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Relatos - Auto-Hemoterapia e Cancer
 
 
Auto-hemoterapia cura cancro

  
Mafra Mafra publicou em AMIGOS DA CURA há 36 min 

  
 Mais uma cura 

  
 Publicado por Laurinda Paulos em 6 junho 2016 às 18:14 em CURAS 

  
 Em Dezembro do ano passado entrei neste site e fiz algumas perguntas sobre a AHT que foram prontamente
respondidas. 

 Meu marido estava com cancro (somos portugueses, vivendo em Portugal) do reto e iniciou quimio e
radioterapia em 28.Dezembro. Começou com a AHT umas semanas antes, 10ml de 5/5 dias. Em Janeiro estava a
sentir-se melhor, com menos dores ao ir à casa de banho. Em Fevereiro já não tinha dores. Em finais de Março
acabou a quimio e a radio. Em Maio realizou exames médicos (análises aos valores tumorais, TAC e RM). O
resultado desses exames prova que não tem mais cancro. O oncologista ficou feliz e surpreendido por ter sido
uma cura tão rápida. 

 Continuamos a fazer aht de 7/dias. 
 Quis, aqui, deixar este testemunho para dar mais esperança a outras pessoas doentes. 

 Muito obrigada por ter encontrado esta página maravilhosa onde pessoas desesperadas podem encontrar razões
para acreditar nesta técnica maravilhosa, eficaz, fácil e barata. 

  
 http://amigosdacura.ning.com/forum/topic/show?id=4269704%3ATopic%3A378599

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

http://www.hemoterapia.org/


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

  
 
 
 
 
Goretti Fagundes Meniquetti comentou no grupo Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura 

  
Goretti Fagundes Meniquetti Meu esposo e eu fazemos auto hemoterapia a tres anos e nos sentimos muito bem.
Ele teve câncer de próstata, esta curado mas tem efeitos da rádio terapia e com hemoterapia se sente muito bem.
Aumenta a imunidade. 

 Descurtir · Responder · 1 · 1 minuto (11 de maio de 2016) 
  

https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/permalink/955922897859962/?
comment_id=955942831191302%ACif_t=group_comment%ACif_id=1462968950962275

 https://www.facebook.com/goretti.fagundesmeniquetti
  

 
 
 
 
 
Quinta-feira, 7 de abril de 2016 - 17:20:26

  
Auto-hemoterapia cura Mieloma Multiplo

  
Iara M Ferreira publicou no grupo AMIGOS DA CURA 

 1 h (7 abril 2016) 
  

Em 2011 fui acometida de uma doença grave, onde iniciaram - se os exames intermináveis que pudesse
diagnosticar oque acontecia em meu corpo. 

 Foram 3 anos e meses com diagnóstico errado. Quando em março de 2015 fui diagnosticada com Mielona
Múltiplo, que para quem não sabe é um tipo de câncer raro na medula que degenera os ossos. 

 Nos anos anteriores sofri pneumomias, paradas respiratórias, falência hepática e renal.. 
 Onde em Setembro de 2015 conheci a Auto imunoterapia onde hoje me encontro exatamente bem. 

 Os órgãos que estavam comprometidos estão em funcionamento correto. sem contar a dor de cabeça que me
acometia todos os dias. 

 Anêmica, careca e totalmente abaixo do peso. Não havia mais esperança. 
 Hoje com 7 meses de HT. Estou assim, me sentindo renovada. 

 Então acreditem seu sangue te cura. 
  

https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/posts/1086744044716444?pnref=story
  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568631723306723&set=pcb.1171972682836718&type=3&theater
  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568631679973394&set=gm.1171972682836718&type=3&theater



 
https://www.facebook.com/opening.ways

  
AMIGOS DA CURA: 

 https://www.facebook.com/groups/422963371070990/
  

 
 
 
 
Maurecir Mafra - criador do blog AMIGOS DA CURA - Rede Ning e do Grupo AMIGOS DA CURA no
Facebook, foi diagnosticado com câncer na bexiga em 2008. Em 2009 se curou do câncer pela Auto-
hemoterapia. Conseguiu pela Auto-hemoterapia prolongar sua vida em 10 anos. Em 2016 um novo câncer se
desenvolveu e o levou a óbito em setembro de 2018. O seu testemunho original publicado no AMIGOS DA
CURA está abaixo. E pelo seu incansável trabalho em defesa da AHT e outras terapias naturais, ele ajudou
milhares de pessoas. Os defensores da AHT são muito gratos a todo o seu empenho em favor da vida(*).

  
(*) O Blog AMIGOS DA CURA (desativado em setembro 2018 ) contabilizou 4,5 MILHÕES de visitas. E o
Grupo AMIGOS DA CURA no Facebook (https://www.facebook.com/groups/422963371070990/) conta mais de
31 MIL membros (setembro 2018).

  
 
Mafra Mafra publicou no Grupo AMIGOS DA CURA: 

  
CUREI MEU CANCER 

  
Postado por Maurecir Mafra em 30 novembro 2009 

  
Devido a um grande stress que sofri no ambiente de trabalho, tive atendimento no pronto socorro por duas vezes
e internação em hospital com risco cardíaco elevado, e depois de alguns meses nova internação por hemorragia
no dia 12 de maio de 2009, os médicos constataram através de ultrassonografia e ressonancia magnetica, uma
lesão vegetante na bexiga, todos olhavam como sem esperanças de vida, pois tinha perdido muito sangue e
estava bem pálido, até veio uma "colega" de trabalho, dar a "extrema unção", dizendo que nesta vida, estamos
apenas de passagem.......................... 

  
Depois de alguns dias, um pouco recuperado solicitei ao médico alta hospitalar, e marcamos a
cirurgia(raspagem) para retirada do provável tumor confirmado posteriormente por biópsia. 

  
Em casa comecei a usar a técnica da autohemoterapia onde já conhecia e em buscas na Internet, vi aterrorizado o
meu tempo de vida... 10 meses sem tratamento, entrei na madrugada pesquisando, acreditando que acharia
previsão diferente, infelizmente todos tinham o mesmo teor para o cancer de bexiga.......................... arrasado,
sem descansar, achei uma matéria sobre babosa em um livro que tinha a fórmula do Frei Romano Zago, que
curava o cancer, fui a livraria do Shopping e o atendente falou que conseguiria em 15 dias, é muito tempo para
quem tem 10 meses pensei, voltei a internet e tempo depois em um blog achei o livro para baixar, "varei" a
madrugada lendo, nasceu uma esperança........... 

  
Imediatamente parti em busca da matéria prima e a usar o preparado e continuei em busca de outros tratamentos
alternativos, pois a cirurgia estava marcada para 25 dias após a saída do hospital. 

  
Fui submetido a uma biopsia endoscópica, onde o cirurgião retirou um tumor maligno de aproximadamente 1,5 a
2 cms. da bexiga, após biopsia foi sugerido pelo laboratório outra mais específica chamada imunohístoquimica,
solicitado por outro urologista fiz também um exame completo em todo o corpo Pet Scan, que verifica os órgãos
enfim todo o corpo, afim de determinar se houve invasão para outros órgãos e o grau de invasão, onde foi
constatado células cancerosas no local da cirurgia na bexiga, um tumor maligno com células agressivas somente

https://www.facebook.com/groups/422963371070990/


na bexiga porém com invasão muscular(carcinoma pouco diferenciado, o mais agressivo), o cirurgião declarou
que o tratamento é retirar a bexiga para evitar metastase, e constroem outra com uma parte do intestino, devido
as células cancerosas terem penetrado no músculo. 

  
Com esta notícia fui consultar outros(15) médicos e todos diziam a mesma coisa, retira-se a bexiga juntamente
com próstata e vesiculas seminais e dando tudo certo, conseguirá urinar normalmente pela uretra, muitos casos
há necessidade do uso de fraldão para o resto da vida, e outros uma bolsa para coletar a urina, além de
quimioterapia e radioterapia. 

  
Um absurdo tudo isso não é possível que a medicina esteja tão atrasada, inclusive um deles(urologista) falou que
recentemente trabalhou um ano em Hospital dos Estados Unidos e também é feito desta mesma forma, cirurgia
radical para o cancer de bexiga. 

  
É lógico que não concordei com esta mutilação e procurei uma Clínica Oncológica para iniciar o tratamento de
quimioterapia, (afim de retardar a progressão, imaginei) que durou tres meses, foram 4 seções de 2 aplicações, 4
de cisplatina, dexametasona e ondansetrona, e 4 de gemcitabina junto com as duas últimas citadas, a cisplatina é
de matar e quase morri, na primeira tomada(7 horas tomando veneno, na corrente sanguinea) dois dias depois na
madrugada, fiquei desacordado por muito tempo(provável parada cardíaca) sem forças para respirar, porque
acreditei em uma médica anterior, que tinha dito se fizesse uso da auto-hemoterapia junto com a quimioterapia,
chegaria a óbito, com hemorragia no local da aplicação(tinha interrompido com a auto-hemoterapia por 10 dias).
 
No dia seguinte voltei a autohemoterapia fortalecendo o corpo, abrandando os enjoos, sem mais problemas. 

  
Continuei pesquisando fórmulas alternativas para a cura do cancer, imaginei que viveria mais de um ano, mas
tinha dúvidas se chegaria vivo até o natal do próximo ano, até então na internet só encontrava notícias ruins,
como no cancer de bexiga as células cancerosas duplicam em 2 meses e só 46% chegam a 5 anos de vida, se
fizerem cirurgia e quimioterapia.(comparando:no caso de cancer de próstata demoram 1 ano e 8 meses, a sua
duplicação). 

  
Sem conseguir dormir, com todas essas más notícias, pensei em vender tudo que tinha e ir para outros países a
busca da cura, mas semanalmente notícias de morte por cancer de artistas famosos e pessoas com grande poder
aquisitivo, tiravam a esperança de conseguir algo curável, aprofundei nas pesquisas e tratamentos, como
alimentos funcionais, novas descobertas e outros processos de cura, traduzindo páginas via internet visitei vários
países, e também em livros de medicina e de biologia enfim, tudo o que está descrito nestas postagens, vitaminas
e minerais que fortalecem o sistema imunológico, vários alimentos que bloqueiam o desenvolvimento das
células cancerosas e evitam a proliferação e consequentemente enfraquecendo-as, além da FÉ em DEUS,
SANTA PAULINA, ESPÍRITOS enfim, acredito que fiz tudo o que voce imaginar. 

  
No mes de novembro de 2009 fiz uma ressonancia magnética e nada constou, no fim do mesmo mes fiz uma
biópsia, onde foi retirado dois fragmentos, com parte muscular do local do tumor e o resultado fui buscar no
laboratório antes de ir para o médico, onde renasci, após ler: 

  
Não existe neoplasia.................................................... sumiu, talvez um milagre.....(foto da biópsia no comentário
abaixo) 

  
Desde o início da descoberta do cancer, faço autohemoterapia, 5 a 6 mls. de 5 em 5 dias,(apenas uma parada de
10 dias, já citado) onde não foi necessário tomar remédios para enjoo, pois os anticorpos ficam mais ativados e
fortalece todo o corpo, 

 No 4º dia, mais ou menos 24 horas antes da hemoterapia, tomava um cloridrato de levamisol, remédio que
aumenta a produção dos anticorpos, (ver a Entrevista com o do Doutor Luiz Moura), além disto de manhã, usei o
queijo com pouca gordura(quark ou cottage) e o óleo de linhaça extra virgem, junto com sementes de linhaça
trituradas na hora e frutas(fórmula dentro do blog cura do cancer). Muita água, (diminui a formação de novas
células cancerosas), chá verde(sem conservantes, nem açucar) no lugar do café, sucos naturais sem açucares,
alimentação de 3 em 3 horas, evitando produtos animais, foram meses de pesquisas initerruptas, enfim tudo que



está neste blog, é o que sigo(menos a graviola, não consegui matéria prima), e foi bem estudado, muitas noites
sem dormir, pois o abalo inicial é grande, agora estou curado e bem mais forte que antes, sem sequelas no corpo,
quero ajudar a quem necessite sinto esta obrigação, com uma boa alimentação natural, (sem conservantes) que
reforça o sistema imunológico, sem stress, tendo uma vida maior e mais saudável é o que desejo a todos. 

  
Maurecir Mafra 

 biópsia final: 
 Exibições: 58764 

 Descurtir · Responder · 1 · 2 min 
 Mafra Mafra 

  
Mafra Mafra biópsia final; http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/curei-meu-cancer

 
 
 
 
 
 
 
Terça-feira, 20 de outubro de 2015 - 21:06:16

  
Enfermidades selecionadas: CANCER

  
Auto-hemoterapia salva animal com câncer

  
Paulo Cesar Almeida publicou no Grupo Hemotérapia O Sangue que cura eu Faço: 

  
Quem se dispuser a pesquisar a AHT, comece com a cadela que eu conheço, condenada a morrer de câncer no
máximo em dezembro de 2014 e que está melhor a cada dia graças apenas à AHT. Não conseguiu fazer a
quimio, os 2 tumores estavam crescendo rapidamente e estabilizaram imediatamente após o começo da AHT.
Insisto, pois é a 5a vez que posto isso e ninguém quer saber: é caso para ser estudado a nível mundial, até porque
a cadela está viva, o médico está aqui, os exames não deixam dúvidas e existem várias testemunhas 

 Descurtir · Responder · 2 · 2 min 
  

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

 
 
 
 
 
Quarta-feira, 4 de março de 2015 - 19:31:59

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
  

Auto-hemoterapia cura câncer no sistema linfático muito raro de células T3+
  

Juan Carlos Beyer: Gostaria muito de agradecer ao Sr. Maurecir Mafra por ter criado este blog maravilhoso que
nos auxilia de uma forma geral a resolvermos problemas difíceis com base em uma alimentação adequada e uso
de técnicas como por exemplo a Hemoterrapia que me ajudou a curar um câncer no sistema linfático muito raro
de células T3+. 

 Faço hemoterrapia semanalmente a mais de um ano após a descoberta de um câncer na perna e desde o início da



utilização desta técnica o câncer regrediu rapidamente onde em cerca de dois meses a ferida já estava totalmente
cicatrizada. 

 Desde então continuo fazendo a Hemoterrapia e sinto que minha imunidade sempre está elevada pois nunca
mais tive amigdalite coisa está que geralmente a cada dois meses estava tomando antibióticos para "curar" está
inflamação que sempre persistia em voltar. 

 Sou muito grato também ao Glondin Ekkart Kiebler que sempre me apoiou em várias etapas de minha cura do
câncer. 

