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Relatos - Auto-Hemoterapia e Alzheimer
 
 
 
Postado por Lina

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

  
Estou feliz por mim e por minha mamãe, ela tem 85 anos e vinha sofrendo com dores e com 

 distúrbios mentais, tipo substituindo bota por boné. Hoje ela está normal e somos felizes!!! 
 Graças a Deus e AHT."

 Postado por: Marli
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2083397135039286172

  
 
 
 
 
Comentário de Ana Paula. 

 Meu nome é Ana paula e sou graduada em fonoaudiologia, pela UFRJ. 
 Gostaria de lhe enviar um depoimento sobre o que viemos a constatar com a auto-hemoterapia. 

 Sou de Cataguases e estava presente na palestra do Dr. Luis Moura. 
 Minha avó tem 74 anos, a 11 anos é diabética e a 4 anos sofre do mal de Alzheimer. A mais o menos 6 meses procuramos um bom laboratorio em nossa cidade e

iniciamos a s aplicações semanais de 10 ml de auto-hemo. 
 O que aconteceu parece milagre. Minha avó que antes do tratamento tomava 60 pontos de insulina diariamente, agora só toma 20. Está andando melhor enxergando

melhor, conversando melhor. Seu nível deconsciencia melhororu a tal ponto que hj ela voltou a falar ao telefone e reconhecer pessoas que havia esquecido. Sua conversa
hoje é fluente o que é motivo de grande felicidade para minha família. 

 Tanto para o diabetes quanto ao que diz respeito ao alzheimer minha avó obteve melhoras extraordinárias, é maravilhoso. 
 Nós não iniciamos outro tratamento novo , demos continuidade aos medicamentos que ela ja tomava, a única coisa que acrescentamos foi a auto-hemoterapia, oque nos dá

a certeza de que foi este tratamento que causou sua espantosa melhora. 
 Muito obrigada a vocês por divulgarem este maravilhoso tratamento, parabéns pela determinação e humanidade. 

 Agradeça por nós ao Dr. Luis Moura. Em nome de toda minha familia me coloco desde já a disposição parta qualquer ajuda. 
 obrigada, 

 (Ana Paula s. Gouvêa - Cataguases, 04 de agosto de 2007) 
  

 
 
 
 
Alzheimer: 

 Ozono terapia Demential no estádio de pessoas idosas. 
  

Rodríguez MM, Menéndez S. 1 , Devesa E., Gómez M. 1 , Carrasco M., Machado M., Díaz W. 1 , Carballo A. and Navarro L. Rodríguez MM, Menéndez S. 1, E. Devesa,
1 M. Gómez, M. Carrasco, M. Machado, Díaz W. 1, Carballo e A. Navarro L. 

 "Dr. Saturnino Lora" Provincial Hospital of Santiago de Cuba, Cuba. "O Dr. Saturnino Lora" Hospital Provincial de Santiago de Cuba, Cuba. 
 1 National Center for Scientific Research, Cuba. 1 Centro Nacional de Investigação Científica, em Cuba. 

  
We studied a sample made up by 50 elderly patients with a previous diagnosis of dementia who were submitted to ozone therapy through different ways. Estudamos uma
amostra constituída por 50 pacientes idosos com diagnóstico prévio de demência, que foram submetidos à terapia de ozono, através de diferentes formas. The therapy was
effective in all types and degrees of dementia with recovery of psychic and motor validity, specially regarding to symptoms of degenerative nature. A terapia foi eficaz em
todos os tipos e graus de demência, com recuperação de validade psíquico e motor, especialmente em relação aos sintomas de natureza degenerativa. The best results
corresponded to endovenous application of ozone and rectal insufflation. Os melhores resultados corresponderam a aplicação endovenosa de ozono e insuflação retal.
Intramuscular injection was less effective. Injecção intramuscular foi menos eficaz. No adverse reactions to treatment were present. N º de reacções adversas de
tratamento estavam presentes. 

  
No endereço: 

 http://74.125.93.104/translate_c?hl=pt-
BR&sl=en&u=http://www.ozono.cubaweb.cu/resumenes/medi51.htm&prev=/search%3Fq%3DAutohemotherapy%2Bin%2Bthe%2Btreatment%2Bof%2Bsome%2Bcornea
BR&usg=ALkJrhhddqSLx2-UNADiOPcPU3799T1eHg 

  
 
 
 
 
Estes relatos de cura de doenças degenerativas: Alzheimer, Parkinson e Distrofia Muscular, foram transcritos no endereço
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1419&u=15

  
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/


Alzheimer? 
 Minha sogra voltou a fazer atividades que estavam esquecidas, como acender o fogão, chegou até a 

 fazer crochê, voltou a fazer o café, etc.... 
 Ida Virgilio da Costa. Depoimento em 

 http://www.orientacoesmedicas.com.br/resultado_da_pesquisa_virtual_sobre_auto-hemoterapia.asp
  

 
 
 
 
Alzheimer 

 Data: 31/03/2008 22:47 
 De: antonia 

 IP: 189.12.248.28 
 Assunto: Re: Hemoterapia para alzheimer 

 minha mãe tem alzheimer ha 4 anos e tem 4 meses q faz auto hemoterapia e estamos notando uma 
 grande melhora nela, pois ela faz algumas coisas como: lavar louça, lava roupas leve varre casa 

 se cuida toma banho conversa as vese entra em contradições mas esta bem disposta . Acho q com a 
 cntinuidade a melhora vai cada vez aumentar em nome de Jesus. Eu estou muito otimista com a auto 

 hemo, ela começou tomando 10ml agora aumentamos pra 20ml na minha cidade ja foi confirmado um 
 caso em q uma mulher voltou ao normal. Então isso nos deixou mais otimista.Não sei pq a medicina 

 ñ aprova eles falam q acontece isso ou aquilo mas e tudo mentira pois as pessoas q fazem a muito 
 tempo e o q acontece e cura sou a favor da auto hemo e as pessoas ñ tem q ter medo de fazer se ñ 
 fizer bem mal e q ñ faz.

