 10 de julho de 2011 - 14:09:05

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Asma

 Cisto cebáceo
 Doenças pancreáticas

  
A unica dúvida é se alguem ja usou em criança de 3 anos

  
Data: 05/06/2009 23:03:30 

 De: luciana (lcpublicidades@hotmail.com) 
 IP: 200.223.17.26 

 Assunto: A unica dúvida é se alguem ja usou em criança de 3 anos 
  

 
Eu descobri um cisto no pancrea, e a gasto disse que não era de se preocupar ma sabe como é agente sempre fica
preocupada. Então resolvi conhecer melhor a AH e sentir muita confiança a ponto de fazer 20 cópias do dvd de
Dr. Luiz Moura e sair emprestando as pessoas e mostrando a todas pessoas que eu achava que poderia ajudar.
Com isso, eu, minha mãe que teve cancer de tireoide, meu pai com arterias entupidas, minha tia com asma e
alergia, minha irmã com problemas nas circulações das pernas, duas amigas enfermeiras, e muitas outras amigas
com outros tipos de problemas, ja estamos fazendo a auto hemoterapia. E todas essas pessoas estão obtendo
resultados significativo, elas estão surpresas pois não imaginaria que iam obter resultados tão favoráveis. Meu
filho de 3 anos tem problema de alergia quase sempre tem que ir ao hospital e só não fiz a AH nele pois ainda
não vi nenhum relato com crianças nesta idade. VAMOS AJUDAR ALIVIAR O SOFRIMENTO DE MUITA
GENTE. Divulguem a AUTO HEMOTERAPIA. Quem é doente hoje pode ser sao amanhã e quem é sao hoje
pode ser doente amanha. 

  
Diva

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-unica-duvida-e-se-alguem-ja-usou-em-crianca-de-3-anos-.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/tratamento-para-alergias.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-unica-duvida-e-se-alguem-ja-usou-em-crianca-de-3-anos-.asp


Quinta-feira, 23 de junho de 2011 - 00:15:25
  

ALERGIA
  

ESTOU ATUALMENTE DO 70 ANOS, MAS QDO TIVE O PROBLEMA QUE VOU NARRAR, ESTAVA
COM 17 ANOS PORTANDO A 53 ANOS ATRÁS. TIVE UMA ALERGIA NAS PÁLPEBRAS QUE
COÇAVA DEMAIS, FICAVA VERMELHO E DEPOIS CRIAVA UMA CASCA HORRIVEL, MINHA MÃE
ME LEVOU AO MÉDICO (DR. SILVIO LEÃO) NUNCA ESQUECI O NOME DELE, APÓS 02 TROCAS
DE MEDICAMENTOS ELE SUGERIU A MINHA MÃE (AUTO_HEMOTERAPIA) ELE EXPLICOU PARA
ELA COMO SERIA FEITO EU ACEITEI (NUNCA GOSTEI DE TOMAR REMÉDIO ORAL SE TIVESSE
INJETÁVEL EU PREFERIA) ATÉ HOJE SOU ASSIM. 

 GRAÇAS A AUTO-HEMOTERAPIA FIQUEI BOA E NUNCA MAIS O PROBLEMA VOLTOU. TENHO O
DVD DO DR. LUIZ MOURA E A 4 ANOS ATRÁS FIZ 2 ANOS DE AUTO-HEMO ME SENTIA MUITO
BEM DISPOSTA, MINHAS AMIGAS SEMPRE ME PEDEM O DVD PARA ASISTIR . ESTOU MUITO
FELIZ EM DAR O MEU DEPOIMENTO PRINCIPAMENTE PORQUE TB SOU "MOURA" COMO O DR.
LUIZ. BEIJOS. EDNA 

  
EDNA MOURA DE LEMOS 

 70 anos - SANTOS/SP
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/alergia.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 17 de janeiro de 2011 - 12:42:33

  
Enfermidades selecionadas   

  Alergias
  

Auto_Hemoterapia é eficaz e segura!
  

Vivia um vida de privações antes de fazer esta terapia, que graças a Deus está sendo uma luz no fim túnel para
muita gente. Sofria muito com problemas alérgicos e estava cansado de ouvir dos médicos " alergia, naõ tem
cura, procure evitar contato com as substancias que te causam as alergias" E meu problema só piorava, até que
um dia resolvi procurar um naturoterapeuta que me recomendou um tratamento a base de um alimentação
saúdavel e tbm aplicaçãoes a cada 7 dias de auto-hemoterapia. Estou ótimo e recomendo a todos! 

  
 Vocês sabem por que a ANVISA proibiu auto hemoterapia?  

 Por que se trata de uma prática de baixo custo que não enche o bolso da industria farmacêutica ( a grande
financiadora de doenças e mortes) AS DROGAS NUNCA CURAM! As pessoas precisam se libertar desta
escravidão mental. 