 2 h · Descurtir · 2 
  

https://www.facebook.com/juancarlos.beyer?fref=ufi
  

Post do Grupo Amigos da Cura: 
 https://www.facebook.com/groups/422963371070990/

  
-- 

  
 
 
 
 
 
Terça-feira, 3 de março de 2015 - 11:10:25

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
  

MAIS UM TESTEMUNHO DE CURA DE CANCER PELA AHT, POSTADO ONTEM NO AMIGOS DA
CURA

  
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/minha-cura-de-c-ncer-de-bexiga?xg_source=facebookshare

  
Minha cura de câncer de bexiga 

 Publicado por Emília T.S.R.B. de Paula em 2 março 2015 às 20:31 em CURAS 
 Exibir tópicos 

 1º) Meus agradecimentos a Maurecir Mafra, Dr. Luiz Moura. 
 2º) Depois de vários exames e de uma cistocopia na qual foi detectado um tumor de bexiga 2x2x2 em trígono

vesical eu cheguei em casa e fui pesquisar na internet. Aterrorizada tudo o que me aparecia era câncer de bexiga.
Eu não queria acreditar e por isso pesquisei até mesmo em hospitais alemães. Todos eles diziam a mesma coisa.
Descobri assim que estava com câncer. Chorei muito. Tive medo, principalmente por causa da minha família.
Logo após comecei a pesquisar e a procurar por sobreviventes de câncer de bexiga. Foi horrível, não encontrava
sobreviventes. Rezei para que o Divino Espírito Santo me guiasse nas minhas pesquisas e me apareceu o blog do
Maurecir Mafra. A minha felicidade foi imensa ao ler o depoimento dele. Eu que estava sem esperanças me
agarrei ao depoimento dele e o li e o reli tantas e tantas vezes que perdi a conta. Imprimi tudo e fiz quase tudo o
ele orientava. Vi os vídeos do blog e do Dr. Luiz Moura. Veio o diagnóstico: Neoplasia vesical malígna. A
cirurgia foi marcada de imediato. Não fazia um mês que estava fazendo a AHT. Hoje voltei ao médico e ele não
acreditava que eu não tinha mais hematúria (urinar sangue) e os outros problemas que apresentava na época. Eu
terei que fazer uma nova cistocopia em setembro porque este câncer costuma voltar. Sei que estou curada e
postarei os resultados aqui. Amigos, acreditem no depoimento do Maurecir. Não fiz químio e nem rádio. O
médico de hoje me perguntou duas vezes, como se não acreditasse que eu não tinha mais problemas. Vou
continuar lendo as informações do Maurecir e ... vida longa. Não os conheço, nunca os vi, mas sinto-me ligada a
vocês pela dor, pelo medo, pela solidão que compartilhamos. 

 Obrigada a todos e a este blog que é maravilhoso. 
 Favorito Facebook 

 Exibições: 39 



? Responder esta 
 Respostas a este tópico 

 Permalink Responder até renato marques bastos 9 horas atrás 
 Olá boa noite... Aconteceu o mesmo comigo, em 11/2012 através de sangue na urina descobri que estava com

câncer de bexiga através de ultrasonografia descobrir um câncer de 5x3x2 em trigono o médico solicitou de
imediato uma raspagem RTU foi quando é informou que minha bexiga estava toda tomada de lesões aquilo
acabou comigo pq na net só via coisas ruins sobre o câncer de bexiga. Dela pra cá descobri o amigosdacura e li e
reli a história do mauricir comecei a praticar a aht e fui ao medico onde solicitou 2 RTU por não ter retirado
todas as lesões e fiz um tratamento com BCG. passado 3 meses fiz uma cistoscopia onde constou mais lesões fiz
mais uma RTU onde o médico me informou que tinha que retirar a be ia junto com próstata e visicula não
aceitei. Passado 1 um mês solicitou mais 1 RTU onde não havia lesões então não houve raspagem fiz o
ttratamento novamente com BCG passado 3 meses fui fazer a cistoscopia não havia lesões até chorei de emoção.
Passado mais 3 meses estava fazendo manutenção com BCG onde estava sentindo muitas dores na virilha fiz
uma ressonância onde constou uma massa ao lado da bexiga por fora onde pressionava meu nervo ciático e
alguns linfonodo no rin fiz a biopsia dessa massa onde constou carcinoma originário da bexiga e a bexiga
aparente livre. Hoje estou fazendo quimioterapia fiz radioterapia e continuo com a AHT pq acredito muito ainda
continuo com minha bexiga mas lutando contra essa massa. Ja fiz 8 sessoes de quimioterapia e dia 23 vou fazer
a tomografia pra ver se reduziu essa massa.. Acredito muito que a Aht curou minha bexiga agora vamos vê no
que vai dar. Estou e cama por conta do nervo ciático e com dores 

 e muito debilitado devido a quimioterapia. Acredito muito em Deus que tudo vai dar certo. 
  

 
 
 
 
 
Domingo, 8 de fevereiro de 2015 - 15:56:54

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
 Gripe

 Infecção
 Prevenção de infecções cirúrgicas

  
Internauta diz que é Testemunha viva dos benefícios da auto-hemoterapia

  
Ruy Laranja *****Sou testemunha viva dos beneficios da HEMOTERAPIA:minha esposa submeteu-se a
quimioterapia(8 aplicaçoes) devido a uma cirurgia invasiva de auto grau por causa de um cancer,apos a tal
cirurgia iniciei aplicando nela 10 Ml,o resultado?ela nunca contraiu uma infecçao,nunca contraiu um resfriado
sequer,nunca teve febre,e recuperou-se maravilhosamente bem,ainda fara as tais aplicaçoes,dizem eles,por um
periodo com bastante espaçamento entre as tais,ate nao ser nescessario mais.continuo aplicando 5 Ml de 10 em
10 dias.Dou muitas GRAÇAS A DEUS por ELE nos ter presenteado com o Dr.LUIZ MOURA que fez chegar ao
nosso conhecimento tal PRECIOSIDADE...QUE O TODO PODEROSO conceda a ele,e aos demais que
divulgam essa pratica, muitos anos de vida,e um merecido descanso no final.***** 

  
Postado por https://www.facebook.com/ruy.laranja?fref=ufi

  
em: https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/posts/851191578271693

  
 
 
 
 
Segunda-feira, 29 de setembro de 2014 - 14:33:17 



 
Eu indico está pratica porque realmente ela é muito boa.Eu trato um cancer desder do ano passado e com a
quimiotrapia consegui estacionar a doença a 8 meses com uma grande chance de cura. Parabéns d, Luis que os
bons espíritoas lhe protejaAautohemoterapia foi a grande defesa que me corpo teve na luta contra o cancer é
tudo de bom.. 

 marcialealromão 
 navegantes centro
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Sábado, 28 de junho de 2014 - 01:32:23

  
Enfermidades selecionadas 

 Infecção
 Inflamação

  
Auto-hemoterapia evita extração de próstata: 

  
Publicado por Marco Antonio Souza em: 

  
http://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos

  
https://www.facebook.com/marcoantonio.souza.3705?fref=ufi

  
Quero deixar meu testemunho de cura. Nos ultimos 4 anos venho apresentando sangue no esperma e na urina,
passei por uma dezena de urologistas e fiz todos os exames solicitados e tomei medicamentos diversos sem
resultado positivo, Perante a recomendação medica de extrair minha prostata, decidi me submeter a auto hemo "
que felicidade " com a primeiro 5ml de sangue percebi a redução de volume de sangue e após 4 aplicações
semanais limpou todos os meus residuos líquidos. Não tenho cancer ou qualquer infecção. Conheço
pessoalmente o Dr. Luiz Moura. " Felicidade " 

 Descurtir · Responder · 1 · há 12 horas 
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Domingo, 14 de dezembro de 2014 - 08:22:29

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
  

CURADA DE CÂNCER PELA AUTO-HEMOTERAPIA: 
  

Maria Lourdes Sangalli 
 https://www.facebook.com/marialourdes.sangalli?fref=nf

  
6 de dezembro às 12:50 



Espero com essa foto mostrar a todos uma pessoa que teve um câncer, foi curada, está com 65 anos e pratica
auto-hemoterapia há 4 anos. A minha vida tem qualidade. Um abraço a todos 

  
FONTE GRUPO Hemotérapia, O Sangue que Cura eu faço! 

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

 
 
 
Terça-feira, 13 de maio de 2014 - 13:03:22

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
  

Auto-hemoterapia e a cura de cancer
  

https://www.facebook.com/regina.pizarro.963
 Regina Pizarro 

  
Auto-hemoterapia, assim que soube que o resultado de uma Histeroscopia tinha sido positivo para
Adenocarcinoma de células claras, altamente invasivo e que acomete mulheres mais velhas, comecei as
aplicações duas vezes semanais, isso no dia 30/04/2013, operei no dia 12/06/2013, resultado da biopsia, não
tinha mais o câncer apenas a cicatriz da histeroscopia, me indicaram até vários tratamentos, continuei apenas
com a hemoterapia. Resultado estou curada, quem deu seguimento de outras formas, continuam doentes sendo
que alguns já até passaram para outra vida. Este é meu depoimento 

  
Publicado por Diva de Sá no facebook 

  
 
 
 
 
 
Sábado, 22 de outubro de 2011 - 11:33:06

  
Meu Câncer de Intestino se foi com a AHT e a Fitoterapia!!! 

  
Postado por Gabriella Major em 21 outubro 2011 às 17:23 

 Exibir blog 
  

Boa Tarde Amigos! Fui estúpida o suficiente para desconfiar da AHT, porém há dois anos passei a usá-la e vi o
quão errada estava, e se não fosse ela, não estaria mais entre os vivos!!! 

 Quero muito dividir com vocês uma nova experiência! Conheci um Fitoterapeuta em São Paulo, que me ajudou
muito, não só com a aplicação da AHT, mas a curar meu câncer de intestino, mas não só isso, também a curar
definitivamente problemas de saúde que eu tinha e que melhoraram muito com a AHT mas somente vieram a se
curar com a ajuda dele, tais como artrite, problemas do sono, colesterol elevado, osteoporose e problemas
psicológicos! 

 Meu marido e eu devemos as nossas vidas a AHT, mas principalmente a ele! 
 Foi simplesmente fantástico! Se alguém quiser o contato dele, me escrevam! Para mim, é o meu segundo pai! 

 Beijos a todos e muita saúde! 
 gabriella_major@terra.com.br 
  

http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/meu-c-ncer-de-intestino-se-foi-com-a-aht-e-a-fitoterapia
  



 
Comentário de Maurecir Mafra 15 horas atrás 

  
Realmente é fantástico o efeito gerado pela Autohemoterapia, muitos ou quase todos já sentem a diferença dos
macrófagos ativados horas após a primeira aplicação, aumentando a vitalidade e o bem estar, como dormir muito
bem já na primeira noite, e acordar com disposição incrível. 

  
È uma pena que nem todos acreditam e morrem as vezes pelo fato de ter medo de sangue, agulhas. 

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/meu-cancer-de-intestino-se-foi-com-a-aht-e-a-fitoterapia.asp

  
 
 
 
 
 
 
Sábado, 24 de dezembro de 2011 - 03:27:46

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
 Fibromialgia

 Lupus
  

Auto-hemoterapia - sem dúvida alguma, proporciona saúde de verdade!!! 
  

Às 0:18 em 3 novembro 2011, isabel donizete madoglioisabel donizete madoglio disse... 
  

Olá M.Fetha...!!!...tudo bem? que bom poder compartilhar com voce o tratamento com a AH,comigo e com meu
marido SAVERIO,nós fazemos AH à tres anos,e nossa qualidade de vid foi revigorada.Meu marido em 2008,foi
diagnosticado com um adenocarcinoma do coto gastrico,hemorrágico,com metastase para figado e pulmão.foi
feito procedimento cirurgico,porém sem exito.disseram que ele tinha uns tres meses de vida.Foi ai que ele
começou a fazer AH,junto com radioterapia e quimeoterapia,já iniciamos com 10ml de cinco em cinco
dias.Hoje,ele se alimenta com sonda pelo intestino,pois seu esofago fechou,precisa fazer duas ou tres tranfusão
de sangue a cada quinze dias.pois sua hemoglobina cai muito,devido a hemorragia lenta do adenocarcinoma.a
taxa de hemoglobina para um homem é de 14 para 19.e a taxa dele,quando transfundido vai para 8,3,caso
contrario,ela chega até 5,correndo risco de vida.Com a AH,ele não sente dor alguma,a taxa de leucocitos fica
acima do normal,e tem forças para enfrentar sua doença com qualidade de vida,não sente sede,não tem fome e
não sente dor,e esta lúcido,anda,faz palavras cruzadas,assiste tv,joga buraco etc.está surpreendendo os médicos,e
eles sabem do tratamento da AH,e não toma mais nada,nenhum comprimido.Eu também faço AH,10ml a cada 5
dias,tenho Fibromialgia,Fenomeno de Renhaul,e convivo com Lupús Eritematoso Sistemico.antes de fazer
AH,eu não dirigia mais,sentia muita dor,eu tomava morfina,e estava perdendo os movimentos das pernas,foi
uma luta muito grande.Agora,dia 03 de Novembro,depois de 2 anos e meio de AH,dirijo,ando sem bengala,subo
escada,não tenho dor alguma,minha vida é mais normal,do que de uma pessoa saúdavel.Graças a AH,EU E
MEU MARIDO ESTAMOS ENFRENTANDO NOSSOS PROBLEMAS DE SAÚDE ,sem sentir
desconforto.para nós,é uma vitória,um milagre,recomendei para muitas pessoas,algumas já estão fazendo AH,e
tendo resultados positivos.Infezlimente,temos que ir passando de boca a boca.Não acho que a Anvisa vá liberar
algum dia a AH,não gera lucro algum,nem para eles,governo,médicos,farmacias etc.Nós é que temos de fazer a
diferença e divulga-la;fique com Deus. SEMPRE. 

  
 
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-sem-duvida-alguma-proporciona-saude-de.asp 

  
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/meu-cancer-de-intestino-se-foi-com-a-aht-e-a-fitoterapia.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-sem-duvida-alguma-proporciona-saude-de.asp


 
 
 
 
 
Terça-feira, 18 de janeiro de 2011 - 02:58:40

  
Enfermidades selecionadas   

  Câncer
  

problema pequeno na prostata
  

Data: 18/01/2011 00:03 
 De: LUIZ CARLOS ROCHA MARTINS (paraoluizcarlos@yahoo.com.br) 

 IP: 201.95.193.165 
 Assunto: Feliz com autohemoterapia 

 quando iniciei o tratamento estava com problema pequeno na prostata, depois de seis meses reduziu e depois de
um ano normalizou por completo. yahoooooooooo!!!!!!!!!  

  
 http://inforum.insite.com.br/39550/11478411.html

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/problema-pequeno-na-prostata.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTO-HEMOTERAPIA NA 98 FM (REPÓRTER 98 – 12.02.2009). 

 Um dos entrevistados foi o amigo jornalista Walter Medeiros, e também o Sr. Célio que curou um cancer de
intestino com a autohemoterapia. O link com a transcrição da entrevista é: http://www.rnsites.com.br/auto-
hemoterapia-entrevista.htm 

  
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 18 de abril de 2014 - 18:52:31

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
  

resultado constatou AUSENCIA DE NEOPLASIA. Desde que descobrir o carcinoma na bexiga faço a
AUTOHEMOTERAPIA há 1 ano e meio 

  
AUTOHEMOTERAPIA : AMIGOS DA CURA 

  
Postado por renato marques bastos em 18 abril 2014 às 10:16 

 Olá pessoal bom dia, fiz uma cirurgia de ressecção transuretral na bexiga e no dia 14/02/2014 onde foi retirado

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/problema-pequeno-na-prostata.asp
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-entrevista.htm


dez lesões de aulto grau com invasão da lamina própria eo médico indicou outra cirurgia no dia 27/03/2014 onde
não constatou nenhuma lesão e foi retirado fragmentos da cicatriz para biópsia eo resultado constatou
AUSENCIA DE NEOPLASIA. Desde que descobrir o carcinoma na bexiga faço a AUTOHEMOTERAPIA há 1
ano e meio, onde só foi retirar o açucar já surgiu um resultado bom. Exclareço que ainda estou em tratamento
pela medicina tradicional, onde vou começar um ciclo de BCGs na bexiga pra evitar de retornar o carcinoma,
mas continuo com a AUTOHEMOTERAPIA. Agradço a Deus Nossa Senhora de Aparecida eo Amigos da Cura
por conhecer essa tecnica maravilhosa. SEGUE ANEXO FOTOS DA BIÓPSIAS. 

