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Relatos - Auto-Hemoterapia e Dores na coluna
 
 
AUTO-HEMOTERAPIA CURA HERNIA DE DISCO

  
16-junh-2016

  
vídeo com 1:12 minuto de duração

  
(ele ficou 30 dias sem poder andar)

  
https://www.youtube.com/watch?v=3xkM3jPuT-I

  
 
 
 
 
 
 
Mara Lima Ferreira publicou em Auto-hemoterapia Testemunhos

 29 de maio às 18:17
  

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

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

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

  
 
 
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/
https://www.youtube.com/watch?v=3xkM3jPuT-I


Sábado, 23 de janeiro de 2016 - 19:05:19
  

Auto-hemoterapia resolve dores no joelho e coluna
  

Publicado ontem na foto do CFM (sobre a auto-hemoterapia): 
  

Wilma Tamer O s médicos e farmaceuticos, preferem dizer que desconhecem a auto hemoterapia é menos
complicado, esse tratamento que dispensa remédios não interessa a eles, mas só a quem já tinha desistido de ter
uma boa saude é que sabe... tenho exames comprovando meus problemas no joelho, coluna.. quase.não
caminhava mais,, faço a hemo à quase 3 anos, sem dor, joelho excelente, saúde ótima. 

 Curtir · Responder · Ontem às 17:48
  

 
 
 
 
 
Quarta-feira, 27 de janeiro de 2016 - 17:42:40

  
Auto-Hemoterapia cura cisto nas costas

  
Rachelina Lacerda publicou no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura Eu Faço: 

 25 de janeiro às 01:41 
 Pratico a Hemoterapia há 2 anos. Em 6 meses de tratamento me curei de um cisto no meio das costas, próximo à

coluna, graças a Deus! Nunca mais deixei de fazer. 
  

 
 
 
 
 
Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2016 - 18:47:16

  
Enfermidades selecionadas 

  
A eficácia no tratamento da AH

  
Faço a AH a mais de três anos, comecei o tratamento por causa de uma Rinite que durava 24 horas por dia.
Depois de um certo tempo percebi outros benefícios que o tratamento me fez. Meu filho de apenas 9 anos
também iniciou o tratamento, bem como minha mãe de 79 q sofria de vários problemas de saúde, como por
exemplo: bico de papagaio, má circulação, triglicerídeos altíssimos, entre outros. Eu apoio a liberação da AH. 

  
Eliane M. Souza 

 37 anos - Jequié
  

FONTE AHT HEMOTERAPIA
  

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

  



Enfermidades selecionadas 
 Acne juvenil

 Bronquite
 Dor na coluna

 Gripe
 Inflamação

 Rinite
  

Auto-hemoterapia proporciona varios beneficios
  

Dickison Giacometti publicou no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço! 
 1 h 

 Pessoal Gostaria de compartilhar com vocês a minha historia 
 Eu sofria de imunidade baixa, pegava muitas renites, gripes, garganta inflamada, bronquites já não aguentava

mais tantos medicamentos que eu tomava e nunca melhorava, e quando melhorava era por pouco tempo 
 Atualmente comecei a auto hemoterapia a uns 5 ou 6 meses aproximadamente e nunca mais tive gripe, tinha

também diversas espinhas nas minhas costas e também não tenho mais.. 
 Sou testemunha da eficacia da auto hemoterapia. 

 Minha mãe Elenir a anos atrás sofria de serias dores na coluna, 
 a ponto de não suportar mais, fazendo uso de vários medicamentos fortíssimos,e por isso ela adquiriu problemas

cardíacos,tanto que se ela continuasse tomando não estaria viva hoje, então ela começou também a fazer a AHT,
e hoje não sente mais dores, e nao toma mais nenhum dos medicamentos que estavam levando ela a morte, 

 Tenho também um Amigo chamado Carlos quando ele viu a minha melhora começou a fazer também, e ele
sofria de fortes tonturas, sinusite e outros males, ele esta fazendo a AHT uns 2 meses aproximadamente e esta
bem, nunca mais tomou os medicamentos que ele tomava e olha que não era poucos... 

 Minha tia chamada nilza sofria de disidroses em seu rosto, estava em tratamento químico a mais de um ano e
não resolvia, ela apenas tinha aquelas melhoras passageiras, entao começou a fazer AHT e nunca mais teve
aquelas disidroses, ela começou a fazer a aproximadamente uns 5 meses e esta curada, nao foi mais ao medico e
nao recorreu aos medicamentos que estava a usar, quando a visitei fiquei muito feliz em ver ela super bem, o
esposo dela tinha dores fortes na coluna devido a grande esforço fisico no trabalho ao qual exercia, e muitas
vezes ficava impossibilitado de andar, Hoje com a pratica da AHT nao sente mais dores. 