 Somos manipulados pelos meios de comunicação e pelas grandes empresas fabricantes de doenças, entre elas a
FDA. 

  
Leandro Sodré 

 20 anos - Jacobina Bahia
  

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

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/alergia.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto_hemoterapia-e-eficaz-e-segura.asp


 
 
 
 
 
 
Sábado, 11 de dezembro de 2010 - 23:33:34

  
A Auto-hemoterapia cura alergia de 20 anos

  
Data: 11/12/2010 23:03 

 De: Nair de Souza Martins (nay.s.martins@gmail.com) 
 IP: 187.20.31.79 

 Assunto: Auto hemo cura. 
 Fico feliz em afirmar: fiquei livre de alergia nas mãos, nos pés e faceite plantar, que sofri por 20 anos! é

verdade! mais de 20 anos!!! 
 Como sou grata a DEUS, a Dr. Luiz Moura e a auto hemo! 

 Por esse milagre, divulgo e faço em outras pessoas, obtendo ótimos resultados. 
 A aht, prp e tsp, é solução para várias doenças. 

 Saúde e paz a todos. 
 nair.  

 http://inforum.insite.com.br/39550/11400682.html
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-auto-hemoterapia-cura-alergia-de-20-anos.asp
  

 
 
 
Quinta-feira, 18 de novembro de 2010 - 05:57:11

  
Enfermidades selecionadas   

  Alergias
  Fístula anal

  Gastrite
  LER - Lesão por esforço repetitivo.

  
FERTILIDADE

  
Deus sempre em primeiro lugar..., foi Ele que permitiu que a informação chegasse até mim, que eu fizesse uso
da AHT e convencesse minha esposa (que odeia injeção) a usá-lo....; Após 5 anos de tentativas frustadas para
engravidar (com e sem medicamentos), minha esposa está na 6ª semana de gestação do nosso primeiro filho,
louvado seja o Senhor Jesus. 

 Uso a AHT a 10 meses, minha esposa usou apenas 3 meses, parou a AHT e engravidou um mês e meio depois.  
  

 Tive melhoras fantásticas na minha LER (braço direito), alergias, resfriados, gastrite, frieira nos pés, além de
mais disposição e desaparecimento de uma fístula anal. Para evitar os reaparecimento dos sintomas, continuarei
usando a AHT o resto da vida. 

 Estou MUITO, MUITO, MUITÍSSIMO GRATO ao Dr. Moura, que Deus o abeçõe cada vez mais.  
  

 Robson 
 40 anos
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/fertilidade.asp
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-auto-hemoterapia-cura-alergia-de-20-anos.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/fertilidade.asp


Terça-feira, 7 de dezembro de 2010 - 07:23:41
  

Enfermidades selecionadas   
  Alergias

  
Auto-hemoterapia melhora alergia em 1 mês

  
29/11/2010 16:12 - K.c.costa 

  
 Oi Boa tarde! comecei a fazer AH há 1 mes,notei melhoras em relaçao a minha alergia, todas as noites tinha
crise de n dormir com a garganta irritada, e desde entao n senti mas nada, graças a DEUS... Espero melhorar em
tudo.... boa sorte pra todos 

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

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-alergia-em-1-mes.asp

  
 
 
Sexta-feira, 15 de outubro de 2010 - 14:10:17

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias

  
Vantagens 

 Apartir da segunda semana já senti a diferença, minhas alergias diminuiram bastante. 
  

 Experiência 
 Eu recomendo, no inicio tive medo pois a maioria dos médicos na aconselham. Fiz contra a vontade da minha

Alergologista. 
  

 TALYTA PONTES 
 28 anos - Macapá - AP - Brasil

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-alergias-29.asp

  
 
 
 
 
Terça-feira, 17 de agosto de 2010 - 18:51:09

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias

  
Vantagens 

 Suspensão das crises alérgicas, enquanto usava não tive nenhuma crise, que são (espirros, corisa, olho inchado,
sangue no nariz, herpes) 

  
 Evandro Luiz Salvi 

 34 anos - Vilhena - RO - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-alergia-em-1-mes.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-alergias-29.asp


 
 
 
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

 
 
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
  

 
 
 
Quarta-feira, 21 de abril de 2010 - 17:32:05

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias

  
Vantagens 

 obtive a melhora de uma alergia que nao melhorava so vivia tomando hidroxisine 
  

 Experiência 
 no começo eu fiquei um pouco apreensiva mas logo começou o resultado positivo e continuei a fazer estou

completando tres meses nao tive mais alergia. 
  

  
 Lucia Aparecida Cristovam 

 53 anos - São Paulo - SP - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-alergias-27.asp
  

 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 19 de abril de 2010 - 20:09:37

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Gripe, Prevenção em geral

  
Vantagens 

 Estou ainda na quarta aplicação, mas minha alergia praticamente desapareceu. 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-acne-adulta-alergias-14.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-alergias-27.asp


 
 Experiência 

 Sou residente em Brasília/DF, conheço somente um profissional que faz a aplicação de auto-hemoterapia. Desta
maneira, se possível, gostaria de indicação de outros profissionais nesta regiaão, visto que tenho problemas de
disponibilidade de horários com a pessoa que me aplica. 