  
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/autohemoterapia-7?xg_source=activity

  
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 25 de agosto de 2013 - 23:36:16

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
 Coração (problemas cardíacos)

  
Com auto-hemoterapia, paciente evita safena; outra, se livra de cancro

  
DOMINGO, 25 DE AGOSTO DE 2013 

 Com auto-hemoterapia, paciente evita safena; outra, se livra de cancro 
 Mikail, 14/08/13 - Graças a auto-hemo eu escapei de uma safena, faço há 7 anos, estou ótima e pretendo nunca

mais deixar de fazer. Fui condenada a 6 meses de vida . Hoje eu trabalho mais de 12 hs em pé , nunca mais tive
uma gripe sequer. Ieda Meneghelli, 14/08/13 - Eu em 2010 tive linfomas no abdomem e estômago. Fiz seis
sessões de quimeoterapia, a mais forte. Junto fazia a auto-hemoterapia, me sentia ótima e continuo até hoje,
estou ótima, curada, e será o meu melhor medicamento até o final de minha vida. Faço uma vez por semana, e
recomendo a todas as pessoas q precisam de saúde.Tenho testemunhos maravilhosos do uso. Senhora, foi através
dela que me indicou o tratamento. Obrigado Meu Deus, pela minha saúde. Comentários em
http://www.planetajota.jor.br/aht-walter.php

  
http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.tl/73876.html

  
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 13 de fevereiro de 2013 - 01:27:34

  
Enfermidades selecionadas 

  
Testemunho de cura de cancer e outras doenças com Autohemoterapia

  
Ivone Paula Lima 

 Boa Tarde Amigos! Fui estúpida o suficiente para desconfiar da AHT, porém há dois anos passei a usá-la e vi o
quão errada estava, e se não fosse ela, não estaria mais entre os vivos!!! 

 Quero muito dividir com vocês uma nova experiência! Conheci um Fitoterapeuta em São Paulo, que me ajudou

http://www.planetajota.jor.br/aht-walter.php
http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.tl/73876.html


muito, não só com a aplicação da AHT, mas a curar meu câncer de intestino, mas não só isso, também a curar
definitivamente problemas de saúde que eu tinha e que melhoraram muito com a AHT mas somente vieram a se
curar com a ajuda dele, tais como artrite, problemas do sono, colesterol elevado, osteoporose e problemas
psicológicos! 

 Meu marido e eu devemos as nossas vidas a AHT, mas principalmente a ele! 
 Foi simplesmente fantástico! Se alguém quiser o contato dele, me escrevam! Para mim, é o meu segundo pai! 

 Beijos a todos e muita saúde! 
 gabriella_major@terra.com.br 
 Curtir · · Seguir publicação · há 3 horas 

  
PUBLICADO NO GRUPO AMIGOS DA CURA - facebook

  
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 29 de novembro de 2012 - 11:30:49

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
  

A AUTO-HEMOTERAPIA RESOLVE MESMO! 
  

Data: 28/11/2012 23:25 
 De: marilza gonçalves (mary_wicca@hotmail.com) 

 IP: 187.5.28.193 
 Assunto: Eu faço auto hemoterapia... 

  
eu faço auto hemoterapia a 4 anos eu minha mae e minha filha a minha mae teve um cançer maliguino de mama
ficou sem um seio;2 meses antes da cirurgia nos descobrimos a auto hemoterapia ela nao teve nem uma dor
depois da cirurgia e fez 8quimeoterapia sem ter nem uma reaçao de mal estar moramos em guarapuava e ela teve
q ir ate curitiba fazer 28 radioterapia, sem d eixar de fazer auto hemoterapia todo este tempo hoje ela esta curada
de um cancer q o medico falou q nao tinha cura hoje toda familia e adepta a auto hemoterapia um dia esta mafia
dos medicamentos vao ter q dar mao a palmatoria porq a auto hemoterapia resolve mesmo qer saber mais entre
no meu facebook mary_pioka@hotmail.com obrigada 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/12785220.html

  
 
 
 
 
 
 
Auto-hemoterapia e a CURA DE CÂNCER. 

  
4 de dezembro de 2012 15:52 

  
De: José Maria Costa 

 Para: fetha@ibest.com.br 
  

Olá amigo!! 



To te enviando esse e-mail, pq estou no amigos da cura a 1 ano. desde 
 q descobri q tinha um cancer na bexiga me interecei por td q me ajuda 
 e orientar. 

 Tenho um amigo q faz parte tbm do site, chamado paulo magalhães q me 
 deu teu e-mail p/ q vc me orientasse como postar meu depoimento 

 arespeito da auto hemoterapia. 
 Minha tragetoria ñ foi diferente de qm descobre q tem cancer. 

 Me chamo jose maria da costa, tenho 64 , moro em mauá sp. 
 Num exame de rotina descobri o tumor maligno. -Seg. anexo os resultados- 

 Logo q soube, passei a fazer auto hemoterapia. Na oitava aplicação 
 fiz um ultrason e ñ tinha nenhum tumor. O medico ficou espantado pq 

 ate então ñ tinha feito nd p/ q os tumores tivessem sumido. Ele 
 indicou aplicação de vacina bcg na bexiga p/ matar as celulas e evitar 

 novos tumores, Ate hj continuo fazendo a auto hemoterapia e ñ pretendo 
 parar pq sei q só traz benficios e sem nuhum efeito colateral 

 Pra minha alegria e felicidade de minha familia e das pessoas q 
 torceram pela minha recuperação, segunda feira dia 5 de novembro fui 

 ao medico p/ saber o resultado do exames depois das aplicações das 
 vacinas, estou curado do cancer. 

 Segue anexos os resultado como prova de minha cura. 
 Espero q as pessoas q lerem esse depoimento acreditem q com a força de 

 Deus e a auto hemoterapia é possivel se curar de cancer e mtas 
 doenças. 

 Em tempo: No inicio - devido a qntidade de tumores- médico cogitou a 
 possibilidade de extrair minha bexiga. 

 Quero em primeiro lugar agradecer a Deus por ter dado sabedoria a um 
 homem como doutor Luiz moura de ter divulgado seu dvd. 

 So lamento q ainda tem pessoas q morrem pq ñ sabem ou ñ qerem fazer 
 auto hemoterapia. 

 Espero ter contribuido. 
 Um grande abraço. 

  
VEJA OS LAUDOS DESTE TESTEMUNHO EM: 

 http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/auto-hemoterapia-e-a-cura-de-c-ncer

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

 
 
 
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!"

  
 
 
 

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


 
 
 
Domingo, 2 de setembro de 2012 - 15:32:43

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
  

Sempre compartilho posts sobre auto hemoterapia, pois devo a ela ter sobrevivido de um câncer
  

FACEBOOK: 
  

Regina Helena Siqueira Paiva via Autohemoterapia Brasil 
  

Sempre compartilho posts sobre auto hemoterapia, pois devo a ela ter sobrevivido de um câncer se ter queda de
imunidade, ou mesmo um resfriado sequer. Me mantive corada, sem aquela cor característica de quem toma
químio e até engordei!!! (o que não precisava, pois já estava gordinha). Acreditem. É uma bênção de Deus. Bom
dia. 

 Curtir · · há 5 horas · 
  

Lourdes Lima Siqueira curtiu isto
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 16 de julho de 2012 - 01:36:39

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
  

Auto-hemoterapia em caso de cancer de prostata 
  

Ivanil Pacheco publicadou em Autohemoterapia Brasil há 3 minutos: 
  

Meu pai com 69 anos descobriu que estava com câncer de próstata. Optou pela radioterapia, (36 sessões) pois
tinha medo da cirurgia. Fazia autohemoterapia toda semana por insistência minha, e venceu o câncer antes de
um ano sem ter sofrido nenhum efeito colateral da radioterapia, nenhuma sequela e ninguém dizia que ele estava
passando por aquele tratamento e todo aquele estresse, pois sua aparência estava ótima. 

 Viva a autohemoterapia... 
  

http://www.facebook.com/autohemoterapia.brasil
  

 
 
 
 
 
Quinta-feira, 26 de abril de 2012 - 23:55:03

  



Gostaria aqui de deixar meu relato sobre esta técnica a Autohemoterapia
  

Escrito por ANDREYSOUZA 
  

Gostaria aqui de deixar meu relato sobre esta técnica a Autohemoterapia. 
  

Descobri esta técnica através da internet, mas antes, digo com toda a certeza que a Autohemoterapia é uma
técnica segura e eficaz, pois já fiz várias vezes durante 1 ano inteiro, e durante este tempo NÃO peguei
NENHUM resfriado, NENHUMA gripe, e senti muita melhora na disposição! Agora eu faço a cada mês pelo
menos para fazer uma limpeza no organismo. 

  
Tenho uma Tia que descobriu que tinha um câncer no intestino, fez todo o tratamento necessário para curar o
tumor mas não conseguiu, então os médicos haviam dito que não havia mais o que fazer a não ser esperar pela
morte, De fato ela saiu do hospital e foi para a casa aguardar a morte chegar. Depois de algum tempo
descobrimos a autohemoterapia, e resolvemos começar as sessões com minha tia, a esta altura ela já estava com
uma bolsa do lado de seu corpo, pois tiveram que fazer um desvio em seu intestino já todo tomado de câncer…
Agora imaginem a cena! Logo depois de aplicar a primeira dose de seu próprio sangue no músculo, seu
organismo começou a reagir!!! Imaginem saindo de seu corpo através daquela bolsa um líquido branco
parecendo pus… Era então que começou a limpeza geral em seu corpo! Imaginem a cada dia ela melhorava cada
vez mais e mais até que no terceiro dia ela já estava disposta, sua cor começou a voltar, sua voz foi ficando
firme, ela começou a se alimentar, foi ficando forte…forte…forte… até que se curou totalmente daquele câncer
que havia tomado conta de seu intestino e também de outros órgãos de seu corpo! Portanto a autohemoterapia é
uma técnica espetacular, pois não somente cura TODOS OS TIPOS DE CÂNCER, mas também cura outras
doênças. 

  
Logo abaixo vocês conhecerão por detalhes sobre esta técnica maravilhosa e peço para que deixem seus
comentários, talvez alguém que já faz ou fez a autohemoterapia e obteve resultados positivos com esta técnica. 

  
1. O que é auto-hemoterapia? 

  
É uma técnica simples, em que, mediante a retirada de sangue da veia e a aplicação no músculo, ela estimula um
aumento dos macrófagos, que são, vamos dizer, a Comlurb (Companhia de Limpeza Urbana) do organismo. 

  
Os macrófagos é que fazem a limpeza de tudo. Eliminam as bactérias, os vírus, as células cancerosas, que se
chamam neoplásicas. Fazem uma limpeza total, eliminam inclusive a fibrina, que é o sangue coagulado. Ocorre
esse aumento de produção de macrófagos pela medula óssea porque o sangue no músculo funciona como um
corpo estranho a ser rejeitado pelo Sistema Retículo Endotelial (SRE). Enquanto houver sangue no músculo o
Sistema Retículo Endotelial está sendo ativado. E só termina essa ativação máxima ao fim de cinco dias. 

  
A taxa normal de macrófagos é de 5% (cinco por cento) no sangue e, com a auto-hemoterapia, nós elevamos esta
taxa para 22% (vinte e dois por cento) durante 5 (cinco) dias. Do 5º (quinto) ao 7º (sétimo) dia, começa a
declinar, porque o sangue está terminando no músculo. E quando termina ela volta aos 5% (cinco por cento). Daí
a razão da técnica determinar que a auto-hemoterapia deva ser repetida de 7 (sete) em 7 (sete) dias. 

  
Essa é a razão de como funciona a auto-hemoterapia. É um método de custo baixíssimo, basta uma seringa. Pode
ser feito em qualquer lugar porque não depende nem de geladeira – simplesmente porque o sangue é tirado no
momento em que é aplicado no paciente, não há trabalho nenhum com esse sangue. Não há nenhuma técnica
aplicada nesse sangue, apenas uma pessoa que saiba puncionar uma veia e saiba dar uma injeção no músculo,
com higiene e uma seringa, para fazer a retirada do sangue e aplicação no músculo, mais nada. E resulta num
estímulo imunológico poderosíssimo. 

  
Acessem o link logo abaixo assistam ao vídeo. 

  
Drº Luiz Moura fala sobre a autohemoterapia 



 
http://www.cursolucrativo.com.br/auto-hemoterapia/

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/gostaria-aqui-de-deixar-meu-relato-sobre-esta-tecnica-a.asp

  
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 1 de agosto de 2012 - 21:23:38

  
Enfermidades selecionadas 

 Câncer
 Gripe

  
COMPROVANDO A EFICÁCIA DA AUTO-HEMOTERAPIA em caso de melanoma metastático

  
Data: 30/07/2012 22:20 

 De: Edelson de Paiva 
 IP: 201.68.124.120 

 Assunto: Re: COMPROVANDO A EFICÁCIA DA AUTO-HEMOTERAPIA 
 Tenho melanoma metastático diagnosticado a cinco meses atrás. Estou aguardando resultado de exames para

início de tratamentos convencionais. Nesses cinco meses faço uso da Auto-hemoterpia: 
 me sinto tão bem fisicamente que tenho até medo/receio de começar um outro tratamento. 

 Neste período, minha disposição aumentou muito, não tive nenhum efeito colateral, nem um resfriado... nada...
nem parece que estou com cancer e, aliás, um dos mais agressivos. 

 P.S.: aplico a cada seis dias 10 ml ( 05ml em cada músculo). 
  

Edelson de Paiva 
  

http://inforum.insite.com.br/66763/12575484.html
  

 
 
 
 
 
 
 
 
POSTAGEM 947 - pag 56

  
Sábado, 6 de agosto de 2011 - 20:52:40

  
PROSTATECTOMIA -

  
como podemos ver estou de volta, o meu primeiro depoimento foi feito em 

 13.12.2010,nessa mesma pagina sob numero 831/56; ref.a prostatecto- 
 mia,vamos mostrar, resultado dos exames ; 

 PSA TOTAL 
 0,22ng/mldata;25.10.2010 

 0,08ng/mldata.07.01.2011 
 0,07ng/mldata.25.03.2011 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/gostaria-aqui-de-deixar-meu-relato-sobre-esta-tecnica-a.asp


0.11ng/mldata.14.06.2011 
 vamos aos fatos; sinto me muito bem, não estou tomando quimiotera- 

 pia,nunca tomei, não tenho nehuma reação negativa com a hemotera- 
 pia,muito pelo contrario, estou sempre disposto para o trabalho, come 
 sando o dia as 06 horas da manhã ate as 19;00hs todos os dias da se 

 mana. 
 quero salientar que, minhas aplicaçoes são efetuadas a cada 06 dias - 

 com ; 5ml - inicio = 09.09.2010 ate o momento que estou efetuando - 
 esse depoimento. 

 Fausto cezar amorim lima 
 64 anos - Maceió-Al

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

  
COMENTARIOS:

  
Segunda-feira, 8 de agosto de 2011 - 13:33:18 

  
Parabéns Sr. Fausto; 

 Assim como o Senhor tive uma sensivel melhora e consequente baixa nas contagens do PSA, triglicerideos e
colesterol ruim. 

 Uma pena não ter conhecido essa técnica a mais tempo, seria , como está sendo, revolucionario em minha saude.
Mas, com efeito, recuperei minha qualidade de vida ingerindo menos remedios que antes. 