  
 
 
 
 
Alzheimer 

 Data: 22/03/2008 13:23 
 De: Maria Batista Mendes (celinhacab@hotmail.com 

 IP: 189.29.90.151 
 Assunto: AUTO HEMOTERAPIA 

 Sr. Alejandro, eu ficaria muito feliz se pessoas como o Sr. nos desse argumentos precisos e 
 esclarecedores do porque da sua rejeição á Auto Hemo. 

 Não sou médica, sou muito curiosa e sempre gostei de ler muito sobre tudo o que diz respeito a 
 essa máquina Maravilhosa que é nosso corpo, e assim quando ganhei e assisti o DVD com a 

 entrevista do DR. LUIZ MOURA, me encantei, muito do que ele explica não era novidade, embora eu 
 não seja médica já conhecia até o trabalho do Dr. Ricardo Vironese, sempre gostei de medicina 

 alternativa e natural e por isso me enteressei muito também pela medicina Ortomolecular e 
 procurando saber mais sobre este tratamento, me deparei com muita informação que complementam e 

 me fazem entender melhor a Auto Hemo, resumindo, nos leigos não temos que ser ignorantes, basta 
 sair um pouco do comodismo e ler, pois informação é o que não falta, portanto só porque o fulano 

 é medico, não quer dizer que ele detenha todo conhecimento e que falou ta falado, pelo menos 
 comigo não funciona a muito tempo, afinal são muito interesses obscuro onde eu sei que a minha 

 saúde não é o principal, então eu que me cuide. Sr. Alejandro, nem tudo e nem todos são movidos 
 a dinheiro, apartir de conhecer a Auto Hemo, comecei primeiro em mim msema, entendi o sonho e o 

 objetivo do Dr. LUIZ MOURA, e aí comecei a gravar DVDs e a distribui-los gratuitamente e o faço 
 com muito amor. Tenho experiêcia em colher sangue, reaplica-lo é mais fácil ainda, faço 

 aplicações em várias pessoas, todas tendo ótimos resultados não cobro nada, sabe porque ? 
 Passei a sonhar o sonho do Dr. LUIZ. um dia ver a Auto Hemo ser levada aos idosos, aos mais 

 carentes e agora a cada dia vendo tao incríveis benefícios, como alguem com mal de Alzheimer, que 
 ja não se enteressava por mais nada, nem por comer, e de repente voltando à vida, contra esses 

 fatos, definitivamente não há argumentos, nem seus nem de ninguem, e fatos assim, pra quem ainda 
 é humano e, um pouco solidário, basta pra se motivar e seguir em frente. 

 Não sei quanto tempo vamos ter que lutar e ficar na clandestinidade, mas sei que não vou 
 desistir, um dia DEUS vai mover o coração, vai dar bom senso, não sei, mas tenho certeza que um 

 dia teremos a AUTO HEMOTERAPIA, pesquizada e regularizada como já é em outros países. Não perco 
 a esperança, um dia o bom senso vai chegar e prevalecer também em nosso país tao amado por DEUS. 

  
Um forte e fraterno abraço a todos companheiros, usuários anônimos, usuários atrevidos, 

 defensores e batalhadores mesmo como muitos desse Forum por essa técnica dos ceus que o Dr. LUIZ 
 fez chegar até nos. 

 Uma FELIZ PASCOA, vida nova é nossa esperança. 
  

 
 
 
 
Alzheimer 

 Data: 21/05/2008 10:20 
 De: jurema 

 IP: 201.22.87.170 
 Assunto: Re: Auto Hemoterapia Ta aí!!!!!!!!! 

  
Fiquei sabendo da auto-hemoterapia por um amigo que nos aconselhou á fazer pois minha mãe está 

 com mau de alhzeimer e se submeteu a prótese do fêmur e estava sem caminhar o mesmo relatou 
 algumas situações de cura, confiamos na terapia que para minha surpresa trouxe melhora quase que 

 imediata, pois na mesma semana que se submeteu ao tratamento minha mãe começou a caminhar com 
 nossa ajuda porém bem melhor doque estava anteriormente passando-se os dias ela está começando a 

 



dar os 1ºs passos sem segurá-la, está bem mais disposta, pesquisamos muito pela internet algum 
 relato negativo com comprovação, mas não encontrei, só comentários doque pode causar como 

 infecções, estou em uma situação delicada em continuar ou não com o tratamento pois na própria 
 família tenho pessoas contra o tratamento porém ela mesma não quer parar o tratamento pois está 
 se sentindo muito bem, e aumentou a vontade de caminhar, várias vezes ao dia ela solicita que 

 auxilie a levantar e caminha um pouco, iríamos iniciar com fisioterapia porém devido a situação 
 financeira não é possível pagar fisioterapia em casa ou esperar pelo sus, sendo que a 

 auto-hemoterapia é mais barata e está 
 de acordo com ossa situação financeira, pois minha mãe é aposentada e ganha apenas 1 salário 

 mínimo, estou otimista em relação a sua recuperação, já ouvi algumas pessoas dizerem que a 
 melhora é psicológica, não concordo pois minha mãe é muito negativa jamais iria colocar na mente 

 que funcionaria se não funcionasse mesmo, acredito que em poucos dias ela estará recuperada do 
 alhzeimer não espero melhora pois só Jesus para operar o milagre como creio NELE espero que ELE 

 esteja agindo e operando o milagre. 
  

 
 
 
 
Data: 16/10/2007 21:59 

 De: Marçal 
 IP: 201.29.190.15 

 Assunto: Re: Re: AUTO HEMOTERAPIA 
 Olá, tem essa comunidade no orkut, http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=8697443 ,com alguns 

 relatos em doenças raras e AH. 
 Acalasia idiopatica ,Epilepsia ,Esclerose tuberosa ,Sindrome de west,Parkinson ,Distrofia 

 muscular ,ALZHEIMER ,adeno hipofisario ,Transplante de medula ,sindrome de sjogrem,Esclerose 
 Múltipla,ATAXIA ESPINOCEREBELAR,Esclerose Lateral Amiotrofica,Anemia do mediterraneo. e tem um 

 caso de Adrenoleucodistrofia, onde a mãe falou que está estabilisada. 
 Alguns desses relatos foram removidos desse inforum.