 Meu irmao Eduardo tambem sofria de dores e renite alérgica muito forte, a 6 meses ele se tornou praticante da
AHT e esta muito bem... 

 também tem mais 7 pessoas que começaram a fazer a alguns dias, logo conto pra vcs a historia desses amigos 
 Glorificado seja Deus 

 Viva a auto hemoterapia 
 E lembrando Auto hemoterapia Sangue que Cura!! 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 7 de abril de 2016 - 11:55:08

  
Enfermidades selecionadas 

 Auto-hemoterapia melhora hérnia de disco
  

Andrea Rocha publicou em Auto-hemoterapia Testemunhos: 
  



Ontem às 18:32 
  

Tenho 2 hérnias de disco lombar Depois da hemoterapia melhorou 80%.só faço a 4 meses 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
Monyka Campos · Maternidade at PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

 Bem, faço há tres anos, tenho seis hérnias de disco e com a auto Hemoterapia, ainda não precisei operar, até
agora.

 Curtir · Responder · 1 · 10 de novembro de 2014 07:56
  

site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil
  

 
 
 
 
 
Quinta-feira, 3 de setembro de 2015 - 06:01:27

  
Enfermidades selecionadas 

 Ciatalgia (dor no nervo ciático)
 Auto-hemoterapia: inúmeros benefícios

  
Tania Maria Amorim 

 Ontem às 22:55 
 Faço a AHT a 10 meses, e nunca mais vou parar de usar essa terapia maravilhosa. Meu nervo ciático nunca mais

me incomodou, sem contar o bem estar, a disposição de acordar bem todos os dias após ter uma boa noite de
sono. Antes da AHT eu tomava medicamento para dormir, hj estou limpa os benefícios inúmeros. Sou grata. 

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

 por: https://www.facebook.com/taniamariaadams
  

 
 
 
 
 
 
Langstein De Almeida Amorim · Deputado-aposentado em Assembleia Legislativa PB

  
O tratamento pela auto-hemoterapia é muito mais bem comprovado do que muitos desses remédios lançados no
mercado pelos laboratórios. O tratamento pela técnica da AH tem comprovação clínica de sucesso em milhares
de pessoas, que atestam sua cura em mensagem personalizada, através da internet.

 Quem é a ANVISA em sua constituição moral para vetar a aplicação da auto-hemoterapia, uma prática médica
consentida pelo Ministério da Saúde da Alemanha e de outros países tecnicamente avançados?

 A ANVISA pôs em execução um decreto de FHC, de proibição ao uso da AH, unicamente para atender aos



interesses de lucro da indústria farmacêutica. A corrupção não permite que FHC e a ANVISA prefiram o povo à
indústria dos remédios.

 Informo que sou um dos milhões de beneficiários predispostos a deporem pela liberação da auto-hemoterapia,
perante qualquer autoridade ou órgão especializado.

 Atenciosamente Langstein de Almeida Amorim
 Curtir · Responder · 4 · 16 de junho de 2015 18:48 · Editado

  
https://www.facebook.com/langstein.almeida

  
 
http://www.tudoin.com.br/artigos/auto-hemoterapia.html

  
 