  
Saudações 

  
Victor Nahmir 

 53 anos - são paulo
  

Terça-feira, 9 de agosto de 2011 - 18:18:54 
 187.11.27.91

 Sr. Fausto , lendo com mais atenção seu relato, notei que o senhor faz uso da A.H.T. a cada seis dias......com
ingestão de 5 ml.. 

  
Quando o Senhor puder, leia o RELATÓRIO DE EFEITOS DA A.H.T. EM MEU ORGANISMO publicado, por
mim , nesse site em 5/8/11., 

  
Aceite por favor uma sugestão . . . reinicie suas aplicações com 10 ml a cada cinco dias, assim, o senhor manterá
o nivel dos macrófagos evitando que eles comecem a diminuir em razão do tempo decorrido, como estava
acontecendo. 

  
Juntamente com a A.H.T. ingira uma medida de 15 ml de CLORETO DE MAGNESIO diáriamente ( uma xicara
de café ) pela manhã em jejum. Ele promoverá uma limpeza do excesso de cálcio em seu organismo e fixará
apenas o necessário. 

  
Tenho certeza que logo nas primeiras semanas sentirá a diferença, assim como eu senti e postei no site. 

  
Espero ter auxiliado com meu relato e desejo-lhe uma vida com mais qualidade e saúde. 

  
Atenciosamente 

  
victor nahmir 

 são paulo / sp
  

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


 
POSTAGEM 831 - pag 56

  
Segunda-feira, 13 de dezembro de 2010 - 22:26:59

 187.41.35.186
 Enfermidades selecionadas 

 Câncer
  

PROSTATECTOMIA
  

Em maio/recebi informaçao do medico que o meu PSA,estava em 5.170ng/ml.em julho/atraves novo exame
acusou 6.400ng/ml., em 02.09.10,,fui submetido a biópsia de prostata, com o resultado de 

 adenocarcinoma usual.gleason 3.3(CONTAGEM FINAL;6).inicio auto 
 hemoterapia em 09.0910, 05ml - a cada 06 dias, cirurgia realizada - 

 em 06.10.10, com ,absoluto sucesso, continuou praticando a hemo- 
 terapia, informo ainda, que a biopsia do material cirurgico representada 

 por prostata+vesiculas seminais ,obtivemos bons resultados,nos pro 
 ximos exames voltarei. 

 Cezar 
 64 anos - Maceió-al

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/prostatectomia.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

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


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

  
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 27 de dezembro de 2010 - 07:28:32

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Câncer

  
Vantagens 

 Fui diagnosticado com cancer de prostata em 2006. Fiz radioterapia e tudo se normalizou. Agora em agosto
deste ano o PSA voltou a subir indo a 9,75. Fazendo a auto-hemoterapia o meu PSA baixou para 0,75. O
principal é que os sintomas que sentia desapareceram e os exames por imagem provaram tambem que está tudo
muito bem. Mesmo aos quase 80 anos voltei a ter ereção e relacoes sexuais. 

  
 Experiência 

 Me sinto muito bem e nao senti um unico sintoma colateral. Estou disposto e mais corado, bem mais saudável e
nao me sinto bem assim há muito tempo. 

  
 Francisco Lélio Leme 

 78 anos - Bragança Paulista - SP - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-cancer-15.asp
  

 
 
 
 
Domingo, 10 de outubro de 2010 - 20:13:00

  
Enfermidades selecionadas   

  Câncer
  

Até quando Anvisa e Médicos vão Ignorar
  

Sou filha de médico, mãe de médico, e com muitos médicos na família, meu pai, em 1948 já fazia Auto-hemo
em pacientes antes de cirurgias, mas os Laboratórios, por interesses proibem, claro, imunidade a custo
zero...Meu marido teve cancer, e nós dois fazemos Auto hemo há mais de 2 anos sem parar, com ótima saude... 

  
Ligia da Luz Posser 

 60 anos - Canela RGsul
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/ate-quando-anvisa-e-medicos-vao-ignorar.asp
  

 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-unica-duvida-e-se-alguem-ja-usou-em-crianca-de-3-anos-.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-cancer-15.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/ate-quando-anvisa-e-medicos-vao-ignorar.asp


 
 
 
 
Quinta-feira, 19 de agosto de 2010 - 16:25:55

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Câncer

  
Vantagens 

 Eu desde 09/2009 tive o diagnostico de cancer de pulmão, e desde então estou fazendo auto-hemoterapia, ja
passei por uma cirurgia para retirada dos nodulos. E podem acreditar desde que tomei conhecimento fiz todos os
procedimentos medicos e com ela a cirurgia e podem acreditar todas as pessoas que me acompanharam não
entendem como eu me recuperei tão bem em tão pouco tempo. Até algumas pessoas que não sabiam do meu
problema não acreditam quando eu conto a eles de meu ex-cancer. 

  
 Experiência 

 Na experiencia que eu tive neste 01 ano ( 12 meses) que venho fazendo uso da auto-hemoterapia, ela só tem me
feito bem, estou cada vez mais confiante eu meu restabelecimento. Pois nem uma gripe eu peguei 

  
 Marisa Kolling 

 52 anos - Novo Hamburgo - RS - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-cancer-13.asp
  

 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 16 de agosto de 2010 - 20:48:01

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Câncer, Dor de cabeça crônica, Encefalite, Enxaqueca,
Estresse, Herpes, Hipertensão arterial, Prevenção em geral, Psoríase, Rinite, Sinusite, Varizes

  
Vantagens 

 Estou fazendo quimioterapia em função de um LINFOMA no retroperitonio e desde a primeira quimio venho
fazendo a AHT, o que tem me ajudado muito. Não tenho mais rinite, enxaqueca, alergias e a melhor parte, os
efeitos colateriais da QUIMIO praticamente inexistem. Até hoje, não tive que adiar nehuma sessão por defesa
baixa. Obrado Dr. Luiz Moura. 

  
 Experiência 

 Estou fazendo quimioterapia em função de um LINFOMA no retroperitonio e desde a primeira quimio venho
fazendo a AHT, o que tem me ajudado muito. Não tenho mais rinite, enxaqueca, alergias e a melhor parte, os
efeitos colateriais da QUIMIO praticamente inexistem. Até hoje, não tive que adiar nehuma sessão por defesa
baixa. Obrigado Dr. Luiz Moura. Já distribui mais de 60 DVD do Dr. Luiz Moura. A AHT é sucesso na minha
família, com resultados mais que satisfatórios. Fico triste pois se não houvesse a proibição da ANVISA e dos
Conselhos de medicina, com certeza muitos dos meus amigo e parentes ainda estariam vivos.  

  
 Jaime Rodrigues de Aguiar 

 53 anos - Natal - RN - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-cancer-13.asp


 
 
 
 
 
Data: 16/07/2007 14:18 

 Nome: Mari 
 Email: mari.susan@yahoo.com.br 

 Profissão: professora 
 Localidade: Florida-USA 

 Bom dia!!Li a materia e percebi 2 equivocos.O DVD vendido...tudo que vi até agora foi que as copias estao
sendo distribuidas gratuitamente entre amigos,familiares,etc.Eu ganhei de uma amiga com cancer de Santos que
esta mandtendo sua imunidade em alta com a auto-hemo e os medicamentos do metodo Canova (uma maravilha
que merece ser divulgada) www.canovadobrasil.com.br desenvolvido em pesquisas de anos pela univ.fed. de
curitiba. 

 O 2o. equivoco é ..auto-hemo cura todas doencas. Nunca foi dito isso pelo dr.Luis Moura. Sao para as
enfermidades relacionadas ao sistema imunologico. Iniciei apos ver a entrevista no youtube e porque minha mae
contou que tratou acne em 1950 com 9meses de aplicacoes da auto-hemo no interior de saopaulo pq nada
melhorava seu problema. Estou na 12a aplicacao e as dores nos dedos da mao-artrite- melhoraram em 90%
somente fazendo AH, disposicao e sono melhor tambem.É realmente uma vacina natural exclusiva. Meu proprio
sangue cuidando de elevar a propria imunidade.Nao tive nenhum problema e desejo que essa pratica ajude mais
e mais pessoas no mundo todo. Saudacoes! 

 Mari 16/07/07 
 FONTE: http://www.diariodecuiaba.com.br/comenta_det.php?cod=44298

 
 
asma: Data: 20/04/2007 14:02 - Inforum

 De: Luciene da silva de souza (lucienesouzza01@yahoo.com.br)
 IP: 189.13.2.249

 Assunto: Auto hemoterapia
 SOU TECNICA DE PATOLOGIAS CLINICAS, REABILITADORAS TÉRAPEUTA HOLISTICA, E

TRABALHO, COM A INCLUSÃO SOCIAL NA DIOCESE DA MINHA CIDADE, É JÁ VENHO FAZENDO
AUTO HEMOTÉRAPIA HA ALGUNS MEZES,COM GRANDE SUSSESSO AS CURAS SÃO
BERRANTES, PESSOAS COM ÁRTRITE, ARTROSE, COLESTEROL, BRONQUITE ASMA,ANEMIA, E
ATER, CANCE. EU NÃO SEI POR QUE ESSA POLEMICA EM TORNO DE UM TRATAMENTO, QUE JÁ
VEN SENDO REALIZADO HA MUITOS ANOS, TENHO PACIENTE, DE 70 ANOS QUE JA FAZIA A
AUTO HEMO HA MUITOS ANOS, PARA DOENÇAS DE PELE, E ANEMIA, E MUITOS OUTROS
TESTEMUNHO, ...

  
 
Orientações Médicas - Quarta-feira, 26 de novembro de 2008 - 22:59:08 

 se temos resultados benéficos, porque não fazer uso? só porque a mafia branca junto com seus parceiros
 ( laboratórios farmacéuticos) perderam dinheiro. que pena que o juramento feito na sua formação ficou

engavetado , assim como o próprio coração. eu faço e estou bem, é o que me ajuda a viver melhor hojé. portanto
parem de fazer comentários contra ,e pesquisem para mostrar cientificamente que não funciona.

 ps: passei essa terapia para uma amiga q tava com cançer e sem chance de vida.. bem ela tá viva e sem o cançer
... veja´o quanot foi bom,, e barato para essa pessoa.

 maristela ribeiro de souza - brasília 
  

 
Inforum:

 Data: 19/04/2007 09:59
 De: isabel paula valença dos saantos



IP: 201.4.111.163
 Assunto: Auto Hemoterapia

 Estou na terceira aplicação, estou me sentindo muito bem não tive
 qualquer tipo de reação; comecei o tratamento por causa que a dois anos

 foi detectado um mioma e de 6 em 6 meses faço controle com ultrasom;mas
 depois que comecei a fazer a AH minha pele que tinha acne está limpa

 pois as acnes que tinha desaparecerão;e as dores que eu sentia nos
 ovarios também não estou sentindo mais. Vou continuar fazendo uso da

 AH. Meu marido portador de ca também esta fazendo uso e ele diz para
 mim que se sente melhor não tem mais enjoos da quimio.e não sente mas o

 corpo cansado ele esta na 20 aplicação.
  

 
 
Orientações Médicas:

 Quinta-feira, 23 de outubro de 2008 - 07:36:05
 Sou Portador de um Cacinoma que foi tratado com Radioterapia e Quimioterapia, e

 por passar por fases criticas passei a ver a vida de uma outra forma e se houver
 alguma esperança para cura, prevenção ou tratamento que me livre de passar por tudo

 que passei isto é bem vindo gostaria de ter contato com o Dr. Luiz Moura, inclusive
 estou disposto a me expor em publico para divulgar o tratamento através da autohemoterapia.

 gostaria da resposta deste imail o mais breve possivel, pois já estou
 quase na idade critica segundo o Doutor em seu video que 55 anos é a fase mais

 necessaria e eu tenho 53. No aguardo de contato pelo meu imail acima.
 Ubiraci Rodrigues Pinna Pinna 53 anos - São Gonçalo Rio de Janeiro

  
 
Orientações Médicas:

 Sábado, 11 de outubro de 2008 - 22:50:19
 esto fazendo há um mes, já melhorei da coluna,

 conheço muitas pessoas que estão fazendo
 gente com renite alérgica ja nao toma mais remédio,

 gente com cancer na garganta, está melhorando
 gente com doença de chagas em estado avançado já esta bem melhor

 e muito mais que não vou escrever tudo...
 jorge 43 anos - florianópolis sc

  
 
Orientações Médicas:

 Domingo, 5 de outubro de 2008 - 10:38:23
 sou a favor porque uma pessoa da minha familia estava com 6 meses de vida segundo

 o medico com cancer na garganta,no pulmao direito e no coraçao;ai alguem nos
 indicou a hemoterapia isso ha 4 anos e foi feito o procedimento e essa pessoa esta

 viva ate hoje e em exelente estado de saude;porisso aproveito para agradecer as
 pessoas responsaveis pela divulgaçao desta pratica.VIDA LONGA A TODOS.

 adair carvalho de souza 45 anos - caseiros --rio grande do sul
  

Orientações Médicas:
 Quinta-feira, 2 de outubro de 2008 - 00:40:26

 eu acho que o auto -hemoterapia é uma esperança as pessoas doente.de ca
 cleudes bezerra da silva 52 anos - jequié ba.

  
 
Postado por Lina



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

  
"Tenho Leucemia, estou na décima sexta aplicação, minhas taxas cairam muito, estou feliz da vida, vou
continuar fazendo. Gostaria de gritar aos quatro cantos que estou MARAVILHOSAMENTE BEM!!!" 

 Postado por: Zélia Zelina 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=16769890885069914694

  
 
 
Postado por Lina

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

  
"Curou câncer de intestino. Caso desacreditado por 8 médicos.... 

 Está mantendo paciente de hemodiálise, sem fazê-la depois de anos. 
 Por desistência da vida começou auto hemoterapia, está viva e mantendo-se bem melhor..." 

 Postado por: Beto 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=1287876294991409021

  
 
 
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: 27/10/2008 07:55
 De: AHT

 IP: 201.78.37.139
 Assunto: Re: Re: Re: Pedido de esclarecimento

 Mônica,
 há relatos de pessoas que curaram leucemia com auto-hemoterapia.

  
Veja algumas dezenas de relatos sobre auto-hemoterapia e câncer no endereço

 http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
  

Não esqueça de mostrar publicamente os resultados do caso a que você se refere, na
 hipótese de tratar a pessoa com auto-hemoterapia. E não nos esqueçamos que o que
 sabemos sobre auto-hemoterapia no Brasil devemos ao dr. Luiz Moura, cuja entrevista lhe

 custou o diploma, até onde sabemos.
  



 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 05/10/2008 09:15

 De: Paulino de Oliveira
 IP: 201.57.102.7

 Assunto: Lucro das Industrias de remÃ©dios e a HEMOTERAPIA.
 Muitos dos que estÃ£o no governo, ao que me parece, e salvo melhor juizo, sÃ£o donos de

 laboratÃ³rios eu donos de hospitais, ou donos de indÃºstrias de remÃ©dios, ou entÃ£o sÃ£o
 costumeiros fominhas de propinas dos donos de indÃºstrias de remÃ©dio ou sÃ³cios de

 hospitais, ao que me parece pois, sempre fica a pergunta: Por quÃª o governo, atravÃ©s das
 pastas, ou de ministros ou de sei lÃ¡ o que, nÃ£o investe nos estudos sobre os efeitos

 benÃ©ficos da hemoterapia? ? ?.
 TÃ NA CARA que a hemoterapia cura e tambÃ©m previne contra doenÃ§as das mais

 diversas e inclusive cÃ¢ncer.
 EU ESTOU USANDO A HEMOTERAPIA E VOU CONTINUAR E ESTOU ME DANDO

 MUITO BEM, INCLUSIVE O MEU PSA DIMINUIU E ESTÃ BAIXÃ SSIMO, BAIXÃ SSIMO. E
 tenho dito e muito obrigado.