  
 
 
 
 
Assunto: ALZHEIMER 

 GOSTARIA DE TROCAR INFORMAÇÕES COM PESSOAS QUE USAM AH EM PACIENTES COM ALZHEIMER POIS MINHA MÃE(60 ANOS) ESTÁ SENDO
TRATADA DESSA DOENÇA COM MEDICAMENTOS A +/- 07 ANOS E O RESULTADO É : VÊ-LA CADA DIA PIOR. ENTÃO RESOLVEMOS FAZER A.H.
NELA, MAS O DIFÍCIL É ACHAR ALGUMA VEIA PARA TIRAR O SANGUE E REAPLICAR, ESTAMOS TENTANDO DESDE SETEMBRO/07 E SÓ
CONSEGUIMOS FAZER 02 APLICAÇÕES DE 10 ML COM INTERVALO DE 7 DIAS. 

 SE QUISEREM PODEM ME MANDAR INFORMAÇOES POR E-MAIL. 
 DEUS ABENÇOE TDS. DESTE FORUM.

  
 
 
 
 
Relato encontrado nesse forum. 

 Data: 02/04/2007 15:08 
 De: Enis Rey Gil Junior (enisjunior@via-rs.net) 

 IP: 201.89.165.177 
 Assunto: Relato 

  
Após assistir o DVD convenci meu pai e minha mãe a fazerem. Eu junto. Eles 74 e 72 

 respectivamente e eu com 43. Minha mãe esta com alzaimer e estava sem vontade alguma ficando só 
 na cama e não se alimentando, hoje após a AH ela se alimenta melhor, foi de 40 kg a 52 kg, tem 

 vontade de comer e esta mais ativa, voltou a conversar conosco e não fica mais só na cama, quanto 
 ao esquecimento, horas melhor hora não, mas sua aparencia é outra. Meu pai tinha pisoriase e 

 aumento da prostata, a pisoriase esta secando e sua prostata segundo ele esta bem melhor. Eu faço 
 tbém, nada específico, mas me sinto muito bem, mais disposto e sem dores musculares. Aconselho a 

 todos lerem, se informarem e adotarem o processo, é um tratamento muito barato, por isto não é 
 divulgado como deveria ser. É saúde. Façam e divulguem. 

  
 
 
 
 
Data: 24/01/2008 14:02 

 De: karlak 
 IP: 201.3.196.59 

 Assunto: Células tronco 
 Só lembrando, 

 que o Dr. Moura mexeu no bolso de alguns que vem desenvolvendo os tratamentos com células tronco 
 e os pesquisadores sabem que o sangue está repleto de células tronco a um custo zero (só que na 

 fase embrionária) 
 e que a AH não só cura como "refaz as células" doentes, 

 provenientes das células tronco naturais do sistema imunológico. 
 Isso é "bárbaro", não? 

  
 
 



 
 
Distrofia muscular 

  
14/11/2007 11:50:33

 a favor (oObs: da auto-hemoterapia) 
 Eryck Teixeira Dos Santos (18) de Canaã Dos Carajás 

  
Tenho Distrofia Muscular Progressiva Ireversivel, com as aplicações da AH tenho tido um resultado 

 maravilhoso. Não so em mim como nos meus irmãos que também tem Distrofia Muscular Progressiva 
 Ireversivel. 

  
 
 
 
No endereço http://www.orientacoesmedicas.com.br/ver_opiniao.asp 

  
 
 
 
 
Data: 14/01/2008 13:05 

 De: JOSE DANTE DE SP CAP (jose.dante@terra.com.br) 
 IP: 201.42.221.252 

 Assunto: A MARAVILHA DA A.H.T 
  

Hoje fiz minha 34ª aplicação de A.H.T. e cada vez mais maravilhado. tinha a Distrofia muscular 
 como principal doença dentre outras, todas sanadas e a distrofia melhorei uns 30 %, agradeço 1º a 

 DEUS, segundo ao dr LUIZ MOURA, que diga-se de passagem, um médico que visa a cura e não 
 enriquecer às custas do doente e 3º ao MARÇAL, que mesmo morando no Rio, me encaminhou quem me 

 fizesse a auto-hemo aquí em São Paulo. aos que duvidam da A.H.T. queria q me explicassem uma 
 coisa simples: pq quem faz auto-hemo não pega gripe, dor de garganta, ouvido ou outras doenças 

 que os otorrinolaringologistas tratam? isso sem efeitos colaterais algum. Quero ver se uma pessoa 
 imunizada pela auto-hemoterapia pega dengue ou febre amarela ou outras doenças transmitidas por 

 picadas de insetos? Duvideodó. Com o organismo alerta, não tem doença que se instale. Um primo 
 que se mudou para o Mato Grosso me disse que essa simpatia era comum por lá para não pegar 

 doenças transmitidas por picadas de inseto. (eles chamam a a.h.t. de simpatia). 
  

 
 
 
 
ALZHEIMER e AH

 Hoje comecei a auto hemo em minha mãe,estou muito confiante,logo direi meu relato.Alguem conhece pessoas com essa doença tiveram melhora. 
 De: Terezinha Fatima 

 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=544125444327833679
  

 
 
 
 
Data: 14/06/2007 16:10

 De: Terezinha 
 IP: 200.232.232.28

 Assunto: Re: Auto-hemoterapia
 Ola Marcio vc diz que a memoria teve melhora seria o caso de alzheimer to fazendo em minha mãe e to notando uma leve melhora,obrigada

  
 
 
 
 
mal de alzeihmer avançado

 **Denise** Postado por...
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=18001584283977133148

 cont...
 Tenho outra amiga que seus pais estão com o mal de alzeihmer avançado e ela resolveu fazer a terapia neles e qual não foi a surpresa,eles voltaram a falar pouco mais

estão apresentando grandes melhoras.Temos que lutar contra o capitalismo desenfreado que passa por cima até das leis divinas e as leis dos homens nem se fala.
 Paz e luz sempre! 