  
  
 Antonio André Ponzo 

 46 anos - Brasília - DF - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-alergias-gripe-3.asp
  

 
 
 
 
 
 
RELATO NO ORKUT- COMUNIDADE ASMA E AUTO-HEMOTERAPIA

 http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
 JOANA & ALEXANDRE:

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=16209280005736117767
 iniciei faz três semanas!!!

 Como ñ descobri isso antes!!!!!
 Sofria com uma alergia nas mão à vários anos,passei por vários tratamentos dermatológicos,todos sem obter

sucesso.
 Hoje com apenas três aplicações minhas mãos estão como se nunca tivesse tido alergia,e olha que faço meu

afazeres domésticos sem luvas!!!Isso é verdadeiramente maravilhoso!!!!!!!!
 Sem contar que menstruei sem excesso,o que a anos ñ acontecia,sem dores de cabeça e sem

cólicas!!!uhuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!Isso é demais!!!!!
 Meu marido e filhos tbem estão fazendo,em breve estarão aki dando seus depoimentos.

 Viva a AHemoterapia!!!!
  

 
 
 
Inforum:

 Data: 21/04/2007 21:22
 De: Margarida da rocha aidar

 IP: 201.67.71.219
 Assunto: Auto-hemoterapia

 Assisti o dvd em set/2006 e comecei a AH. Minhas verrugas cairam, minha alergia acabou (nariz 
 entupido, olhos lacrimejantes, pruridos), nunca mais tive resfriado ou gripe, problemas de 

 garganta, minha péle está linda sequer uso cremes, meus pelos não encravam mais qdo depilo, minha 
 unha qdo desencravo não infecciona.Posso dizer que ela me faz muito bem e que deveria ser 

 divulgada pois é para o bem de todos e não faz mal nenhum. Tenho exames de sangue de antes e 
 depois de usar o método. Tudo melhorou.

  
 
 
 
Inforum:

 Data: 20/04/2007 15:36
 De: MARCOS

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-alergias-gripe-3.asp


IP: 201.10.161.122
 Assunto: PARA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (NOVA)

 ... EU VOU CONTINUAR USANDO A TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA...INFORMO QUE
 ESTOU NA 10ª APLICAÇÃO DE 10 ML E OBTIVE OS SEGUINTES RESULTADOS:

 1) PRESSÃO ALTA QUE PASSOU PARA 120-80;
 2) GANHO DE MASSA MUSCULAR COM OS MESMOS EXERCÍCIOS QUE FAZIA ANTES;

 3) ACABOU COM AS ENXAQUECAS CONSTANTES;
 4) ACABOU COM A ARRITIA CARDÍACA;

 5) ACABOU COM ALERGIA DE PELE DO MEU FILHO QUE TAMBÉM FAZ AH;
 6) PAREI DE TOMAR UM MONTE DE REMÉDIOS;

 7) ACABOU COM A GASTRITE E ENJÔOS....
  

 
 
 
Inforum:

 Data: 18/04/2007 21:55
 De: Roberto Pavinato Rossa

 IP: 201.34.69.160
 Assunto: Tratamento de Pele

 Convivi por muito tempo com um problema de alergia na mão direita, após
 três aplicações de auto-hemoterapia sumiu tudo. ... O método é ótimo.

 Estou na sétima aplicação só me sinto bem.
  

 
 
 
Inforum:

 Data: 18/04/2007 17:51
 De: vera siqueira campos (vscamoes@abordo.com.br)

 IP: 200.103.121.154
 Assunto: Re: Re: Re: Re: DVD do Dr. Luiz Moura

 ...
 Eu estava com uma dor no braço horrivel ja estava pensando em voltar ao

 ortopedista, estava a mais de 10 anos com uma foliculite de couro
 cabeludo que nao passava, ja tinha ido a 4 dermatologistas sem sucesso,

 apos a primeira aplicaçao da auto hemo secaram as foliculites e meu
 braço esta otimo, hoje ja fiz a segunda aplicacao e nao pretendo mais
 parar. ...

  
 
 
 
Inforum:

 Data: 17/04/2007 12:31
 De: Ivanilde de carvalho

 IP: 201.8.14.60
 Assunto: Sucesso com o uso de auto hemoterapia.