  
 
 
 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

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

 Sexta-feira, 24 de outubro de 2008 - 10:11:27
 Caro sr.,

 os depoimentos abaixo foram transcritos de fóruns de discussão, como este. Alguns podem
 estar repetidos.

 Proveito,
 Valter.

  
 
 
Assunto: Auto-hemoterapia e cura de câncer

 Vacina brasileira para câncer, em:
 A Genoa Diagnósticos e Oncocell Biotecnologia, no endereço,

 http://www.genoabiotec.com.br/group/portugues/conteudo/ogrupo/
 um link é:

 http://blog.oncocell.com.br/
  

 
 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

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

 Domingo, 5 de outubro de 2008 - 10:38:23
 sou a favor porque uma pessoa da minha familia estava com 6 meses de vida segundo o

 medico com cancer na garganta,no pulmao direito e no coraçao;ai alguem nos indicou a
 hemoterapia isso ha 4 anos e foi feito o procedimento e essa pessoa esta viva ate hoje e em

 exelente estado de saude;porisso aproveito para agradecer as pessoas responsaveis pela
 divulgaçao desta pratica.VIDA LONGA A TODOS.

 adair carvalho de souza 45 anos - caseiros --rio grande do sul



 
 
 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

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

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

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

 ARLETE FERNANDES NONATO
  

 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

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

 O exame de biópsia detectou câncer na próstata, gleason 6, tendo o segundo segmento do
 lado direito comprometido em 15% e os demais segmentos íntegros. PSA 6,11

 Detectado ADENOCARCINOMA MODERADAMENTE DIFERENCIADO DA PRÓSTATA
 (GLEASON 3+3, GRAU COMBINADO 6), INFILTRANDO 15% DA PARÊNQUIMA.

 sEGMENTOS 1,3,4,5,6 HIPERPLASIA MIOADENOMATOSA DA PRÓSTATA.
 APÓS 4 MESES DE TRATAMENTO COM AUTO-HEMOTERAPIA E OUTRAS TERAPIAS

 INTEGRADAS, COMO OXIGENAÇÃO E OZONIZAÇÃO DO SANGUE DURANTE A AUTOHEMO,
 HIDROCOLONTERAPIA, ACUPUNTURA, IVL, ONDAS CURTAS, MEDITAÇÃO

 Hoje estou curado, todos os exames negativaram o tumor, PSA 3,47
 Pretendo adotar a auto-hemoterapia com regularidade na base de 5 ml por semana, com

 intervalos de um mês a cada 3 meses.
 Wádis Vitório Benvenutti

  
 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

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

 Data: 29/08/2008 22:06
 De: Paulino de Oliveira
 IP: 201.57.102.7

 Assunto: Re: Resultados com a Auto hemoterapia no tratamento de cancer
 Minha sogra está na minha casa, e ela está com carcinoma uterino (câncer do útero). Ela fez

 40 sessões de radioterapia no hospital santa rita em vitória ES. Acontece que fizemos umas
 10 aplicações de hemoterapia nela e parece que isso ajudou muito na recuperação. Mas a

 doença dela ainda pwersiste, claro, pois é câncer. Mas, olha só, ela parou com as aplicações
 porque ela foi pra terra dela em Mathias Lobato MG, e lá, ninguem quis fazer, pois é um

 interior danado. Agora, nessa semana ela retornou aquí pra minha casa para fazer uma
 consulta com o médico lá do Santa Rita, o mesmo médico que tinha feito as aplicações de

 radioterapia nela e ele pediu um exame pra ver como ficou, e como vai demorar o resultado,
 ela irá de novo pra casa dela, lá pra Mathis Lobato MG, mas a minha mulher, que é filha dela,

 vai junto com ela pra localizar lá uma pessoa que possa fazer a hemoterapia na minha sogra,
 pois ela quer fazer a hemoterapia de qualquer jeito. Ela quer fazer porque ela se sentiou

 muito bem enquanto estava fazendo. É que eu também faço, eu tomo toda semana, pois sei
 que evita cãncer, ou pelo menos, se aparecer, ele fica fácil de curar. Nós vamos fazer de

 novo na minha sogra e eu também sempre vou continuar fazendo.
 Parabéns a todos pela criação deste site e também nossos aplausos e parabéns ao criador

 da auto-hemoterapia, o Dr. Luis Moura.
  



 
 
 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

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

  
Data: 11/08/2008 21:08

 De: Clarita (clarita.freiberg@terra.com)
 IP: 189.10.227.245

 Assunto: Parabens ao dr Alessandro Loiola
 Pela primeira vez li uma esplicação sobre auto hemo ,que medicos deveriam ver, tive um

 cancer de mama fiz mastectomia radical,reconstrução na hora e foi mal feita ,tive que retirar
 as protises e estou sem mamas , paguei para colocar e para retirar, imaginem quanto me

 custou, e minha auto estima ficou onde? Gostaria que um medico me respondece. Vou fazer
 auto hemo para o resto da minha vida, não paro mais equero ver um medico me dizer que e
 placebo.

  
 
Terça-feira, 29 de julho de 2008 - 15:15:59

 VIVENCIEI CASO DE CA DE ESTOMAGO, ONDE O PAC. SERIA SUBMETIDO À
 CIRURGIA PARCIAL DO ORGÃO,COMO NO SERVIÇO PÚBLICO TUDO É BEM

 DEVAGAR,A FAMÍLIA INICIOU A AUTO-HEMOTERAPIA P/ AGUARDAR O DIA;QUANDO O
 MÉDICO REVIU OS EXAMES , SOLICITOU OUTRO EXAME DE SANGUE POR CAUSA DA

 DATA MUITO ANTIGA DO ÚLTIMO REALIZADO,QUAL NÃO FOI A SURPRESA AO
 VERIFICAR O RESULTADO,AINDA QUESTIONOU SE HAVIAM TRANSFUNDIDO O PAC.

 AO QUE FOI RESPONDIDO NÃO,ATÉ PORQUE ELE(MÉDICO)NÃO HAVIA FEITO
 NENHUMA SOLICITAÇÃO,RESUMINDO: O SRº PODE RETIRAR TODO O ORGÃO
 COMPROMETIDO,NÃO REALIZOU NENHUM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO,NEM

 RADIOTERÁPICO,ESTÁ EM CASA CUIDANDO DO SEU SÍTIO,CUIDANDO DE SUAS
 PLANTAÇÕES MUITOBEM OBRIGADO À QUASE UM ANO.FEZ DUAS REVISÃO SEU

 MÉDICO ESTÁ ESTUPEFATO COM O SUCESSO DA CIRURGIA.
 OBS: NINGUÉM FALOU P/ O MÉDICO DA AUTO-HEMOTERAPIA,JÁ QUE A MAIORIA

 NÃO ACEITO TAL PROCEDIMENTO.
 IOLANDA SONIA BANDEIRA RIO DE JANEIRO CENTRO

  
 
Quinta-feira, 31 de julho de 2008 - 00:03:46

 Sou portadora de um cäncer de mama com esfaziamento axilar e com 2 linfonodos positivos
 ,(fazia uso de Tamoxifeno), mas devido a fortes dores no pescoço e nas costas, a suspeita

 era de metástase óssea em 3 focos presentes: um na coluna cervical,outro na coluna lombar
 e mais um na região sacro-ilíaca. Disseram que podia ser metástase como cito acima ou um
 processo degenerativo sem diagnóstico preciso de 100% apesar de me submeter a um

 exame caríssimo no valor de R$3600,00 o PET/CT. Fui atendida por 2 oncologistas e os
 mesmos não garatiram nada e me colocaram em observação e em uso de uma medicação
 muito dolorida por tempo indeterminado : injeção de FASLODEX e ZOMETA. A medicação

 traz efeitos colaterais terríveis como: dor de cabeça, dor no corpo e febre. Depois que iniciei
 a Auto Hemoterapia , já na primeira aplicação senti uma melhora incrível e estou me sentindo

 super bem....sem dores nas costas como antes ...Vou continuar a usar a medicação prescrita
 mas pretendo continuar juntamente a técnica da AUTO HEMOTERAPIA juntamente com
 toda a minha familia!!!!

 Rosangela Maria Ferreira Ribeiro - Pará de Minas
  

 



 
Domingo, 3 de agosto de 2008 - 01:41:12

 C.A de pele , presisamente no nariz, pocou depois foi feita a retirada , porem voltou a
 aparecer, foi quando um tio meu deu uma cópia do cd de auto hemoterapia, logo após ter

 assistido resolvemos fazer um teste e realmente houve uma regressão e cura do C.A eu
 continuei durante três mezes fazendo aplicação a cada 5 dias se não me engano.

 Desapareceu por completo , além da melhora na pele que é inquestionavelmente evidente. A
 pele realmente apresenta uma fantastica menlhora . Tenho um visinho que faz a auto

 hemoterapia e que apresentou também uma melhora visível até em seus abitos e qualquer
 pessoa que lhe perguntar ele responderá e indicará a aouto hemoterapia. Eu também fiz

 durante algum tempo mas não prossegui mas sempre que me sinto indistposto apresentando
 sinais de amigdalite faço aplicação. O Brasil deveria deixar de lado suas creindices e dúvidas

 e apoiar uma pesquisa formal a respeito da auto hemoterapia, a pouco tempo atraz um
 médico amreicano apresentou uma pesquisa relacionada com o assunto dizendo que ele

 haiva curado um cancer em estado avançado apenas aplicando sangue no local. Devido`a
 essa resistência outro país poderá apresentar laudos e acabar patentiando a descoberta.A

 referida reportagem foi apresentada pelo jornal nacional.espero que ao menos tenha patentiado a 
 descoberta para que todos os méritos sejam para o DR LUIZ MOURA ele

 realmente é digno de tal descoberta. Parabéns pela determinação e coragem DR LUIZ .Que
 o Sr consiga tudo que desejar é o que eu lhe desejo de coração, que vença essa batalha.

 Rogerio de Souza Sena 33 anos - Belo Horizonte
  

 
 
Data: 26/03/2008 10:32

 De: mara
 IP: 200.215.48.70

 Assunto: Re: Uncoartrose
 Edward ,eu acho que voce deveria aliar a cupuntura,auricular,para te ajudar principalmente

 pra acalmar ador.eu sou terapeuta oriental ea cupunturista.e trato pacientes com problemas
 igual ao teu.fazer massagem pra descomprimir.o nervo ciático que fica comprimido e causa
 uma irradiação de dor nos glanglios nervoso da medula espinal.E quanto a auto hemo .ela

 ajuda o teu sistema imunologico .só que voçe deve aliar a esses outros tratamento. Eu
 conheço um paciente que teve a cura de um cancer na boca através da Auto hemo. sou a

 cademica de madicina tradicional .espero ter contribuido com voce.hoje na nossa área existe
 muita s alternativa eu tenho tido sucesso com meus pacientes.gostaria de manter contato

 com voce se voce aliar esses tratamentos com a auto hemo.só procure profissionais
 formados. mais não desista que logo voce terá os resultados benéficos..DEUSnão nos

 abandona tenha fé se possivel gostaria .de saber sua idade .um grande abraco e boas
 melhoras

  
 
Data: 26/07/2008 19:26

 De: Romilda M S Fernandes
 IP: 200.101.233.199

 Assunto: Carcinoma mamário
 reinterando a mensagem que enviei em 23/07 . deixeri de comunicar que estou fazendo

 autuhemo desde janeiro deste ano . antes de fazer a cirurgia da retirada do carcinoma. A
 cirurgia foi um sucesso, e fiquei so um dia no Hospital , NÃO TIVE COMPLICAÇÕES . e

 continuo fazendo . Um abraço
  

 
 
Data: 23/07/2008 18:05:44



De: Romilda M.S. Fernandes
 IP: 201.35.226.129

 Assunto: Cardinoma mamário
 tive carcinoma mamário ,grau II , em fase inicial , foi feito a cirurgia do quadrante , e fiz

 tratamento de radioterapia durante 31 dias . não fiz quimio . Segundo o médico devo tomar
 comprimidos de Taxofen 20mg um comp ao dia durante 5 anos . Lendo a bula percebi que

 este remédio tem muitas contraindicações tais como trombose,alterações visuais,fibroma
 uterino,tumores ovarianos cisticos,anormalidades hepáticas etc...etc...Estou um tanto

 assustada pois se o tumor já foi estinto poderei contrair outras doenças por conta do
 medicamento. gostaria de alguma opinião sua. Um abraço.

  
 
 
Data: 30/01/2008 17:39

 De: Cláudia Alves
 IP: 189.27.19.34

 Assunto: Auto-hemo
 Tive um diagnóstico de câncer de mama (sem metástase) e o tratamento prescrito foram 8

 ciclos de quimioterapia e 30 de radioterapia. Pois bem, as sessões de quimio, como é sabido, têm 
 como efeito colateral muito enjôo, vômito, cansaço e, além disso, há queda da

 imunidade. Por exemplo, os leucócitos (células de defesa do organismo) abaixam de 3.700
 para 1.600 e isso ocorreu comigo. O protocolo era administrar injeções (de 3 a 10 , uma por
 dia) a fim de que a taxa de glóbulos brancos subisse, e foi justamente o ocorrido: dos 1.600,
 aumentou para 42.000! Imagina! Se por um lado, a imunidade se eleva, por causa da

 produção das células na medula óssea, por outro, o efeito colateral é de dores homéricas nos
 ossos, por dias!!!! E fui informada de que esse valor se manteria alto no corpo somente por

 48 horas após a última injeção, significando que em poucos dias seria submetida a novas
 doses da droga!!

 Então foi-me apresentada a AHT por um outro paciente da clínica oncológica. Confesso que
 não foi nada fácil conseguir alguém que se prontificasse a realizar a técnica, mas agora que

 iniciei o tratamento não dá prá parar. Foram 3 sessões de AHT(uma por semana) e já tenho
 o resultado positivo: amanhã farei a 6ª sessão de quimio e apresento-me com irreconhecível
 disposição e com o hemograma normal, pela segunda vez consecutiva. Não foi da primeira

 que obtive resposta imunológica, mas logo na segunda, o resultado do hemograma já
 comprovou os benefícios desta técnica antiga, barata, eficaz!!!! Adeus injeções!!!!

  
 
 
Data: 20/01/2008 09:29

 De: Edir Nunes Soares
 IP: 201.58.171.90

 Assunto: Informação sobre auto em paciente com câncer em metastase
 uma vizinha nesta situação, já desacreditada pela medicina, começou com as aplicações e já

 demonstrou alguma melhora visível no seu quadro. Tem apenas 35 anos de idade. A dúvida
 dela é: há 1 ano atrás perdeu o seio esquerdo por conta do câncer de mama, ela pergunta se

 desse lado esquerdo pode feita a auto também (retirada e aplicação do sangue)?
  

 
 
Data: 21/01/2008 09:10

 De: Hélio
 IP: 172.23.24.107, 189.20.96.32

 Assunto: Autohemoterapia
 Meu padastro tem cancêr no fígado os médicos deram a ele 3 anos de vida, o cancêr tinha 8



cm e os médicos nem fizeram quimioterapia alegando que o estado da doença já estava
 avançado, a mais ou menos 5 meses ele começou a fazer Autohemoterapia, os resultados

 atuais são fantásticos, o cancêr diminuiu de tamanho, hoje o tamanho do cancêr é de menos
 de 1 cm, e os médicos estão espantados com o estado atual de saúde do meu padastro,onde

 os médicos já marcaram uma transfusão de fígado, ou seja uma pessoa que estava
 condenada a morte, hoje em dia as chances de cura são altas, na minha opinião a

 Autohemoterapia é um método eficaz, só não é liberado por que colocaria em risco a
 indústria farmacêutica.