 
Sábado, 7 de maio de 2011 - 14:13:13

  
Enfermidades selecionadas 

 Dor na coluna
  

FAÇO AHT FAZ UM MÊS, MINHA DOR CRÔNICA NAS COSTAS NÃO EXISTE MAIS
  

MUNIR MASSUD NÃO ACEITA ALTERNATIVAS DE MEDICINA 
  

CARO DR. , SERIA DR. MESMO?? AO INVÉS DE CRITICAR, E LIMITAR, AS PRÁTICAS QUE
TENTAM GERAR UMA CURA, SEJA PARA O QUE FOR, PORQUE NÃO TORNA MAIS FÁCIL, AS
PESQUISAS, EM RELAÇÃO ÀS TERAPIAS ALTERNATIVAS? ESTÁ GOSTOSA A TETA
GOVERNAMENTAL? JÁ FOI À UM POSTO DE SAÚDE PÚBLICO, TENTAR UM ATENDIMENTO? SEU
TRABALHO É MEDÍOCRE, FOCADO NA INDÚSTRIA FARMACEUTICA (OU SERIA BÉLICA?). AJUDE
QUEM QUER SER AJUDADO, OU RASGUE SEU DIPLOMA, POIS, PENSO QUE FEZ UM JURAMENTO
PELA VIDA, DEVERIA CUMPRÍ-LO. EXISTEM MÉDICOS, POUCOS, QUE HONRAM A MEDICINA,
QUE QUESTIONAM, QUE TENTAM AJUDAR AO PRÓXIMO, ESTES SIM, DEVERIAM OCUPAR SUA
MAJESTOSA CADEIRA... SOU ENGENHEIRO, TENHO UMA DOENÇA DETECTADA
RECENTEMENTE, FAÇO AHT FAZ UM MÊS, MINHA DOR CRÔNICA NAS COSTAS NÃO EXISTE
MAIS, O SENHOR PODE ME EXPLICAR ISSO? OU VAI DIZER QUE FOI EFEITO PLACEBO? QUANDO
TEREMOS UM MUNDO HONESTO E DIGNO? ATÉ QUANDO ESTAREMOS À MERCÊ DE PESSOAS
QUE NADA RESOLVEM? SEU ÓRGÃO, ASSIM COMO TODOS NO BRASIL, NÃO FUNCIONA!!!
ENGRAÇADO, É PUNIR OS MÉDICOS QUE ADOTAREM ESTA TÉCNICA, MAS, E QUANDO EXISTE
ERROS MÉDICOS???? VOÇÊS CORREM, NÃO?? RIDÍCULO, COMO O SLOGAN DO BRASIL.
"BRASIL, UM PAÍS DE TODOS" SÓ NÃO RIO, PQ SOU AFETADO POR ESTES SERES INERTES, QUE
NÃO ATUAM DIGNAMENTE. 

 arnaldo 
 12/04/2011 | 07:07 

  
Postado em: 

 http://www.tudoin.com.br/colunas/artigo.php?id=448
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/faao-aht-faz-um-mes-minha-dor-cronica-nas-costas-nao-existe.asp
  

 
 
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/faao-aht-faz-um-mes-minha-dor-cronica-nas-costas-nao-existe.asp


Sábado, 28 de junho de 2014 - 01:57:20
  

Enfermidades selecionadas 
 Asma

 Dor na coluna
  

Auto-hemoterapia na melhora de Asma 
  

Adilson de Paula Machado wrote @ junho 9, 2014 at 2:28 PM 
  

Eu, ADILSON DE PAULA MACHADO, morador na cidade de Belo Horizonte/MG, sou adepto da AHTe já
estou na 5ª aplicação. Eu tinha fortes dores atrás das costas após fazer atividades físicas, dores nas pernas e uma
acentuada ASMA. Após a terapia, eu percebi que as dores nas costas e pernas desapareceram e minha ASMA foi
praticamente amenizada. Reduzir as dosagens de Seredit indicada pela minha médica e deixei de usar também os
compridos Zilkas ambos para asma. Hoje divulgo para os meus amigos e aqueles que tenham problemas graves
que a médica não cura e é paliativa. Antes de fazer vejam relatos e vídeos no google para depois ter uma opinião
e fazer a AHT. Eu tenho um plano de saúde muito bom, mas vejo não devo usá-lo por um bom tempo, a não ser
para fazer chep up da saúde pois não devemos descuidar do preventivo que é o melhor remédio. Viva a Auto
Hemoterapia. 

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
Quarta-feira, 25 de junho de 2014 - 19:40:04 

  
Médico Veterinário comprova benefícios da auto-hemoterapia 

  
Data: 20/07/2013 21:33 

 De: Marcos Aurélio Cardoso Moraes (marcosfaxina@gmail.com) 
 Assunto: Relato de caso pessoal 

  
Meu nome é Marcos Aurélio, sou Médico Veterinário, e tenho 46 anos de idade. 

 Sempre tive o sistema respiratório "não muito santo"...rsrsrs. Além de asma e bronquite (curadas com 
 acupuntura há cerca de 15 anos), sempre tive sinusite crônica, e vivia com o "nariz escorrendo" (desde 
 criança). Estava sempre "encatarrado", e já tive pneumonia por 3 vezes (com cerca de 12, 20 e 25 

 anos de idade). 
 Até recentemente (três anos atrás) não podia nem frequentar locais com ar-condicionado (até mesmo 

 ônibus), ou enfrentar uma frente fria, que a sinusite aumentava, e várias vezes acometeu-me também 
 uma faringite. Estava tomando antibióticos a uma média de 2 a 3 vezes por ano (sempre que a faringite 

 me acometia mais pesadamente). 
 Há cerca de 4 anos fui apresentado à técnica (auto-hemoterapia), mas confesso que tive um certo 

 receio. 
 Porém, 1 ano após eu ter sido apresentado a técnica da auto-hemoterapia, apareceu um pequeno 

 abscesso na base do nariz, o qual me incomodava bastante (esteticamente e tembém pela dor que 
 começava a causar). Resolvi então experimentar a técnica. Fiquei surpreso com o resultado: em dois 

 dias, o abscesso havia desaparecido. 
 Me tornei então um praticante da auto-hemoterapia, sempre solicitando a amig@s da área médica que 

 me apliquem, mas enfim tornei-me quase independente. Quando @s amig@s me faltam (também eles 
 têm suas vidas e seus compromissos), eu mesmo me aplico, no glúteo. 