 Estou na 5 aplicação para prevenção, mas fiquei maravilhada com o
 resultado que tive na tpm sem intenção de resolver este problema que me

 incomodava de dores nas costas pernas mal humor etc.
 E meu esposo faz para alergias que era terrivel espirrava muito

 lacrimejava, enfim muito sofrimento ate surgir esta fantastica auto
 hemoterapia. Nos fazemos aplicações tambem em 11 clientes amigos e so e



susesso total ate o momento, são varios problemas,dores musculares
 menbros rigidos devido a idade presão alta, cansaso, enfim e muitas as

 soluções que a auto h,tem nos proporcionado.
  

 
 
 
Inforum:

 Data: 16/04/2007 00:39
 De: Suely

 IP: 201.88.104.205
 Assunto: Impressões sobre a auto-hemoterapia

 ... fiz 8 sessões até o momento. Nas primeiras aplicações senti um
 calor no rosto, logo no 1o. dia, porém, tenho me sentido com bastante

 disposição. Além disso, eu sentia muito frio, mesmo em clima quente e
 não podia dormir com o cabelo molhado, que ficava com a garganta

 arranhando. Depois da auto-hemoterapia, não sinto mais frio como antes
 e não tive problemas de garganta, mesmo dormindo com o cabelo molhado.

 Uma amiga minha de 65 anos anos fez 3 meses de aplicação, passou a ter
 muita disposição e vigor físico. Ela tinha muitas dores no corpo que

 desapareceram e também uma alergia nos pés que melhorou sensivelmente.
 Outra amiga fez 3 aplicações. Logo nas 2 primeiras aplicações, ela

 simplesmente não conseguiu dormir, porém não ficou cansada. Ela costuma
 ter insônia. Até o momento ela não ficou doente, o que era muito comum

 ela ficar gripada ou passar mal de forma geral.
  

 
 
 
Inforum:

 Data: 13/04/2007 19:01
 De: Leonel

 IP: 201.37.119.249
 Assunto: Usei o tratamento durante um ano

 Eu fez fora do Brasil o tratamento com muito sucesso. Eu fez para curar
 uma alergia na pele. Depois de 40 dias terminou o problema e nunca mais

 voltou.
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Domingo, 7 de setembro de 2008 - 01:23:35
 Porque ele é maravilhosa!! Em dois meses de uso, uma alergia horrorosa e inexplicável que eu tinha no pescoço

e colo desapareceu completamente. E PARA QUE TODOS SAIBAM: O BRASIL É O ÚNICO PAÍS NO
MUNDO ONDE A AUTO-HEMOTERAPIA É PROIBIDA. Nos Estados Unidos ela já é usada para o controle
de algumas doenças auto-imunes como a Fibrose Pulmonar, Doença de Chron e Esclerodermia, e com sucesso.
Na Europa ela é usada para Acne e Alergias em geral há mais de 50 anos. Parece que ao invés de evoluir,
estamos regredindo. Que pena!!

 Cléo Foxy
 47 anos - Belo Horizonte

  
 
 



 
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:

 Quinta-feira, 21 de agosto de 2008 - 18:59:23
 Pq, eu tenho uma faringite alergica , desde os 18 anos de idade, estou com 44 anos e nunca

 conseguí nem mesmo minimizar os efeitos da alergia , usando a alopatia, ou qualquer outro tipo
 de tratamento.

 E com a Autohemoterapia, conseguí minimizar os efeitos delas sobre meu organismo, enquanto
 estou fazendo as aplicações, quase não sinto a alergia atuando. É como se eu não tivesse essa 

 doença.
 Simplismente por isso sou a favor e divulgo.

 EDUARDO SOARES
 44 anos - BELO HORIZONTE - MG

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 29 de outubro de 2008 - 17:18:54
 è ótimo para alergias e frieiras

 Marcio 33 anos
  

 
 
 
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:

 Segunda-feira, 27 de outubro de 2008 - 12:05:54



Meu filho c/18 anos sempre foi extremamente alergico. Fez todo tipo de tratamento
 durante esse 18 anos. Vacinas, corticóides, anti alérgicos de todo tipo e com varios

 profissionais médicos, inclusive cirurgia de adenóide amigdalas e limpeza. Sem
 solução. Além de coriza, espirros, congestão nasal ininterruptas durante todos esses

 anos, ainda tinha uma tosse incessante, que sempre nos trouxe grande preocupação.
 Iniciou a hemo em julho/08 e e após 2 meses de tratamento ja não tossia mais, deixou

 então de tomar os medicamentos, antialérgico e corticóide nasal. Está a 4 meses em
 tratamento e sua melhora e muito boa.

 Praticamente não espirra e congestão nasal se tornou coisa rara.
 Quando iniciei o tratamento com o meu filho, acabei conhecendo outras pessoas que

 fazem hemoterapia e notei claramente a satisfação dessas pessoas com as melhoras
 obtidas.