  
 
 
Data: 21/12/2007 16:33

 De: gervasio franzoni
 IP: 201.14.21.42

 Assunto: Re: RELATE SUA EXPERÊNCIA
 em 28/06/07 descobri por acaso ser portador de um cancer de medula óssea, chamado de

 "mieloma múltiplo".é um cancer que ataca silenciosamente pesssoas com ,50, 60,70 anos.
 Após o diagnóstico definitivo, pedi ao médico um tempo para tratamento alternativo que fiz

 durante 90 dias.Consegui uma pequna redução na quantidade de celulas doentes(tudo
 comprovado por exames laboratoriais)Veja quadro adiante.Em 28/08/07 comecei a tomar o

 Cloreto de Magnésio, na proporção de 163 mg por dia e em 06/10/07 comecei com a
 authoemoterapia.Em 30/10/07 fiz novos exames no mesmo laboratório os resultados foram

 simplesmente surpreendentes , houve uma enorme redução de células doentes(veja quadro).
 Em 12/11/07 comecei o tratamento com a quimioterapia, porém sem interromper a

 autohemoterapia e o cloreto de magnésio, agora com doses diárias de 200mg. em cápsulas
 .Em 30/11/07, fiz novos exames e o resultado foi extraordinário, (veja quadro). Em 12/12/07 

 novamente fui para a quimioterapia, onde permaneçi internado no hospital de cancer até
 16/12.Hoje estou em casa repousando após ter feito uma nova aplicação de

 authohemoterapia.Em outro momento já havia feito um relato nesta página, mas após a
 injustiça cometida pelo crm, (verdadeiro ninho de abutre) contra nosso guia resolvi

 novamente relatar minha situação, como testemuho de que a autohemoterapia funciona e é
 verdadeira, atuando em muito mais situações que aquelas relatadas pelo DR. Luiz.Os crm e
 Anvisa, deveriam se preocupar com os efeitos colaterais dos medicamentos como os que

 foram usados em mim na quimioterpia,(matando uma grande quantidade de células boas) e
 não com uma técnica que se bem aplicada restaura a vida dos tecidos, dá força e vigor á

 todo corpo humano,cria uma imunidade enorme e defende todo organismo de inúmeras
 enfermidades.Durante meu periodo de internamento,por várias vezes os enfermeiros e

 médico me questionaram se não haviam feridas em minha boca, se eu não tinha dores de
 estomago, dores de cabeça, náuseas, vômitos, se minhas pernas não estavam inchadas, se
 n~ao tinha tonturas, vista turva e outras mazelas causadas pela quimioterapia, mas para

 surpresa de todos eles nada disto me aconteceu.E, voceis todos que lerem este relato,
 saibam que devo tudo isso de bom que me aconteceu e que está me acontecendo(pois em

 30/12/07, farei novos exames,e espero já estar entrando dentro dos paraâmetros normais),
 ao grande Médico, Dr. Louiz e a Deus que o iluminou ao divulgar seu dvd, com seus

 ensinamentos superiores e práticos. Minha recuperação está surprendendo ´meu médico e a
 todos que estão próximos de mim.Passei por duas fases da famigerada quimioterapia

 intensiva,são 05 dias internado e 24 horas por dia grudado em um computador que
 determina a quantidade de quimioterápicos a serem injetados nas minhas veias,além do soro

 e outros medicamentos.Somente eles não sabem que meu corpo já vai para o hospital
 totalmente protegido e seguro por uma aplicação de authohemo,pois tenho plena convicção

 de que é segura e eficaz.Veja agora o quadro da reduçao do meu cancer.
 em 28/06/07 2.71 células doentes

 em 28/08/07 2.65 células doentes (obs. redução c/ tratamento alternativo natural)
 em 30/10/07 2.38 células doentes (obs. 26 dias após o aumento da dose do magnésio e



início da authohemo.
 Em 30/11/07 1.82 células doentes ( 56 dias após aumento das doses de magnésio e

 autohemo)
 É claro que tenho que creditar parte deste resultado ao tratamento clínico que faço também,

 mas se olharem a fase entre (04/10/07 e 30/10/07) portanto em 26 dias houve uma enorme
 redução no quadro de células doentes, e tudo isto sem um único comprimido ou gota de

 remédio,só com o magnésio e a autohemo.Não existindo outra explicação, a autohemo é
 uma verdade que sómente os estúpidos não querem enxergar, porque de alguma forma

 financeiramente querem tirar proveito, encima da desgraça de um povo sofrido como nós
 Brasileiros, e quando aparece um Homem com H maiúsculo com Dr Luiz, que tem coragem

 de vir 'a público e divulgar seu trabalho de toda uma vida digna e honesta em favor destsa
 mesmas pessoas que o estado tem a obrigação de proteger e amparar, correm

 covardemente e o sacrifícam.
 Este é o meu tesmunho.

  
 
 
Em http://www.orientacoesmedicas.com.br/resultado_da_pesquisa_virtual_sobre_autohemoterapia.asp

 A principio não sabia q tinha câncer , mas com uma cirurgia q precisei fazer , depois da
 biópsia, apareceram céluas cancerígenas secundárias. Precisa encontrar a célula primária.

 Estava sendo diagnosticada como CA Oculto. Operei em Fevereiro de 2007 e comecei a
 fazer uso da auto-hemoterapia.

 Continuei fazendo as aplicações e não encontrávamos a lesão. Em novembro de 2007
 encontramos um CA naseo-faringe (base da lingua) e estou fazendo aplicações de

 quimioterapia.
 Estou me sentindo como se nada tivesse. Disposta, sem dor, não tive contra-indicações na

 aplicação da quimio (1º ciclo) e estou indo para o segundo , sem problema nenhum.
 Emagreci naturalmente mas sem exagero e estou me sentindo mto bem. Como se nada

 tivesse acontecido.
 Márcia Denise Maurício Corrêa

  
 
 
Data: 13/12/2007 19:44

 De: Izabel cristina (icristinacosta@bol.com.br)
 IP: 200.97.191.36

 Assunto: ParaBÉNS AO dR. Luis Moura
 O CREMERJ pensa que consegue apagar o respeito que o Dr. Luis Moura conquistou nesse

 país de poucos honestos? O seu nome será lembrado em todo o mundo, não por um ato
 isolado, mas por ter deixado um legado para humanidade futura, parabens dr. Luis... O
 senhor me devolveu a alegria de viver depois de me livrar de uma enxaqueca constante.
 Conheço uma criança que teve sua cura, câncer no pulmão, graças o auxílio da auto

 hemoterapia, meu esposo não ficará mais cego de um glaucoma. Parabens, pois sem
 mesmo me conhecer me deu esse presente. Seu registro cassado é uma prova da falta de

 seriedade que nosso país padece. Temos que sobreviver com corruptos e ate pagar conta de
 mulher de presidente do senado. Mas graças ao dr. Luis Moura a indústria farmacéutica irá
 ver muito pouco meu suado tostão. Dr. Luis Moura o senhor tem muito do que se orgulhar, na

 terra árida do nordeste brasileiro, como sobrevivented da seca eu Izabel Cristina da Costa,
 tive minha saúde recuperada graças ao senhor...

  
 
Data: 03/12/2007 21:45

 De: JMK
 IP: 189.11.149.188



Assunto: Re: Re: Re: AHT
 Caro Alexandre, acredito que seja real isso que esteja ocorrendo com você, mas com uma

 porcentagem enorme e a minha própria experiencia de mais de uma ano em mim na minha
 esposa minha filha mais velha minha mãe e um bocado de conhecidos, até um amigo nosso
 que é pai de dois médicos que estão fazendo a autohemoterapia e estamos com enormes

 resultados em varios tipos de doenças, não vejo motivo algum de levarmos a (como opinião
 minerva) um ou outro caso de descrença no que nós estamos muito bem obrigado, não

 quero com isso ofender-te mas com o mesmo cuidado que se deve ter em afirmações
 positivas deve-se ter tambem o mesmo critéio pras negativas, pois a dita ht tem livrado eu e

 meus familiares e amigos de varias moléstias proveniente de alergias psioriase colesterol alto
 triglicerios altos hdl baixo reações alergicas cutaneas e outros que no momento pode até

 estar esquecido, mas só temos a agradecer a estas pessoas que divulgaram e que por uma
 graça divina chegou a nosso conhecimento, tenho muito a agradecer a estas pessoas que

 defendem tal procedimento e que divulguem para que cada vez mais pessoas possam serem
 aliviadas em seus sofrimentos. aqui vai um depoimento de um divulgador da auto

 hemoterapia que conta experiencia de seu amigo de faculdade:olha só, o tema autohemoterapia
 é muito complexo e a cada dia é mais discutido entre a população. sou

 estudante de enfermagem e meu professor de fisiologia outro dia criticou o tratamento
 dizendo que servia apenas como efeito placebo. pois bem, até então eu achava que isso era

 a verdade, no entanto, descobri que um amigo que estava com câncer de próstata estava
 fazendo o tratamento com quimioterapia. certamente todos esperavam que ele ficasse

 completamente debilitado, como normalmente acontece, só que pra surpresa de todos, isso
 não aconteceu. o cara está na 8ª quimioterapia e nada aconteceu com ele, nada mesmo, o

 cabelo não caiu, não tem nauseas, não ficou debilitado,nada, nada! a médica o chamou e
 disse que não entendia o que estava acontecendo, pois ele a essa altura deveria está

 sofrendo os efeitos da quimio. aí ele respondeu: estou fazendo a auto-hemoterapia desde o
 começo da quimio, aliás, quando comecei a quimio, já tinha feito duas seções de

 hemoterapia.
 É imprecionante o resultado. Ninguem diz que o cara tem CA, até o PSA está dentro do limite

 normal.
 I aí, auto-hemoterapia, funciona ou não?

  
 
Data: 27/05/2007 21:33

 De: claudia
 IP: 200.150.32.28

 Assunto: Auto Hemoterapia
 oi pessoal!

 resolvi dar meu depoimento em favor da AH, pois não posso deixar de fazê-lo, uma vez que li
 tantos ataques sem razão alguma à uma pessoa que quer fazer o bem.

 meu pai que faz AH ha 3 anos se curou de um tumor no cérebro, tendo desaparecido
 totalmente este tumor. ele tem hj 73 anos, e depois de ter iniciado o tratamento nunca mais

 teve gripe, nada, nem sequer dor de cabeça.
 ele se sente muito mais disposto com mais energia. está vendendo saúde, como dizem.

 eu, 43 anos, tinha uma alergia daquelas, a tudo o que se possa imaginar, estou fazendo a AH
 pela primeira vez, e estou na 6a aplicação e nao tive mais nada. estou ótima.antes, eu só

 melhorava com cortisona.
 portanto, eu gostaria de enfatizar que este procedimento não tem como fazer mal algum, e

 sim o bem.
 sou fã da bondade do dr.luiz moura, e de sua força para fazer o bem como tem feito.

 tenho varias pessoas na familia que se curaram ou no mínimo melhoraram significativamente
 de doenças incuráveis como “Lupus”!

 um grande abraço a todos, e que Deus ilumine todos voces.
  



 
 
 
Data: 29/08/2007 13:26

 De: Denia
 IP: 200.140.156.233

 Assunto: Cancer de Prostata
 Pessoal,

 Já fiz alguns depoimentos do tratamento do meu pai que esta com câncer de prostata bem
 avançado.

 Descobrimos a AH em janeiro/2007, onde o estado dele era muito ruim (muitas dores nas
 pernas, costas, gota elevada e no mês de dezembro/2006 o canal da urina ficou 3 vezes

 entupido, tendo que fazer cirurgia para obstruir o canal).
 Hoje faz oito meses que ele esta fazendo a AH, juntamente com a quimioterapia. As dores

 melhoraram, a gota sarou e não entupiu mais nenhuma vez o canal da urina.
 Neste final de semana ele me pediu para pesquisar sobre uma vacina contra o câncer de

 próstata chamada Provenge. E achei muito interessante o processo da mesma. Uma
 familiaridade a AH incrível. Veja:

 http://vivaavida.wordpress.com/2007/04/26/bruce-tower-e-provenge/
 Uma droga chamada Provenge que funciona mais ou menos como uma vacina, mas que

 está dando os primeiros passos.
 Como funciona?

 1. Tira-se sangue do paciente.
 2. Suas células do sistema defensivo (immune system) são misturadas com uma proteína do

 câncer de próstata 3. Um estimulante é acrescentado para ativar o sistema imune 4. As
 novas células são reinjetadas no mesmo paciente.

 Parece que essas células "educam" outras que atacam as células cancerosas, diz o Dr. John
 Nemunaitis, M.D., Executive Director do Mary Crowley Medical Research Center em Dallas.

  
 
 
Data: 16/01/2008 13:29

 De: luciana
 IP: 201.68.130.39

 Assunto: Nova etapa da autohemoterapia
 Boa tarde a todos!

 Postei diversos textos aqui referentes a minha experiencia com a autohemoterapia e a
 purpura trombocitopenica. Gracas a Deus, estou conseguindo controlar com remedios, uma

 vez que nao pude saber ao certo se a AH contribuiu para minha melhora porque so fiz 10
 aplicacoes. Durante a administracao destas 10 aplicacoes eu tive efeito benefico no tempo de vida 

 das plaquetas, na pele e na disposicao.Quem me via antes dizia: Nossa! Vc esta cinza!
 E depois da AH comecei a ficar mais corada com a pele melhor com aspecto mais

 saudavel.Bem sobre a plaquetopenia conclui como ja disse varias vezes aqui que para mim
 surtiu efeito provisorio, enquanto tomava as injecoes estava tudo bem, quando parava as

 plaquetas diminuiam. E eu tive que parar por causa das proibicoes.
 Retornei novamente com o seguinte quadro: minhas plaquetas controladas por remedios que

 nao sao corticoides (gracas a Deus) porem, com problemas de micose na pele causada pela
 baixa imunidade causada pelo corticoide, nao menstruava ha 5 meses e tambem nao urinava

 mais .. Meus medicos avaliaram meus rins e nada x nada encontraram, fizeram desde
 exames como C3 e C4 a um simples exame de urina e cultura de bacterias..Tudo perfeito,

 mas, eu continuava sem urinar, inchando muito e sem menstruar.
 Na primeira aplicacao apos o retorno as manchas na pele regrediram, a mestruacao veio

 sem dores, colicas e TPM e eu comecei a urinar normalmente.
 O alivio esta sendo muito grande, ja estou desinchando e isto é muito bom, nao tem preco!



Nao sabemos ao certo o profundo mecanismo de acao da Ah porque ninguem estuda e nem
 vai estudar porque nao se pode patentear o sangue, mas, existem remedios que sao usados

 por ai que tambem os medicos desconhecem o mecanismo de acao da droga, usam, da
 certo e apos pesquisas (usando em muitas pessoas) a coisa vira um protocolo a ser

 seguido.Exemplos, vamos a droga Rituximab (mabthera):
 Ela é utilizada com sucesso para linfomas e artrite reumatoide, a pouco a medicina

 experimentou nas doencas auto-imunes tambem com sucesso e esta ja quase na fase III
 onde sera utilizada tambem como um protocolo pra doencas auto-imunes. O preco desta
 medicacao, a dose minima para o tratamento de um adulto gira em torno de R$ 20.000,00 (5

 mil cada injecao aproximadamente) MAS, felizmente a droga funciona bem e custa caro,
 entao as pesquisas estao sendo feitas pelo mundo todo.