  
 
 
 
 
TESTEMUNHOS ABAIXO FORAM COLHIDOS NO SITE AHT HEMOTERAPIA, em 07 de fevereiro de 2015, em pesquisa por alzheimer:

  
 
 
 
 
Pela primeira vez Doença de Alzheimer é revertida em paciente

 http://www.brasiliaempauta.com.br/artigo/ver/id/2294/nome/Pela_primeira_vez_Doenca_de_Alzheimer_e_revertida_em_paciente
 



 
ATÉ QUE ENFIM FORAM PUBLICADOS (VAMOS TORCER PARA NAO APAGAREM):

  
Marcelo Fetha > cleusa nogueira assunção • 19 minutos atrás 

  
A minha mãe vai fazer 81 anos, e os sintomas do Alzheimer estão muito bem controlados. Ela faz auto-hemoterapia há 5 anos. Eu divulgo, defendo e faço AHT, porque
com ela fui (e estou há 6 anos) curado de uma furunculose crônica de 51 anos. Uma vida inteira sofrendo com isso. A AUTO-HEMOTERAPIA TEM COMPROVAÇÃO
CIENTÍFICA, e somente o Brasil fez a besteira de proibir a AHT, e esta "proibição ilegal" foi somente aos profissionais de saúde, mas qualquer pessoa que quiser pode
fazer AHT. No portal do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estão publicados 3 artigos sobre a AHT. O Dr. Luiz Moura, maior divulgador da AHT, fará 90 anos em
maio, e tem mais de 70 anos de experiência, faz aht desde 1943. É só procurar no Google Acadêmico por auto-hemoterapia e por autohemotherapy. Muitos testemunhos
de usuários beneficiados com a AHT e Alzheimer estão no site AHT HEMOTERAPIA. E concordo com o comentário abaixo, que nós temos que vibrar de forma mais
positiva tanto para os cientistas, como para os governantes. Um abraço a todos.

  
Avatar

 Fetha > cleusa nogueira assunção • 22 minutos atrás 
  

A minha mãe vai fazer 81 anos, e os sintomas do Alzheimer estão muito bem controlados. Ela faz auto-hemoterapia há 5 anos. Eu divulgo, defendo e faço AHT, porque
com ela fui (e estou há 6 anos) curado de uma furunculose crônica de 51 anos. Uma vida inteira sofrendo com isso. A AUTO-HEMOTERAPIA TEM COMPROVAÇÃO
CIENTÍFICA, e somente o Brasil fez a besteira de proibir a AHT, e esta "proibição ilegal" foi somente aos profissionais de saúde, mas qualquer pessoa que quiser pode
fazer AHT. No portal do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estão publicados 3 artigos sobre a AHT. O Dr. Luiz Moura, maior divulgador da AHT, fará 90 anos em
maio, e tem mais de 70 anos de experiência, faz aht desde 1943. É só procurar no Google Acadêmico por auto-hemoterapia e por autohemotherapy. Muitos testemunhos
de usuários beneficiados com a AHT e Alzheimer estão no site AHT HEMOTERAPIA. E concordo com o comentário abaixo, que nós temos que vibrar de forma mais
positiva tanto para os cientistas, como para os governantes. Um abraço a todos.

  
-
  

O COMENTARIO ABAIXO AGUARDANDO ESTÁ AGUARDANDO MODERAÇÃO:
  

RELATOS AUTO-HEMOTERAPIA E ALZHEIMER:
 http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/alzheimer.htm

  
 
 
 
 
Auto-hemoterapia na recuperação do Sr. Severino (90 anos)

  
http://www.youtube.com/watch?v=id_n2l2RCCs

  
http://youtu.be/id_n2l2RCCs

  
Histórico da recuperação do Sr. Severino (por Ary F Silva): 