 Quem sabe ainda tenhamos esse procedimento reconhecido e aceito pela comunidade
 médica para o bem de todas as pessoas que já se beneficiaram e as que ainda poderão
 se beneficiar.

 aloisio wippel 54 anos - Curitiba
  

 
 
 
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 - 13:18:33
 : “descobri”, num sebo, o livro Dicionário de Termos Técnicos de medicina de

 Garnier Delamare...
 Na sua página 43 temos:

 Suto-hemoterapia s.f. (P. Ravaut 1913) ou Auto-hemoterapia Modo de
 TRATAMENTO utilizado principalmente nos estados alérgicos. Consiste em injetar

 sob a pele ou, de preferência, na espessura dos músculos, 20 a 25 ml de sangue recémcolhido
 de uma veia do doente,. Sem submetê-lo a preparo algum.

 Olivares Rocha 43 anos - RJ
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 8 de outubro de 2008 - 19:05:59
 Comecei a fazer auto-hemoteraoia à quatro meses e melhorei bastante dos meus

 problemas respiratórios, e alérgicos.
 Não pretendo parar. Gostaria de receber mais informações sobre o assunto. Gostaria



também que todas as pessoas tivessem conhecimento pois eu me sinto muito bem.
 Elizabeth Abreu Pereira Bernardes Itajaí Santa Catarina

  
 
 
 
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:

 Domingo, 1 de fevereiro de 2009 - 19:18:52
 Tenho Anemia Falsiforme , estou na terceira sessão de autoHemoterapia e estou me sentindo menos cansada.

Prova disto Faltei uma semana pois não pude ir e senti todo o cansaço que sentia anteriormente. Esta semana fiz
e como se por encanto desapareceu o cansaço. è incrivel inclusive as alergia que tenho.desapareceram.

 Maria Aparecida da Rosa Gonzalez - 51 anos - Porto Alegre- Rs 
  

 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

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

  
Marione Machado Gomes: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9473030544465797866

 Problemas circulatórios, alergias, dentre outras coisas
  

 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

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

  
Grazi Sá: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3365169810394266000

 Cura alternativa:
 Sou mais uma das enúmeras pessoas que se beneficiaram com este tratamento espetacular!!!!Tenho ou tinha ou

melhor, acho que não terei nunca mais, uma alérgia que me impossibilitava até de dormir, tratamentos diversos,
vacinas, alegra D (uma caixa toda semana)enfim, tudo que me dava um alívio momentâneo e acabava com meu
organismo aos poucos.Hoje tenho certeza q estou curada, não pretendo parar nunca mais...Minha mãe está



fazendo uso com objetivo de expelir cistos que estão alojados na sua glândula tireóide, tenho absoluta certeza
que obterá êxito. Volto p contar!

  
 
 
 
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

  
 
 
 
Jµ£¡ä - profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=10467276062627885569

 Eu ja fiz
 Eu fiz , quem me disse sobre 

 auto-hemoterapia , foi uma 
 enfermeira daquelas boas enfermeiras, 

 antigas..Ela cuidava dos índios e 
 fazia mtos trabalhos com os índios...eu que 

 não tenho medo de quase nada na vida, 
 apenas das filas enormes e do mal atendimento 

 de alguns funcionários do SUS..eu fiz e sarei 
 de uma alergia que tinha a mil anos...e irei 

 fazer de novo para a anemia. 
 Hj faço curso de PAtologia, mas em geral 

 a àrea médica não curte a AUTO-HEMOTERAPIA, 
 mas para mim o que importa é o bem do povo que sofre 

 com esta saúde pública falida e sem piedade.... 
 Mas como todo tratamento procure um profissional 

 para suas maiores orientações, tudo que é feito 
 sem o conhecimento não dá certo...procure um 
 médico que conheça bem a Auto-hemoterapia , pq

 tem para cada sintoma de doenças uma dosagem 
 de sangue... E um prosfissional para tirar o sangue 

 e reaplicá-lo , com todos os cuidados e luvas claro..sempre! 
 Vamos nos unir e curar sem gastar! hehehhee 



abraços e mta sáude para vcs
  

 
 
 
Relato da Cyrenia: 

 "Estou fazendo com ótimos resultados! 
 Comecei a fazer para tratar de alergia, 

 pois sofro de crises com problemas respiratórios e de pele. 
 O resultado tem sido maravilhoso! 

 É a cura vindo de dentro! 
 Se pensarmos bem, nós produzimos nossas próprias desarmonias internas, 

 somatizamos e elas se manifestam na matéria. 
 Assim, como somos responsáveis pela doença, 
 também podemos produzir a cura! 

 Tem tudo à ver com ho'oponopono! 100% responsabilidade por tudo! 
 Só me resta agradecer sempre! 

 Sinto muito!, me perdoa!, te amo! 
 Obrigada!, obrigada!, obrigada!" 

 11/10/07 
 Perfil da Cyrenia: 

 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=9702780497835876213
 Relato postado em: 

 http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=22041006&tid=2517156652174450380&start=1
 Por Lina

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

 
 
 
Postado por Lina

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

  
"Senti uma melhora no meu ânimo como um todo... andava muito cansada e sem 

 fôlego. Além disso, tinha alergia por exposição ao sol, e cicatrizes em auto relevo, que 
 já desapareceram! AH recomendadíssima!" 