 Fiz esta analogia para mostrar porque a AH causa tanta polemica, porque é simples, é
 barato, o povao pode fazer, mas, para que fazer pesquisas, gastar dinheiro em algo que nao

 podera ser vendido? As doses circulam initerruptamente dentro de nossas veias ... quem vai
 querer provar a eficacia?

  
 
 
Data: 18/01/2008 10:19

 De: Vera Regina Del Guercio Dolácio Mendes (vera.delguerci o@terra.com.br)
 IP: 189.32.221.187

 Assunto: Eu também fui salva pelo Dr. Luiz Moura
 Em 1983 eu morava no Rio de Janeiro. Por causa de um erro médico (tomei antibiótico

 durante um ano por causa de uma infecção renal) causou-me uma total falta de anticorpos
 no sangue, e logicamente minha imunidade a zero.O médico que me atendeu na época

 disse-me que eu não poderia ter contato com ninguém. Não podia estar em lugares públicos,
 não podia ter contato com pessoas que tivessem alguma doença, pois seria contagioso para

 mim. Além da fraqueza e todos os tipos de alergias eu estava com os ossos desfazendo-se.
 Tomava 11 tipos de remédios e não levantava mais da cama. Graças a uma amiga que

 conhecia Dr. Luiz Moura eu fui até ele.
 Para surpresa minha, ele retirou todos os remédios e recomendou tomar cloreto de magnésio

 e cálcio, fazer a autohemoterapia. Seis meses após o tratamento eu estava melhor que
 qualquer jovem de 15 anos. Na época eu estava com 43 anos.

 Minha mãe estava com artritismo deformante. Seus dedos viraram ao contrário e as mãos
 estavam todas deformadas. Já tinha feito autovacina sem resultado nenhum. Também fez a
 autohemoterapia e seus dedos voltaram ao normal e até ela falecer nunca mais teve dores.

 Hoje estou com 67 anos, não tenho rugas em meu rosto, tenho disposição para tudo.
 Trabalho em minha profissão (psicanalista) tenho uma memória excelente.

 Devo minha vida tranqüila e com saúde ao Dr. Luiz Moura que além de médico foi um grande
 mestre para mim. Que Deus o abençoe sempre por ajudar a tantos.

 Vera Regina
  

 
 
 
Data: 16/01/2008 23:50

 De: luciana
 IP: 201.68.130.39

 Assunto: Re: DEPOIMENTO
 Ola!

 Eu jamais tive problemas nos rins (gracas a Deus) é que tenho possibilidade da minha
 plaquetopenia evoluir ou ser um indicio de lupus, minhas medicas investigam sempre.Ocorre

 que apos muitos meses usando corticoide, inexplicavelmente, uma vez que, nenhum exame
 laboratorial comprovou que estava de fato com problemas nos rins, eu parei de urinar como



em meu estado normal.Fiquei desesperada, inchando mais ainda mas aquilo nao tinha
 explicacao laboratorial, entao eu fiz a primeira aplicacao da ah e comecei a urinar

 normalmente .. a minha medica avaliou profundamente e nada encontrou eu ja estava ha uns
 cinco meses sem urinar corretamente e sem menstruar, uma semana apos a primeira

 aplicacao tudo se normalizou.
 Foi isto!

  
 
Data: 16/11/2007 17:00

 De: helena
 IP: 201.53.40.17

 Assunto: Auto hemoterapia
 aqui em casa todos fazemos auto-hemoterapia e muitos amigos tambem o resultado é otimo

 uma amiga com entupimento das arterias faz e em um mes ja se sentia outra segundo ela
 me dizia estou fraquinha ja estou morrendo agora apos auto hemoterapia esta forte e

 tomando junto cloreto de magnesio fez os exames recentemente e teve uma melhora
 expetacular . meu visinho faz auto hemo algum tempo havia sofrido 2 derrames e sobrevive

 sem qualquer remedio e muito bem so com auto hemo. eu consegui dissolver um nodulo no
 seio direito so com auto-hemo. uma senhora conhecida minha com cancer generalizado esta
 outra andando e mais tranquila apos auto-hemo tambem se consultou com dr luiz moura.

 gente o unico interesse desse medico é nos ajudar com um tratamento a baixo custo e que
 muito nos ajuda ate a consulta dele é baratinha e nem precisamso consulta so que alguns

 gostam tanto da auto-hemo que faz questão de consultar-se enquanto medicos cobram
 valores absurdos dr luiz cobra pouco. os medicos não tem interesse por causa dos

 laboratorios que lhes dão fortunas para receitarem seus remedios as vezes ate sem
 necesidade existem uns que sequer olham voce e vai logo dando uma lista de

 remedios.recebem de viajens internacionais a outros presentes.claro tem uma cota de
 reciturio para isto. eu posso afirmar que me curei da coluna que me deixava inutil apenas

 com o cloreto que foi um medico naturalista que me ensinou e disse não diga para seu
 medico que lhe passei isto ele não vai gostar pois voce vai sumir do consultorio dele. verdade

 eu ia toda semana 3 meses de cama eles diziam coluna não tem cura corri varos medico e
 eu me curei com cloreto e agora faço auto-hemo nunca mais na vida paro de tomar cloreto
 minha amiga curou a sogra entrevada so com cloreto a velha sobe ate em arvores agora é

 que ela tem um sitio sobe para tirar frutas para nós rsrrs.todos que conheço que fazem auto-hemo 
 estão felizes. se ficar aqui falando sobre casos de vitoria não haverá espaço.estejam

 certo auto-hemo é bom mesmo o unico objetivo de dr luiz é divulgar algo que pode ajudar e
 muito com baixo custo e ele sabe que se não divulgar morre com ele este beneficio que vem
 sendo usado pelo pai dele desde 1940 e pelos estados unidos grandes atletas nacionais e

 internacionais usam auto-hemo. fortalecer sua imunidade em caso de quedas não haver
 infecção.

  
 
 
Data: 16/11/2007 18:20

 De: Gervasio Franzoni
 IP: 192.168.254.197, 200.96.56.53

 Assunto: Re: Re: Auto-Hemoterapia
 Claudia.

 Também gosto de pesquisar sobre a autohemo. Já pratico ha 30 dias ee me sinto ótimo.
 Sou portador de Mieeloma Múltiplo, um tipo de cancer da medula óssea.Quando começei a

 auto hemo eestava com 2.71 de células doentes , isto em 06/10/07. No dia 30 /10/07 estas
 células ja estavam reduzidas 'a 2.38 celulas doentes. Mesmo assim comecei a quimioterrapia

 e acabo de sair do hospital agora.O médico ainda não sabe que faço e nem vou dizer por
 enquanto. Amanhã vou fazer nova aplicação e semana quee vem faço outro exame . Com



certeza havera uma redução maior ainda.Esta caindo mais ou menos 0.01 poto por dia. O
 normal destas células é de 0,05 até 1,15. Acreedito que mais uns 60 dias eu consiga zerar
 todas. Me escreca , já tenho muita coisa pesquisada. Abraços

 Gervasio
  

 
 
Data: 16/11/2007 17:57

 De: Gervasio Franzoni
 IP: 192.168.254.197, 200.96.56.53

 Assunto: Re: Re: Tratamento para doenças auto imunes
 Mieloma Múltiplo. Alguem falou que tem im irmão com mielola, Pode me escrever ,Eu tenho

 um mieloma múltiplo ( cancer de medula óssea) estou tratando co auto hemoterapia em
 conjuto com mágnésio. O resultado é fantastico, ermbora ainda cpm apeenas 40 dias de
 tratamento, Houve uma redução de 12% nas células doentes. Mesmo assim começei a

 quimioteerapia indicada pelo médico, .Me escreva e trocamos ideias , abraços Gervásio
  

 
 
25/05/2007 17:24:46 a favor Paulo Luiz Bezerra (47)

 Porque pude comprovar a eficácia em mim, meus parentes e amigos.
 - Médico hematologista com câncer linfático está fazendo quimioterapia e auto-hemoterapia

 para melhorar a defesa do organismo... fantástico resultado comprovado por exames
 clínicos...

 - Minha cunhada tem plaquetas em excesso (cerca de 800 mil) e tomava remédios
 fortíssimos para manter em 480/490, ainda acima do limite, após a auto-hemoterapia, parou

 com o remédio e está com 425 mil.. desempenho melhor que o remédio e dentro do limite.
 - Com outra cunhada observamos melhora em dores musculares que a molestavam a 40

 anos.
 - eu mesmo tinha um pigarro horroroso... praticamente sumiu... meu irmão idem....

 - Verrugas, pintas, micose de unha estão sumindo devagar... ainda estou na décima
 aplicação.

  
 
 
 
17/09/2007 13:20:26 - a favor maide corrêa (47) de Porto Velho

 Porque minha mãe com estágio de câncer intestinal avançado, já sob efeito constante de
 analgésicos, na segunda semana após inicio da auto hemoterapia, parou totalmente os

 analgésicos, e ainda, dois meses após este tratamento o resultado da biópsia foi
 diferenciado, ou seja, entre as células cancerígenas estavam células necrosiadas.
 Então como não acreditar que este é um dos caminhos alternativos para ajudar a milhões de

 pessoas
  

 
 
Data: 25/09/2007 08:44

 De: adenilson (denilson-as@hotmail.com)
 IP: 201.91.76.11

 Helio Costa (46 ) de Porto Alegre
 Porque minha irmã acabou de se curar de um câncer no pulmão irreversivel para os

 médicos, 9 nódulos sem chance de operar, resumindo eles conderam minha irmã a morte. 4
 meses e meio fazendo auto-hemoterapia, após um tomografia computatorizada, ela não tem
 mais nada, esta limpa.



 
 
11/06/2007 23:13:41 - a favor Gregório Romeu Gonçalves da Silva (77) de Porto Alegre

 Fiz 6 cirurgias na bexiga para tirar 6 tumores malignos. 18 meses de quimioterapia. 1 enfarte.
 Me sinto ótimo depois que fiz e faço o tramento, conforme a explicação do dr. LUIZ MOURA.

 Não há no momento tratamento melhor. Que Deus o abençoe dr.
  

 
 
Data: 16/01/2008 21:32

 De: CARLOS DE ASSUNÇÃO NEVES
 IP: 201.27.137.112

 Assunto: MInha história!!!!!
 Em 1986 fui acometido de calculos renais, crises muito forte, que me levou a uma cirurgia

 (NEFRECTOMIA), retirada de um rim. A biopsia constatou um hiper-nefroma (cancer renal).
 Depois da cirurgia fiz, radio e quimio com bons resultados. Para manutenção o médico

 urologista me receitou uma vacina, Onco BCG, fabricada pelo Instituto Butantã, em São
 Paulo. Tomei essa vacina por 5 anos seguidos, pois ela protege o sistema imunologico. Foi 5

 anos de batalha, pois essa vacina era de fabricação limitada, conservada em geladeira, com
 vencimento muito curto. Toda semana ia ao Butantã permanecer numa fila interminavel, as vezes 

 saia sem a mesma, pois acabava antes de
 chegar minha vez. Certo dia passava um senhor de muita idade, que costumava caminhar

 pelo parque. Me perguntou. Do que se trata essa fila? respondi para aquisição da vacina
 BCG. E para que serve?

 É para ativar sistema imunologico e evita a propagação do cancer. Custa caro? sim muito
 caro, alem do tempo que se perde para adquiri-la.

 Numa voz rouca e tranquila me disse:, caro Jovem, conheço um médico no RJ não lembro o
 nome, ele tem um tratamento que é muito barato e muito bom, que usa o seu próprio sangue.
 Se voce se interessar me telefona que te darei o endereço. Fiquei muito interessado e anotei

 o telefone dado por ele. No dia seguinte liguei... quem fala , aqui é o José , sou o Carlos
 aquela pessoa que falou no Butantã sobre um médico no RJ, há anote o telefone e o nome

 dele é Dr. Luiz Moura.
 Liguei e marquei uma consulta . Lá fui eu e minha esposa passar pela consulta e aproveitar

 fazer um toour pela cidade. Conheci o Dr. Luiz Moura por 3o minutos, o tempo que durou a
 consulta. Homem tranquilo, anotou toda minha narrativa, viu todos meus exames e RX,

 depois pegou sua caneta no bolso e receitou, a Auto-hemoterapia 5 ml de sangue de 7 em 7
 dias por tempo indeterminado... me explicou a técnica de retirada e aplicação e alguns

 comentários e resultados. Daqui um ano quero ve-lo de novo, traga os seguintes exames.......
 Houve muita polemica entre meus familiares sobre essa técnica, até então desconhecida por

 nós , independentemente da contrariedade comecei a AH que faço até hoje a 15 anos. Faço
 3 meses e descanço 1 e assim por diante... sem muito critério.

 PASMEM: nunca mais voltei ao consultório do Dr. Moura, me trato com meu urologista em
 SP, não tomo nenhum remédio, nem um analgesico, faço anualmento um check-up: pressão
 normal, colesterol, triglicerides, acido urico, uréia , creatinina , hemograma, PSA, urina tipo 
 I,

 Glicemia, Ultrassom, rim, próstata, etc. etc.- tudo normal!!!!
 Tenho 70 anos de idade, aposentado pelo INSS (10 anos), jogo futebol (claro, com meus

 netos), pratico natação, caminho diáriamente, subo escadas, etc. etc...........
 FIM DA HISTÓRIA: Me tornei amigo do Sr. José até a sua morte.

 Meu urologista não sabe que eu faço AH (não tive coragem, para não perder sua
 amizade de muitos anos, pois ele me acompanha a 20 anos).

 Será que Rádio, Quimio e vacina BCG fizeram efeitos (acredito!!)
 E a AH ? ( time que esta ganhando não se mexe).

 Obs.: Tirem suas conclusões.....



Grande abraço.
  

 
 
Data: 16/10/2007 22:48

 De: Marçal
 IP: 201.29.190.15

 Assunto: Re: Leucemia
 São relatos, qualquer informação entrar em contato com a pessoa.

 http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=7739092&q=leucemia
 Zélia Zelina

 Sou portadora de leucemia, fiz 13 aplicações, hoje recebi o resultado dos meus exames,
 minha taxas "todas" cairam.Meus leucócitos estavam em 23000 cairam para 19000.Estou

 encantada com AH e muito feliz.
  

 
Assunto: SOS - LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA

 Cara Regina, talvez estes esclarecimentos e relato possa te ajudar !!!!
 DIAGNÓSTICO - R.C.D., hoje com 41 anos, descobriu aos 29 que tinha Leucemia Mielóide

 Crônica. Tinha uma vida normal e conta que adorava passear no Parque o Ibirapuera, na
 capital paulista, pelo menos três vezes por semana. Numa das caminhadas sentiu muito

 cansaço, depois tontura. O mesmo ocorreu no fim de semana seguinte, após uma semana
 inteira de muita vontade de dormir. Pensou que fosse a rotina de trabalho associada aos

 estudos e às "saídas noturnas com o pessoal da faculdade".
 Ele cortou as noitadas, mas não adiantou. A insistência da sonolência inexplicada, as

 vertigens e uma dor do lado esquerdo fizeram com que procurasse um médico e tivesse o
 diagnóstico. Um dos irmãos era compatível e ele fez o Transplante de Medula Óssea (TMO).