  
Meu pai, chama-se Severino, estava muito mal, com várias veias obstruídas pelo corpo, as carótidas com um proporção maior de obstrução de um lado 80% e do outro
60%, e tinha uma trombose na perna esquerda, andava com muita dificuldade, respirava com a língua para fora, igual a um cachorro quando está cansado, era horrível de
se ver. Vivia calado, muito deprimido e ausente, devido ao mal de Alzheimer. Levamos ele em uma consulta com o cardiologista, em janeiro de 2012. O diagnostico foi:
“-não posso fazer mais nada por ele. É isso ai que vocês estão vendo. Esse sofrimento até o final e se preparem que pode ser a qualquer momento, a situação dele é grave,
continuem com os mesmos medicamentos que ele usa”. A dificuldade de levá-lo naquela consulta foi grande, pois tínhamos que carregá-lo quase no colo, estava muito
debilitado. Por coincidência era o mesmo médico que cuidou do Chico Anizio. Ana e eu resolvemos tentar a aht nele... enfrentamos uma batalha, pois a maioria dos meus
irmãos eram contra esse procedimento. Tentamos a primeira, no peito e na raça, mais não deu certo, o sangue estava muito grosso, com muita dificuldade conseguimos 3
ml, que coagulou antes de retirar a agulha da veia. Estávamos desesperados para aliviar o sofrimento dele de qualquer forma. Demos a ele por nossa conta, aspirina de
500mg de 12/12 durante10 dias, bastante limonada, suco de uva integral ômega 3. Não sabíamos se daria resultado, mas era só isso que tínhamos para dar a ele. Fomos
tentar a 2ª aplicação, depois da enfermeira furar os dois braços dele muitas vezes, tentando achar uma veia e não conseguia de jeito nenhum. Quando já estávamos
desistindo, Ela olhou uma veia que apareceu de repente e tentou, ai foi puncionando com muito esforço, porque o sangue ainda estava um pouco grosso, conseguimos os
dez ml, fizemos o procedimento tão rápido para não coagular. Nas outras aplicações foi ficando mais fácil fazer a punção, e a melhora dele foi também muito rápida. Na
3ª aplicação, notamos que estava andando com mais facilidade. A cada aplicação a melhora era visível, começou em março de 2012 e em julho já estava passeando
comigo “Ary” no shopping. Começou a se interessar por leitura, ver TV, coisas que não fazia mais por causa da demência. Voltamos com ele ao cardio em setembro de
2012, quando o Médico viu ele andando bem, conversando e sem a língua para fora da boca puxando o ar, perguntou: “ele está tomando mais alguma coisa além dos
medicamentos que passei? “. Ana rapidamente disse não dr. só o que o senhor passou para ele, ai vendo espantado um outro Severino, pediu novos exames que achava
desnecessários antes. Ressonância magnética, ecocardiograma, muitos exames de sangue. Na época as artérias tinham desobstruído um pouco, 30% e 10%, mas parecia
muito mais, ai resolvemos aumentar a dose da aht para 20ml por 23 semanas, ai foi tudo de bom !! a melhora foi gritante!! Hoje ele esta ótimo, já reclama do prefeito
rsrsrs, quer uma bicicleta para andar pelo bairro, mas não quer com 3 rodinhas, pois disse que essa é para criança, voltou a ser reclamão como era antes, e adoramos isso,
porque é sinal de que está melhorando cada vez mais. Há! Disse que não precisa mais tomar a vacina, pois já estava bom. Ele chama a aht de vacina. No inicio, falamos
com ele que o médico mandou tomar uma vacina, porque ele tem muito medo de injeção, hoje ele até vê a enfermeira fazer a punção, mas reclama que está doendo.
Quando a gente pensa que a doença venceu a batalha, vem a auto-hemo e mostra o contrario. 

  
- 

  
* FOTO 1: (18 de Junho às 21:19) 

  
Hoje eu li para o meu pai, o nome de todos que compartilharam e curtiram esta foto e o aniversário dele, Ele agradeceu e ficou admirado com o carinho de todos. 

  
18 de Junho às 21:19 

  
Ary F Silva: https://www.facebook.com/afsilva333

  
* FOTOS 2,3,4 e 5: (22 de abril de 2014) 

  
O Sr. Severino totalmente recuperado e já são mais de 100 aplicações de auto-hemoterapia! 

  
E aos que desejarem mais informações, na página do Sr. Ary F Silva, existem muitos videos que ele enviou do Sr. Severino. 

 

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/alzheimer.htm
http://www.youtube.com/watch?v=id_n2l2RCCs
http://youtu.be/id_n2l2RCCs
https://www.facebook.com/afsilva333


 
 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 4 de maio de 2012 - 21:44:26 

 189.110.111.147 
  

Enfermidades selecionadas 
 DEMENCIA MISTA - Alzheimer e Vascular

  
Minha mãe, 80 anos, foi diagnosticada a 2 anos atras (inicio de 2010), por um médico geriatra, que o problema dela era Alzheimer. Começou a tomar o Eranz 5 mg e o
Cittá 20mg. Após 15 dias de medicação, começou a ter surtos de delirios e alucinações horriveis. Bem depois de uns 6 meses de medicação continua, apresentou uma
melhora significativa.O médico afirmava que as alucinações nada tinham a ver com o Eranz...bem, em seguida, por falta da medicação no SUS, ela ficou 2 meses sem
tomar, mas continuava bem, muito bem. Nesse interim voltamos ao geriatra e ele disse que ela não poderia ter parado de tomar e que tinhamos que continuar dando,
mesmo ela estando bem. Bem voltamos a dar o Eranz e...tudo de novo, delirios, alucinações, liguei para o médico e ele disse para não dar então, pq. cm certeza ela não
precisava tomar (vai entender!!). Quero frisar que ele fez o diagnóstico a 1º vez sem pedir nenhum exame, só o teste psicológico e, no dia do teste ela estava com
depressão .Bom, depois disso, dessa segunda parada do Eranz, ela não melhorou mais e continuou, não sempre, mas vez por outra, falando coisas irreais. Aí a levamos a
um neuro que mediante a testes e tomografia disse que era demencia vascular e tinha alguma coisa do alzheimer, mas que o que imperava era o problema vascular.
Receitou só respiridona e o antidepressivo, mas como o quadro não melhorava, ele aconselhou a entrar novamente com o eranz. Bem, de novo a situação piorou e eu já
estava ficando meio louca com as alucinações dela, qdo descobri a autohemoterapia. Ela fez ontem a 4 aplicação e já dá para notar alguma diferença. Continua com o
eranz e o cittá, porque tenho medo de parar e ela começar a ter alucinações e agressividade, mas percebe-se nitidamente uma melhora, pouca ainda perto de um estado
mental normal, mas alguma coisa já deve estar fazendo efeito pois ela está calma, sem "viajar tanto" e começando a interagir novamente...aos poucos, mas está. É muito
cedo para se falar com certeza absoluta, mas acredito que se com 4 aplicações ela já deu uma melhorada...daqui para frente a tendencia será melhorar cada vez mais, eu
espero. 

  
Daqui um tempo torno a postar aqui e dizer como vai indo tudo pois eu pretendo não parar com as aplicações (20ml) cada 5 dias. 

  
Na minha opinião, cada caso é um caso, mas sempre que temos uma luz no fim do tunel, devemos ir de encontro a ela para sabermos se existe saída ou não!! 

  
Gostaria que se mais pessoas tiveram esse tipo de problema com o Eranz, entrassem em contato comigo, pois no caso de minha mãe, é um efeito colateral grave que
deveria ser mencionado na bula com mais precisão. Os médicos também deveriam alertar para esse quadro alucinógeno que o Eranz provoca, pois a gente fica sem saber o
que fazer...se continua dando ou se para. 