 Postado por: Maísa 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=11304961355251374798

  
 
 
 
Postado por Lina

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

  
"Melhoras ostensivas!!! Antes da AH eu vivia com a garganta inflamada, em crises e 

 mais crises alérgicas, todavia, com a AH nunca mais senti nenhum sintoma de 
 inflamação e as reações alérgicas melhoraram em 100%." 

 Postado por: Mariama 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6832542384331569794

  
 



 
 
Postado por Lina

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

  
"Faço desde dezembro quando fiz uma cirurgia plástica de pequeno porte, ,em seguida conversei com meu
médico (adepto da AHT) que me orientou como continuar. Neste momento estou dando um intervalo. Mas
melhorei de uma alergia que se manifestou em meus pés, só estava usando calçados abertos, minha pele e meus
cabelos ficaram uma seda, maravilhosos. Algumas pintas que tenho no corpo estão diminuindo e não gripei
mais. 

 Gosto da AHT e recomendo!!!!!! 
 Meus agradecimentos ao Dr. Luiz Moura pela sua contribuição a minha saúde." 

 Postado por: Julia Tania 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=6867508392877627291

  
 
 
 
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

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 11/10/2008 01:25

 De: Ivonete Soares Nunes 49 anos Paraíba (cidade Santa Rita (ivonetesoaresnunes2008
 @hotmail.com)

 IP: 200.97.67.68
 Assunto: Auto-Hemoterapia

 Olá pessoal! Parabens por acreditar nessa técnica tão importante, sou professora de
 Ciências e Matemática, me ligo muito a saúde pela natureza, portanto qdo conheci O DVD do

 Dr Luis Moura, imediatamente comecei fazer a AH, estou na 18ª aaplicação, e estou me
 sentindo ótima, antes trabalhava dopada por bombinha pois sou asmática de um sério

 processo alérgico, devido a Himunudade ser muito baixa, só vivia cheia de aftas, chiado forte
 no peito, ronco no sono, muitas dores ósseas causadas excesso de medicamento, tive

 hosteoporose precoce devidos os corticoides. graças a Deus estou, disposta, ativa, feliz
 minha auto-estima é outra. Se tivesse conhecido este tratamento antes, não teria perdido
 tanto na minha adolescência e na vida adulta, porque só vivia de internamento e emergência

 em hospitais pneumológicos. Não disistam! façam com fé que sua vida passa a valer muito a
 penas com saúde

  
 
 
 
Data: 03/02/2009 18:34

 De: Vasco Vilar (vvilar@iol.pt)
 IP: 93.102.108.39

 Assunto: Autohemoterapia
 Estou falando de Portugal, vou deixar aqui o meu relato. 

 Comecei com problemas muito graves de saúde em Agosto de 2007, foi diagnostigado na altura Mastocitose
acompanhada de Urticária Pigmentosa, que se traduzia por um mau estar geral, falta de ar e um prurido
incontrolavel. Tomei os mais variados medicamentos sempre com acompanhamento médico, fiz uma alergia
brutal a um deles que me queimou a pele toda...aqui nem há palavras que possam exprimir o sofrimento. Mais
uma vez na urgência do hospital para tratar da alergia.... embora até tivesse melhorado da alergia, a falta de ar
ficou sempre presente, até que no final de Fevereiro de 2008 (6 meses) a falta de ar agravou-se, mais uma vez
voltei à urgência do hospital, depois de vários exames o diagnostico foi Pneumonia com derrame na Pleura... as
dores eram abomináveis....mais uma carrada de medicamentos, mais uma chatice com alergia aos
medicamentos...lá fiquei internado para controle durante 3 semanas para despistagem de tuberculose etc. etc.
sujeito aos mais variados exames, enfim só sofrimento. Claro que com tanto medicamento as defesas estavam



debilitadas e cada vez mais debilitadas.... melhorei da Pneumonia, mas a falta de ar e a falta de força para poder
andar e fazer a vida normal continuava na mesma, pois continuava com um Prurido generalizado que por mais
medicamentos que tomasse nada resolvia. 

 Depois de muito pesquisar lá descobri este método da Auto hemoterapia, confesso que desconhecia, mas punha-
se outro problema, quem me podia fazer tal coisa? Impossível de encontrar alguém...aqui em Portugal não tenho
conhecimento de ninguém, sendo Português ainda pior, pois ao falar do assunto respondiam "isso é coisa do
Brasil etc. etc". Até que me enchi de coragem e pensei em fazer a mim próprio...pois não tinha alternativa... 