 Já se sentia curado. Seis anos depois os sintomas voltaram. Uma recidiva da doença. Por
 indicação de amigos passou a fazer AH semanal pois o transplante convencional é muito
 sofrida. Apesar de ter confiança que desta vez não precisar fazer a TMO, ficou feliz pelo
 resultado até o momento, pois se passaram 6 meses e os sintomas melhoraram e consegue
 levar a vida particular e profissional dentro da normalidade.

  
 
Assunto: Faço tratamento

 tenho doença de crohn a 4 anos, e por 3 anos e meio por meio de tratamentos clinicos nunca
 tive nem uma melhora, prestes a uma perfuração no intestino começei entao o tratamento

 com a ah e desde então só tive melhoras, engordei 25 kl, e nao tenho mais sintomas, faço ah
 a apenas 4 meses. 10 ml

  
 
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.
  



 
 
Data: 06/01/2008 18:57

 De: Marcal
 IP: 201.19.3.50

 Assunto: Re: A hemoterapia cura a anemia falciforma
 Olá, nessa comunidade tem alguns relatos de doenças raras em que as pessoas estão

 usando a Autohemoterapia.
 http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=8697443

 http://www.orkut.com/CommTopics.aspx?cmm=7739092&q=anemia+falciforme
  

 
 
Data: 25/09/2007 08:03

 De: Felipe Soares Maciel
 IP: 189.6.16.146

 Assunto: Re: Re: Auto hemoterapia ajuda na cura de doencas auto imunes e da dor
 neuropatica cronica causada por ela

 Olá Mariane, é muito complicado descever meu problemas por aqui.
 Então mande um email para podermos conversar melhor

  
 
 
 
Data: 25/09/2007 01:36

 De: leonardo
 IP: 201.54.33.24, 201.54.32.222

 Assunto: Me ajude Deus concerteza vai iluminar o seu caminho
 eu estou querendo comprar a injeção de interferon como eu tevo obter os meus resultados,

 de preverencia que eu possa encontrar em manaus am. espero que vc me responda o mais
 rapido possiverl obrigado

  
 
 
 
Data: 25/09/2007 00:12

 De: Autocura (sbx2066@yahoo.com.br)
 IP: 201.10.40.81

 Assunto: Relato positivo comprovado com exames
 Relato feito pela Kathia no Orkut:

 Gostaria de deixar o meu relato e que ele possa ser de utilidade.
 Quando minha filha nasceu (há 6 anos) pude observar um nódulo na mama esquerda. Na

 época fiquei apavorada, mas não falei nada pra ninguém, porque estava com minha mãe
 padecendo de um câncer de mama.

 Sempre tive muito medo e por esse motivo fiquei calada por 6 anos.
 Há 6 meses devido a dor intensa na mama esquerda me submeti a um ultrassom que acusou

 dois nódulos de aproximadamente 2,5 cm (grandes), sendo um em cada mama.
 O nódulo da mama esquerda tinha características suspeitas e foi indicado uma punção, me

 recusei a fazer com medo do resultado. Nessa época tomei conhecimento da AH e como sou
 profissional de saúde resolvi fazer por conta própria.

 Logo na primeira aplicação senti um bem-estar muito forte e uma melhora significativa no
 sono, TPM e disposição.

 Ao longo das aplicações, sintomas de problemas antigos foram retornando e sumiam
 definitivamente (leiam sobre LEIS DE CURA DE HERING)



Hoje, 24 de setembro, 6 meses após ter feito a primeira aplicação de AH, mesmo com medo
 me submeti a uma mamografia e ao ultrassom de mama. Sinto uma felicidade enorme ao

 poder dizer que os nódulos misteriosamente (segundo o médico) sumiram , minha
 mamografia está perfeita e a ultrassonografia também.

 Tinha ovários policísticos que também desapareceram....SERÁ MILAGRE?
 Devo minha tranqüilidade e felicidade a essa terapia e ao Dr. Luiz Moura.

 Agradeço a Deus por enviar o Dr. Luiz Moura e peço a ele que o abençoe a cada momento.
 Espero que todos possam vir a ter os resultados que obtive e possam compartilhar da minha
 felicidade !!!!

 Tenham fé, acreditem.... funciona!!!
 Já fiz aproximadamente 25 aplicações e não pretendo parar nunca.

 Relato feito em:
 http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2503735695447287729&na=2&nst=1084

  
 
 
17/09/2007 19:17:29 - a favor Liliana G. Zanella (60) de São Paulo

 Porque é óbvio. Tem lógica. Faço e sempre farei a hemoterapia. Sou portadora de
 esclerodermia sistêmica e melhorei muito com essa prática. A alopatia quase me matou com

 todas as pesquisas científicas que os médicos tanto respeitam. Agora as coisas simples, com
 custos baixíssimos são condenados. Dr. Luiz Moura merece todo o meu respeito. Sigo sim a
 técnica dele sem nunca ter estado no seu consultório. Apenas pela confiança e lógica que ele
 nos passa pelo DVD. Parabéns Dr. Luiz pela sua coragem e humildade. Divulgo esta técnica
 a todos que passam pela minha vida e já temos um grande número de pessoas fazendo a

 Hemotrapia comigo
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 3 de março de 2009 - 12:03:02 
 JA TINHA OUVIDO A RESPEITO, TENHO UMA AMIGA COM CANCER QUE FAZ E ESTÁ MUITO

BEM, ELA RELATA QUE MELHOROU MUITO APÓS A AUTO-HEMOTERAPIA, DEPOIS DE ASSISTIR
AO VIDEO FIQUEI MAIS COMVENCIDO AINDA DESTE MÉTODO. 

 ailton macieira MOREIRA - 46 anos - BELO HORIZONTE
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 11 de dezembro de 2009 - 23:04:12 201.41.118.59

  
Eu sou Farmacêutico e Bioquímico e faço hemoterapia, assim como meu pai (médico), que curou um câncer
malígno de bexiga com a ajuda da hemoterapia.

  
THIAGO BORGESDE FARIAS

 29 anos - Brasília DF
  

 
 
 
Inforum

  



Data: 20/12/2009 22:57
 De: Maurecir (maurecir_mafra@hotmail.com)

 IP: 189.11.128.164
 Assunto: Re: Re: Resposta para Michele

 Qualquer farmaceutico, vá a farmacia que voce costuma usar, que voce conseguirá fazer ou terá informaçoes, eu
faço com o dono da farmacia,, há noite, porque é proibido pela vigilancia sanitária, se tiver alguma doença, é
melhor fazer de 5 em 5 dias, 5 a 6 mls., além de outras coisas que usei, curei um cancer de bexiga, veja mais em
www.amigosdacura.ning.com 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 11 de novembro de 2009 - 20:41:11 201.67.40.226

  
Hoje recebi um exame de endoscopia com a seguinte conclusao: 

  
metaplasia intestinal nao observada 

 atrofia nao observada 
 pesquisa para h. pilory: negativa 

 H. pilory e um bacteria severa que so´trata c/ pesados antibioticos nao consigui tomar por efeitos colaterais. A´1
ano atras este exame deu positivo. 

 Ha 20 dias fiz este exame estava com 13 aplicaçao da auto hemo .Este resultado para mim me deixou muito feliz
pois vinha sofrendo a´anos com este mal no estomago . Meu abdomem era inchado nao podia comer muitos
tipos de alimentos.. , ainda tem muito muito sucesso a´comemorar daqui p/ frenre pois so´estou no começo
..Ainda vou me recu/ da gastrite. e outras enf/ que estao bem melhor . 

 Graças a` DEUS EO DR LUIZ MOURA A FELICI DADA EXISTE.
  

Diva Gomes de Sa
 Dourados ms

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 25 de outubro de 2009 - 17:31:45 

  
Para "varrer" de vez e para sempre o Câncer, estou fazendo a auto-hemoterapia de 5 em 5 dias, deixando meu
sistema imunológico com 22% de macrófagos ativados ininterruptamente. (quem não faz auto-hemoterapia está
sempre com somente 5%). E estou vencendo!

  
Sérgio Lemos

 65 anos - Vitória-ES
  

 
 
 
ORIENTAÇÔES MEDICAS

  
Domingo, 27 de dezembro de 2009 - 22:01:22 189.34.181.53

  
minha sogra fez uma cirurgia a 5 meses de neoplasia e foi preciso retirar 50 por cento do estomago e uma parte



do intestino atraves de um medico homeopata ele indicou a auto-hemoterapia para ela uma vez por semana ela
está se sentindo bem melhor já tem um mes que ela está fazendo o tratamento

  
elisabeth z.pimentel

 43 anos - santos
  

 
 
 
ORIENTAÇÔES MEDICAS

  
Terça-feira, 29 de dezembro de 2009 - 11:32:07 201.68.13.60

  
Estou em tratamento quimioterápico há meses. A auto-hemo tem me ajudado a manter a imunidade alta,
comprovada nos hemogramas que faço antes de cada sessão de quimio (a cada 3 semanas). É impressionante!
Tenho feito a auto-hemo como um fator co-adjuvante ao tratamento.

  
rosileny gomes de souza

 48 anos - sao paulo
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 30 de setembro de 2009 - 15:21:09 

  
Data: 30/09/2009 15:16 

 De: Cyro Leão (cyroleao@terra.com.br) 
 IP: 187.37.210.8 

 Assunto: Depoimento sobre o uso da auto-hemoterapia 
  

A AH é um poderoso instrumento de cura para qualquer pessoa. Conheci os benefícios da AH há 2 anos e meio
através de uma paciente, que fazia uso regular do metodo. Tive a oportunidade de ver o DVD do Dr. Luis
Moura, e fiquei impressionado com os resultados relatados. Em julho de 2007 descobri que tinha um cancer de
pulmão, que foi retirado através de uma lobectomia pulmonar. Após a cirurgia, comecei a fazer a aplicação
semanal de AH. Durante todo o processo da quimioterapia, fiz controle do hemograma quinzenal. Os resultados
foram impressionantes, sendo que o médico relatava ser o meu hemograma o melhor do hospital. Fiz a quimio
no Hospital A C.Camargo -SP. Fiz AH até uma semana após o termino da quimio, em função da pessoa que
aplicava, sair em viagem. No proximo controle, meu hemograma já dizia que estava com anemia. 

  
Hoje fazem dois anos, e não tenho mais nenhum sinal do tumor no corpo. A cirurgia foi bem sucedida e a AH foi
importante nesta fase de quimioterapia que duraram 4 meses. 

  
Recomendo o uso, mesmo sabendo que médicos são contra. 

  
A um ano atrás, uma amiga teve cancer de mama, e recomendei que fizesse. Ela me disse que seria uma briga,
pois tinha um filho e irmão médico e não sabia a reação. Conversou com o irmão e ele aconselhou a fazer,
dizendo inclsive que utilizava a tecnica a mais de 20 anos e confirmava a eficiencia dela. E temos mais relatos
por este mundo afora. 

  
Uma pena que os interesses financeiros estejam acima da utilização de metodos que curam muitas das
enfermidades mas não geram dinheiro para laboratórios e medicos. 

  



 
 
 
Orientações Médicas:

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

  
Eu sou a favor da auto-hemoterapia 

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

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

  
Janine Mota

 28 anos - Juiz de Fora
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 26 de agosto de 2009 - 16:44:51 

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

  
graças a Deus 

  
Rogério Nogueira Aguiar

 62 anos - Fortaleza Ceará Brasil 
  

 
 
 
Data: 07/08/2009 10:10 

 De: Nelson (ndias32@hotmail.com) 
 IP: 201.52.145.91 

 Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA 
  

Eu não sou médico mas achei a argumentação da AHT muito válida. Utilizo a técnica como medida 
 preventiva para doenças comuns. Coincidência ou não, não fico doente há vários anos e, mesmo 

 quando alguma virose oportunista tenta se instalar (nos períodos em que paro a aplicação), volto 
 a aplicar e meu corpo reage muito bem. Normalmente a cura é muito mais rápida. Eu tenho 43 anos e 

 me lembro muito bem como, mesmo quando era mais jovem, demorava a me curar de uma gripe ou 



qualquer outra infecção virótica. 
  

Hoje, apesar de ter mais de 40, sou mais saudável que antes. Creio que devo parte disso à AHT. 
  

Tenho relatos de duas pessoas que se curaram de doenças. Uma mulher, de um câncer e seu filho, de 
 psoríase (Detalhe: ela tinha sido desenganada pelos médicos e foi seu filho quem resolveu 

 esperimentar a técnica. Deu certo. Hoje ela está 10 Kg mais gorda e vive uma vida normal, sem 
 dores). 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Data: 05/08/2009 23:14 

 De: Luciana (lcpublicidades@hotmail.com) 
 IP: 200.187.7.1 

 Assunto: Cancer de Tireóide e Problema do Coração 
  

Ola amigos 
  

Eu mesma estou presenciando experiência de mais de 200 pessoas com o tratamento da auto hemoterapia. Minha
mãe teve câncer de Tireóide, já operou e já tomou o iodo, ela começou fazer a ah antes do iodo, ela tinha a
pressão alta, tomava remédio, chegou ao ponto de ter que ir duas vezes no cardiologista para mudar o
medicamento da pressão para assim dar seguimento a cirurgia, tinha fortes dores nas pernas. Hoje ela já vai na
14ª aplicação de ah já tomou também o Cloreto de Magnésio e não sente mais as dores das pernas, não toma
mais remédio para pressão e esta se recuperando muito bem do câncer de tireóide. Próxima semana ela tem uma
revisão com a Medicina Nuclear para mostra o exame PCI pesquisa do corpo inteiro. Se Deus permitir tudo vai
estar bem. Deixarei novos recados aqui. 

  
Meu pai foi fumante durante 49 anos hoje ele está com 64 anos, teve problemas de depressão, tomava dois tipos
de medicamentos para pressão alta, tomava um medicamento para o coração que custava duzentos reais, não
agüentava andar nem pegar peso que sentia uma dor forte no peito que chegava a ficar pálido. Então ele resolveu
fazer ah e já vai na 14ª . Ele hoje não tem problemas de depressão, não toma mais nenhum medicamento, faz
todas atividades normalmente sem dor no peito e disse que não deixa mais de fazer ah a não ser o período de
descanso das veias. 

  
Minha irmã sempre tomou anticoncepcional e continua tomando, tem distúrbio da tireóide sem nódulo, tinha um
grande nervoso, tinha enxaqueca, dores nas pernas e renite alérgica, começou fazer ah e já vai na 13ª aplicação,
hoje ela continua ainda acima do peso mas não tem mais nervoso, acabou a enxaqueca, acabou as dores das
pernas e a renite. Ela continua fazendo a ah sem previsão para parar. 

  
É por isso que eu digo AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
eu mário adão faço auto-hemoterapia já há 1 ano e o cancer que tive foi debelado, todas as 

 células após a cirurgia, pois tinham outras. 
  

não precisei fazer rádio e nem químio terapia após a intervenção cirurgica que me extraiu o rim 
 esquerdo. 



 
se soubesse da auto hemoterapia antes tenho a certeza de que não precisaria fazer a cirurgia. 

  
minha mulher era operada de trompas, e acabou ficando grávida, pois as trompas refizeram-se, (as 

 trompas eram cortadas, e não amarradas). 
  

ela perdeu o bebê, pois a gestação não foi completa, houve um aborto expontâneo. 
  

mario a cruz fone: 0xx41 84430400 
  

mário adão da cruz 40 anos - curitiba pr Brasil 
  

 
 
 

 
 
 
 

Autohemoterapia:
  

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

http://autohemoterapia.orgfree.com/
  

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