  
Nathania Guimaraes 

 Cabreuva 
  

 
 
 
 
 
Segunda-feira, 19 de outubro de 2009 - 17:19:50 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Alzheimer, Colesterol, Depressão, Esofagite, Gripe, Prevenção em geral, Rinite
  

Vantagens 
 LOGO NAS PRIMEIRAS APLICAÇÕES FIQUEI MAIS CALMA.PORÉM PARECE QUE MEU ORGANISMO SE ACOSTUMOU E PAREI DE SENTIR A PAZ DO

INÍCIO ...COMECEI COM OS 10 ML, MAS FIQUEI DOLORIDÍSSIMA... AGORA ESTOU FAZENDO COM 5ML.RINITE CONTROLADA,ESTOMAGO
MELHOROU (REFLUXO LARINGO FARINGEO). MENSTRUAÇÃO EXCESSIVA, NORMALIZOU... 

  
Experiência 

  
AINDA NÃO MELHOREI DA TIREOIDITE, QUE ALGUMAS VEZES FICA DOLORIDA E INCHADA. 

  
EU ACREDITO QUE DEVO MELHORAR COM O PASSAR DOS ANOS... NÃO PRETENTO PARAR DE JEITO NENHUM... TAMBÉM PAREI DE TOMAR O
ANTICONVULSIVO (O NEUROLOGISTA QUEM TIROU), POIS TIVE CONVULSÕES DEVIDO A UMA ATROFIA CEREBRAL LEVE... A QUAL
"ESTACIONOU" DEPOIS DA AHT. 

  
luciany zarth 

 42 anos - Londrina - PR - Brasil 
  

 
 
 
 
 
Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2009 - 17:02:46 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Acne juvenil, Afta, Alergias, Alzheimer, Amigdalite, Anemia, Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Asma,
Bronquite, Bronquite asmática, Bursite, Cálculos renais (pedra no rim), Câncer, Cisto cebáceo, Cistos de ovário, Colesterol, Colite, Colite ulcerativa, Coração (problemas
cardíacos), Depressão, Dermatose alérgica, Diabetes mellitus, Distrofia muscular progressiva, Doença mista do tecido conjuntivo, Doença pulmonar obstrutiva crônica,
Doenças pancreáticas, Doenças virais, Dor de cabeça crônica, Dor na coluna, Dores articulares, Encefalite, Endometriose, Enxaqueca, Esclerose múltipla, Esclerose
tuberosa (TSC), Esporão, Estresse, Fibromialgia, Furúnculo, Gangrena, Glaucoma, Gripe, Hérnia de disco, Herpes, Hipertensão arterial, Hipertrofia benigna de próstata,
Hipotensão (pressão baixa), Hipotireoidismo, HPV (infecção por vírus do papiloma humano), Infecção, Inflamação, Insuficiência renal crônica, Insuficiência vascular
periférica, Labirintose, Lupus, Menstruação, cólicas e controle da TPM, Micose, Miomas, Nódulo na tireóide, carne no olho., Ovário policistico, Plaquetopenias,



Pneumonia, Pós-operatório, Pré-operatório, Pressão baixa, Prevenção de infecções cirúrgicas, Prevenção em geral, Psoríase, Refluxo gastroesofágico, Reumatismo,
Rinite, Síndrome do túnel do carpo, Sinusite, Tendinite, Trombose, Úlcera de estômago, Varizes, Verrugas

  
Experiência 

  
sou tecnica de patologia clinica, comecei aplicando em minha mae que era cardiopata de nivel gravissimo vivia mais tempo no hospital do que em casa seus batimentos
cardiacos chegavam a 36 por minuto os medicos recomedaram que implantasse um marca-passo, mas gracas a Deus o sus demora muito, porque com a AH aplicando
1oml por semana dentro de 1 ano e meio de tratamento ela se submeteu a um cateterismo e a um novo ecocardiograma onde foi constatado que suas veias estavao
desobstruida as que estavam frageis se regeneraram e o cardiologista deu alta para ela, diminuiu a medicacao e hoje ela continua nao parando mais em cas mas nao para
ficar no hospital e sim para fazer curso de pintura, bordados croche e ate voltou a trabalhar ja esta costurando de novo e vai dar aula de corte e costura numa ong aqui na
cidade. tenho varios outros relatos todos com provas cientificas porque faco aplicacoes em dezenas de pessoas e cada uma tem algo para contar 3 delas tinham miomas do
tamanho de uma laranja e teriam que retirar o utero apos um ano de aplicacao nao tem mais nem sombra dos miomas, outro caso interesante e de um paciente que iria
amputar o pe por causa do diabete que necrosou o seu dedo, que estava totalmente preto e com uma ferida dolorida que nao fechava, agora ele anda normalmente nao
amputou o pe e detalhe ele fez somente 6 aplicacoes se eu pudesse contaria caso por caso mas nao da tenho uma paciente com cancer de intestino pedirei a ela que relata
para voces tudo antes e depois do tratamento. permita Deus que legalizem esse tratamento para que possamos trabalhar e ajudar a quem precisa em paz ate breve lucimar 

  
Anônimo 

 38 anos - - - Bulgária 
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 11 de dezembro de 2008 - 22:36:07 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alzheimer
  

Vantagens 
 disposicao e melhora das dores nas articulacoes 

  
Experiência 

 pretendo saber sobre a cura de alzheimer 
  

Anônimo 
 54 anos - Araçatuba - SP - Brasil 

  
 
 
 
 
Quinta-feira, 31 de julho de 2008 - 00:45:32 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Acne juvenil, Afta, Alcoolismo, Alergias, Alzheimer, Amigdalite, Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Bronquite,
Cálculos renais (pedra no rim), Câncer, Cisto cebáceo, Colesterol, Depressão, Dermatose alérgica, Diabetes mellitus, Distrofia muscular progressiva, Doença pulmonar
obstrutiva crônica, Doenças virais, Dor de cabeça crônica, Dor na coluna, Dores articulares, Enxaqueca, Estresse, Furúnculo, Glaucoma, Gripe, Herpes, Hipertensão
arterial, Hipotireoidismo, Infecção, Inflamação, Lupus, Menstruação, cólicas e controle da TPM, Nódulo na tireóide, carne no olho., Osteoporose, Plaquetopenias,
Pneumonia, Prevenção de infecções cirúrgicas, Prevenção em geral, Psoríase, Refluxo gastroesofágico, Reumatismo, Rinite, Sinusite, Úlcera de estômago, Varizes,
Verrugas, Vitiligo

  
Vantagens 

  
Aplicações também para falta de imunidade- leucopenia? 