 No primeiro dia não consegui...piquei-me todo e nada, nem uma gota de sangue consegui tirar... 
 Não desisti, no segundo dia tentei novamente e lá consegui, foi dificil, mas pronto já vou com várias aplicações

e o resultado tem sido muito bom, já não tenho prurido, respiro melhor e não me canso tanto. 
 No entanto quero deixar claro que com este meu relato não pretendo influenciar ninguém para fazer a Auto

hemoterapia, pois cada pessoa deverá sentir-se livre para decidir o que deve ou não fazer. 
 Também não mencionei nomes de medicamentos... pois também não seria ético mencionar nomes, pois lá por eu

fazer alergia e passar mal, não quer dizer que outra pessoa seja igual. 
 Um bem haja a todos. 

 Vasco Vilar 
  

 
From: Walter Medeiros 

 To: vvilar@iol.pt 
 Sent: Tuesday, February 03, 2009 6:15 PM

 Subject: Autohemoterapia
 Caro Vasco, É bom receber mensagem como a sua e saber dos resultados da auto-hemoterapia. Segundo

informações de pessoas de Portugal que já se reportaram ao assunto, esta técnica é conhecida ou foi conhecida
anos atrás em Portugal como "auto-sangue". Temos informações sobre AHT no link
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia.htm

  
 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 24 de fevereiro de 2009 - 11:16:29 
 Hoje estou muito bem graças a auto-hemoterapia. Alergias, fiquei livre delas, dores de artrose sumiram. Minha

companheira estava sem poder trabalhar e já se pensava em uma cadeira de rodas elétrica e 10 dias após o
tratamento ela se levantou e foi trabalhar e não parou mais. 

 Saide Navi 75 anos - Rio de Janeiro - Flamengo 
  

 
 
 
 
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:

  
Quinta-feira, 3 de dezembro de 2009 - 20:01:50 189.26.129.251

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


 
Eu tive a alegria de conhecer uma enfermeira "peituda" que me fez o favor de aplicar o sangue conforme a
técnica ensina. Os efeitos foram excelentes. Sou, ou pelo menos era, não sei, de HPB(hiperplasia prostática
benigna) e devido à isso, minha micção era lentíssima e em prestações à perder de vista. Depois da Hemo, minha
micção ficou quase tão boa, como quando eu tinha 17 anos. Minhas varizes na perna esquerda praticamente
desapareceram e nunca mais doeram. 

  
Quero continuar mas não conheço nenhuma outra enfermeira "peituda", disposta à fazê-lo em mim. 

  
Grande abraço. 

  
Sérgio Rubens de Moraes

  
Sergio Rubens de Moraes

 52 anos - Florianópolis - SC
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 28 de novembro de 2009 - 22:56:40 201.2.51.194

  
Eu sou a favor da auto-hemoterapia. 

 Eu tinha um problema de alergia que nenhum médico 
 descobriu as causas, tomei varias sessões de hemoterapia 

 e fiquei curado. Se fizesse mal eu não teria me curado desse mal. 
 Se os médicos tem certezade que a hemoterapia faz tanto mal 

 assim a ponto de proibir, por que então não descobriu as causas 
 da minha alergia? Se eles me deram medicamentos sem saber 

 a causa da minha alergia, e sem se preocupar com os efeitos 
 colaterais dos medicamentos aplicados para combater sintomas 

 sem saber as causas, então como pode ter eles a certeza de que 
 a hemoterapia faz mal? Se nunca foi feito um estudo profundo 
 sobre a hemoterapia, assim diz eles, não podem eles julgar 

 ser prejudicial. Uma simples alergia hoje é comum e muito 
 conhecida e eles não souberam as causas, vai saber o que 

 de uma prática que os profissionaisdessa geração não conhecem 
 e nunca estudou o caso? Na minha opinião a medicina poderia 

 proibir enquanto estivesse em estudo para saber se é benéfica ou 
 maléfica a aplicação da hemoterapia. Eu sei por que eles não 

 aceita essa prática, se todo mundo usar essa prática, os médicos 
 não ganham dinheiro, por que to mundo pode ser curado de varias 

 enfermidades sem procurar os profissionais da saude se é assim 
 que podemos dizer, depois de tantas decepções que tive com certos 

 profissionais da saude. Se pretende saber a experiencia que tive 
 com profissionais da saude, eu e e a minha mãe, me mande sua 
 pergunta para (epa357@bol.com.br) que eu darei todas as 

 informações. 
  

Epaminondas Azevedo
 Goiânia

  
 



 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 16 de novembro de 2009 - 21:48:18 189.93.214.141

  
Sim,por que tive problemas de alergia com crises de falta de ar a noite,onde as vezes tinha que fazer uso de
inalação 3 vezes por noite para poder dormir,vi o dvd e resolvi fazer e me senti muinto bem até mesmo os
contantes espirros ,gripes ,dores no peito até corro na praia pela manhã,ah! e o inalador coloquei na caixa e
guardei, com fé em Deus e nas aplicações não usarei nunca mais.

  
Flávio Antonio Anselmo Barbosa

 43 anos - Cabo de Santo Agostinho-PE
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 11 de novembro de 2009 - 11:25:46 189.70.16.111

  
minha casa era um ritual de atchim pela amanha quando todos nós acordavamos.Vi o video do Dr.Luiz Moura e
obtive sinceridade em suas palavras e simplicidade.então fui pesquisar e nada vi de negativo.Então resolvi fazer
em mim e nos meus filhos.E hoje não existe mais essa sifonia de expiros e fungados no nariz.Foi ótima na nossa
alergia.Obg Dr.por passa esse Ouro pra as outras pessoa.Eu compartilho disso aonde chego...com seu Dvds,e
explicações,ja dei pra mais de 50 dvds..Que Deus possa dar entemdimentos para os poderosos deixarem os pobre
viverem mais.Porque remédios nem todos podem comprar.Um forte abraço de sua Amiga. cida.

  
maria aparecida da silva

 recife- pernmbuco
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 26 de outubro de 2009 - 01:16:33 

 Data: 26/10/2009 00:27 
 De: Evarildo Franca 

 IP: 187.77.21.138 
 Assunto: Auto Hemoterapia 

  
Aconselho e recomendo!!...Faco aAH somente por prevencao, Gracas a Deus!!...Mas inicie o tratamente depois
de ralato de amigos adeptos a isso q se mantiveram fortes e resistentes a gripes e sistesmas de baixa imunidade. 

  
Tenho alguns amigos q curaram pessoas com ulceras e varios problemas de pele, ate mesmo de tumores!!..... 

  
Recomendo a todos!!..sem contra indicacoes!!! 

  
Q Deus abencoe todos q necessitarem de cura!!... 

  
Amem. 

  
 



Data: 25/10/2009 23:57 
 De: Edson (jedsoncunha@bol.com.br) 

 IP: 187.12.14.162 
 Assunto: Uso da auto hemoterapia 

  
Parabéns Dr LUIZ MOURA, pela sua iniciativa em divulgar o uso dessa tecnica tao importante e de custo
baixissimo e que tem eficacia comprovada, como o senhor deixa claro nos exemplos citados no DVD, com seus
paciente e sou testemunha da sua eficacia, pois depois de varios anos convivend com alergias terriveis encontrei
atraves dessa tecnica minha saude. Ha seis meses nao uso nenhum remedio para esse fim. 

  
que muitas pessoas tenham acesso a esse DVD, para que possam usufruir dessa tecnica de custo tao baixo e de
efeito comprovados!!! 

  
Estou fazendo minha parte distribuido copias para colegas da faculdade. 

  
O que é bom e útil tem que ser compartilahdo. 

  
Valeu Dr LUIZ MOURA pela sua iniciativa pelo bem da saude social... 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 01:57:21 

  
Faço esse tratamento há 25 anos, e desde então nunca mais tive pneumonias e crises alégicas, 

 doenças essas que me acometiam durante a infância. 
  

É O MELHOR TRATAMENTO DO MUNDO!!!! 
  

Faço faculdade de medicina atualmente e gostaria de encontrar pessoas do ramo que tivessem 
 interesse em pesquisar mais sobre, com a finalidade de ter cada vez mais provas a favor da 

 autohemoterapia! Como projetos científicos... Caso alguém se interesse pelo caso tanto quanto eu, 
 pode entrar em contato comigo!!! 

  
 
Luciana

 28 anos - Rio de Janeiro
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 11 de outubro de 2009 - 20:09:10 

  
Minha cachorrinha já fez algumas sessões e melhorou muito. Minha mãe mora no Rio , na cidade de Maricá, e
vai procurar vcs para agendar uma consulta. Ela tem uma alergia....Bem , um grande abraço.

  
sonia regina pereira montes

 40 anos - belo horizonte
  

 



 
 
Orientações Médicas:

  
Terça-feira, 25 de agosto de 2009 - 17:06:16 

  
Sou a favor pq já utilizei este metodo e foi mto eficaz no caso de minha alergia, metodo simples, barato.

  
Alessandra Lima

 26 anos - Limeira
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 19 de agosto de 2009 - 09:43:24 

  
NA minha opinião esse procedimento SALVOU a vida de minha mãe que tinha Alergia a Glúten, e quase
morreu tomando os remédiios CARÌSSIMOS q os médicos prescreviam e depois de certo tempo não fazima
mais efeito... A AUTO-HEMOTERAPIA salvou a vida dela... 

  
O q posso dizer, se o próprio conselho de medicina informa que 25% dos médicos naum sabem prescrever
CORRETAMENTE medicamentos e as vezes nem IDENTIFICAR a patologia de seus pacientes...

  
Orlando de Andrade

 35 anos - Fortaleza - Ceará
  

 
 
 
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.  

  
 
 
 
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/
  

 
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/