  
Faço em toda minha familia com os problemas acima marcados e recebo a prática tbem e estou realmente encantada com os efeitos benéficos que vem nos
proporcionando em apenas 2 aplicações. Dores nas costas,( devido a suposta metástase óssea ou processo degenerativo á exclarecer).Tbem já podemos comprovar
melhora visível nas alergias, artrose e outras doenças mais que antes por nada eram controlados... 

  
Experiência 

  
Depois de assistir o vídeo do Dr. Luis Moura, quero parabeniza-lo por ser este excelente pesquisador e um profissional em extinção...é um dos médicos mais humanos que
já pude avaliar...um médico exemplar e deve ser levado a sério por ser essa pessoa maravilhosa que é!!! Ele deve ser valorizado e peço que o levem a sério ,pois, acredito
na prática e vou continuar a fazer o procedimento em mim e em toda minha familia. 

  
Rosangela Maria Ferreira Ribeiro 

 53 anos - Pará de Minas - MG - Brasil 
  

 
 
 
 
Sexta-feira, 15 de fevereiro de 2008 - 11:04:46 

 189.115.4.119 
  

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alzheimer
  

Vantagens 
  

Minha sogra voltou a fazer atividades que estavam esquecidas, como acender o fogão, chegou até a fazer 
 crochê, voltou a fazer o café, etc.... 

 



 
Experiência 

  
Somente hematomas na região de aplicação do sangue. 

  
Ida Virgilio da Costa 

 77 anos - Santo André - SP - Brasil 
  

 
 
 
Arcebispo católico cura Parkinson e Alzheimer com auto-hemoterapia 

  
Senhor Marcelo Fetha: 

  
Sei que o senhor é um grande divulgador da auto-hemoterapia, por isto lhe envio estas informações. Peço que o senhor as divulgue, se achar interessante. Quero observar
que consegui o mail do senhor na internet. 

  
Sou capixaba e moro no sul do país, em São Paulo, Capital. 

  
Vou ao meu Estado, o Espírito Santo, todo ano. Este ano tive duas surpresas. Minha irmã vinha se tratando de artrite reumatóide há muito tempo. Sem resultados. Mais ou
menos a partir do meio do ano passado, ela me disse que tinha uma surpresa, mas que só revelaria em nossa terra. Ela sabia que eu também enfrento a artrite, mas é um
caso novo, que me faz sofrer, mas não como ela. Então, na visita, a surpresa: ela estava curada da artrite. E me disse que se curou com auto-hemoterapia, indicada por uma
religiosa católica e feito por uma enfermeira amiga sua. 

  
Minha irmã, Maria das Graças, cursou o normal comigo. Mas se casou com uma pessoa ciumenta, que ganha (ganhava, pois é falecido). E virou dona de casa. Dei a sorte
de casar com um homem bom, que me estimulou, e fiz Ciências Biológicas, onde atuo até hoje dando aulas. Meu marido, que fez Ciências Contábeis, trabalha até hoje
(tem quase 70 anos). Bem, embora bióloga e estudiosa, o senhor de desculpe por falar sem modéstia, não conhecia esta técnica, a auto-hemoterapia. 

  
Nos últimos tempos tenho estudado a auto-hemoterapia como nunca estudei nada na vida, nem botânica, minha ciência preferida. A técnica é fantástica e já estou
praticamente curada, com uma meia dúzia de aplicações. O José, meu marido, também está estimulado a fazer. 

  
Bom, vou contar para o senhor a outra surpresa. Fui ao Convento da Penha, e qual não foi minha surpresa em ver o arcebispo aposentado d. Silvestre Scandiam rezando
missa. Meu Deus, como está mudado. Ele comemorava 80 anos, e suas mãos estavam firmes e a memória sem falhas. Para quem o viu com tremores de Parkinson e com a
confusão mental produzida pelo Alzheimer nas celebrações que faz em Bairro de Fátima, próximo ao bairro de minha irmã, que é Jardim Camburi, só podia falar de
milagre. 

  
Foi então que Maria das Graças me contou o milagre: o arcebispo d. Silvestre Scandiam está fazendo auto-hemoterapia há bastante tempo. E se curou das duas doenças
com esta técnica maravilhosa. Toda a cidade sabe disso e a gente espera que os homens de Deus que dirigem a Igreja Católica no meu estado façam esta divulgação na
hora oportuna. 

  
Se o senhor achar estas informações importantes e que pode ajudar a causa da auto-hemoterapia, pode divulgá-las. Só peço que não divulgue o meu e-mail. Se o senhor
quiser entrar em contato com o arcebispo, para conversar com ele, fique a vontade. Só não tenho o contato, que a internet facilita. Não sendo esta comunicação de
interesse para a auto-hemoterapia, o senhor faça o favor de deletar. Só me alonguei pois achei o fato interessante, pois tanto o senhor como eu e todas as pessoas
informadas, todos nós sabemos, que a medicina não cura nem Parkinson, nem Alzheimer. 

  
Sou grata pela atenção do senhor. 

 Maria Imaculada do Perpétuo Socorro Silva, de São Paulo. 
  

 
 
 
 
 
----------- 

  
 
 
 
Sábado, 13 de dezembro de 2008 - 11:15:42 

  
Pessoal, 

  
esta é uma das prováveis explicações para a auto-hemoterapia curar ou produzir remissão dos sintomas do Alzheimer. Não conheçemos um sem número de relatos de cura
de doenças produzidas por vírus com esta técnica, oportunamente divulgada pelo dr. Luiz Moura na sua entrevista a Ana Martinez e Luiz Fernando Sarmento? 

  
Valter. 

  
07/12/08 

  
Estudo britânico aponta elo entre vírus do herpes labial e Alzheimer 

  
Cientistas da Universidade de Manchester fizeram a descoberta. 

  
Pesquisa contribui para novos tratamentos contra a doença. 

  
Da EFE 

  
Uma equipe de cientistas da Universidade de Manchester, no Reino Unido, estabeleceu uma conexão entre o vírus do herpes labial e o mal de Alzheimer, o que poderia
contribuir para o desenvolvimento de novos tratamentos contra a doença neurodegenerativa. 

  



Na pesquisa, publicada na revista "Journal of Pathology", os especialistas constatam que o vírus que gera as feridas nos lábios, conhecido como herpes simplex (HSV1), é
um dos causadores das placas de proteínas achadas no cérebro dos doentes de Alzheimer. 

  
Os cientistas, que reconhecem que seu estudo ainda está em fase inicial, sustentam que esse vírus pode estar vinculado à aparição do Alzheimer e acreditam que o mal
poderia ser tratado com agentes antivirais. 

  
... 

  
No endereço

  
http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL914114-5603,00-
ESTUDO+BRITANICO+APONTA+ELO+ENTRE+VIRUS+DO+HERPES+LABIAL+E+ALZHEIMER.html 

  
Valter 

 58 anos - Vitória - ES 
  

 
 
 
 
 
Segunda-feira, 5 de abril de 2010 - 17:31:08 

 189.122.142.201 
  

Pratico a AHT regularmente de 7 em 7 dias desde julho 2008. Um USG transvaginal localizou em abr/2008 uma "imagem cística alongada de conteúdo anecóico na
região anexial esquerda medindo 83x31x55 (volume=87,1 cc)", que me causava cólica semelhante à menstrual e bastante desconforto. Fui à minha gineco, que aventou
possibilidade de cirurgia, mas que sugeriu aguardar e observar um pouco mais. Eu que fazia a AHT irregularmente, resolvi ser leal a mim mesma desde julho/2008, então,
em Jan/2010 a imagem cística já estava com 53x27x48 (V=37cc) e as cólicas deixaram de existir (creio que pela redução do cisto), bem antes de eu saber dos números do
novo ultrassom. Como não fiz outra coisa a não ser a AHT regularmente desde o período acima, não tenho dúvidas que ela contribuiu para tais resultados. Além disto,
NUNCA MAIS FIQUEI RESFRIADA OU GRIPADA. Sinto-me numa super forma e bem disposta nos dias seguintes à AHT. Além disto sou muito cuidadosa com a
alimentação. Recomendo a AHT pra todo mundo com quem converso sobre saúde. Tenho uma amiga com uma doença auto imune pulmonar (que causa umas bolhas de ar
no pulmão), totalmente curada e controlada desde que lhe falei e ela conseguiu e viu o DVD do Dr. Luiz. Ela também tem outras tantas pessoas que passaram a fazer a
AHT quando viram a super melhora e cura dela, inclusive, um médico amigo aposentado, que tem o mal de Alzheimer, cuja esposa decidiu pela AHT para ele, saiu da
depressão profunda em que estava e voltou a caminhar com a esposa pelas ruas do bairro. Os que são contra a AHT não sabem o quanto estão perdendo em qualidade de
vida, por não adotá-la como cuidado adicional para sua saúde. Espero que as autoridades incluam a AHT como terapia adicional nos SUS por todo o país: nosso povo
precisa de algo assim.========= 

  
Neaci de Souza 

 Rio de Janeiro 
  

 
 
 
 
21 de março de 2013 - 22:56:22 

 187.82.0.32 
  

na integra o comentario de Ana Maria Gomes da Silva 
  

Ana Maria Gomes da Silva: Meu sogo tem 90 anos, faz a AHT a 1 ano, estava com as veias das carótidas obstruídas 80% e com muita dificuldade em respirar , fazia a
respiração de boca aberta com a língua para fora. O cardio dele disse que não poderia fazer mais nada, devido a idade dele e os medicamentos seriam os mesmos até o
final da vida dele. Ele também é portador do mal de Alzheimer e estava totalmente ausente da vida. hoje conseguiu desobstruir 20% e cada veia da carótida e uma
desobstrução total ,em uma veia da perna esquerda. A melhora dele é visível, esta mais ativo, assisti tv, lê livros, coisa que não fazia a muitos anos. incrível ate a memória
dele melhora a cada dia. Tudo graças a Deus , a Auto hemoterapia e ao DR LUIZ MOURA. 

  
 
 
 
 
Maurecir Mafra: Esse individuo fala mal porque esta perdendo clientes para a autohemoterapia, a minha mãe com 93 anos utiliza já a quase 3 anos direto, toda a semana,
permitindo fazer caminhadas diarias mesmo com alzheimer que esta estabilizado desde que iniciou. 

  
Comentário de Maurecir Mafra em 12 maio 2014 às 13:46 

 Minha mãe tem alzheimer há mais de oito anos e está melhorando, faz autohemo há quase 4 anos , além de outros que estamos a testar , veja sobre LDN E ALZHEIMER
http://amigosdacura.ning.com/groups

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autohemoterapia:
  

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

http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL914114-5603,00-ESTUDO+BRITANICO+APONTA+ELO+ENTRE+VIRUS+DO+HERPES+LABIAL+E+ALZHEIMER.html
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/


http://autohemoterapia.orgfree.com/
  

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

  
 

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