 Estou há três anos fazendo a auto-hemoterapia (com algumas falhas, pois às vezes fico semanas sem 
 fazer), e neste período de 3 anos somente fiquei doente (faringite) uma vez, com a chegada de uma 



frente fria num período em que estava há umas 3 semanas sem realizar a técnica. 
 Resultado: quando percebi que estava ficando doente, procurei uma amiga que me aplicasse (realizou a 

 aplicação às 18:30), fui dar aula (de 19 às 22 h), saí da aula com febre, me sentindo bastante mal, e 
 com dor na garganta. Fui para casa, dormi, suei bastante (levantei 3 vezes pra trocar o lençol suado), 

 mas pela manhã já estava completamente são, sem febre, sem mal-estar, sem dor na garganta. 
 Desnecessário dizer que não deixo mais este espaçamento longo sem aplicação ocorrer. Tento aplicar 

 semanalmente, mas nunca deixo passar de 10 dias. 
 Outro relato interessante: há pouco mais de um ano (em março de 2012) sofri uma queda de uma laje, 

 tendo fraturado calcanhar (abriu uma cunha), bacia (fratura completa) e coluna (fragmento da T 12). 
 O ortopedista me deu um prognóstico de 3 meses para largar as muletas e a bota e tivesse uma 

 recuperação plena. Porém, para surpresa de tod@s (inclusive dele), com 3 semanas (TRÊS SEMANAS) 
 eu estava completamente recuperado, largando as muletas e a bota e voltando a dar aulas. 

 Divulgo esta técnica sempre que há oportunidade, e várias pessoas (da área médica, inclusive), já 
 optaram pela sua prática, em si mesmas e em parentes e amigos. 

 Espero que este relato sirva de estímulo a mais pessoas se interessarem pelo tema. 
 Abraços, 

 Marcos. 
  

FONTE INFORUM
  

 
 
 
 
Quinta-feira, 15 de maio de 2014 - 19:19:17

  
Enfermidades selecionadas 

 Diabetes mellitus
 Dor na coluna

 Recuperação da capacidade visual
  

AUTO-HEMOTERAPIA CURA DORES NA COLUNA 
  

08/05/2014 19:03 - GELSON JOSÉ BORGES 
 Dra, Genaura Tormin Há mais de 4 anos faço autohemoterapia, sem muita conversa, quero relatar o que segue.

Tive um sério problema de coluna, onde não podia nem me movimentar ocasionado por uma lesão de uma
queda, sem contar 4 hernias de discos. Procurei um médico em Curitiba e teria de fazer uma cirurgia e me pediu
um valor razoavel. Por consequências de inúmeras injeções de corticóides despertou em mim que já era
propenso o diabétes méllitus. O mundo desabou sobre mim. Tive de primeiro tratar do diabetes para fazer a
cirurgia, e eu não suportava as dores. Em razão disto entrei no site do Dr. Luiz Moura por acaso e me interei-me
da autohemoterapia e resolvi fazer-la, associado ao cloreto de magnézio dissolvendo 33mg em 1.75 litros de
agua e tomando o equivalente a uma chicara de cafézinho 3x ao dia. Resumindo, em pouco tempo eu estava
totalmente curado e nunca fiz a cirurgia. Hoje continuo fazendo e estou cada vêz mais saudavel. Tenho maps
outras testemunhas de beneficiadas, entre elas minha esposa que é deficiente visual e se curou de muitas coisas,
assim como o controle da pressão ocular. Nunca mais incomodou e deu uma grande retraida em seu ceratocone
causadora de sua cegueira. Abraços Gelson José Borges 

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

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

  
 
 
 

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


 
 
Monyka Campos · Maternidade at PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

 Bem, faço há tres anos, tenho seis hérnias de disco e com a auto Hemoterapia, ainda não precisei operar, até
agora.

 Curtir · Responder · 1 · 10 de novembro de 2014 07:56
  

site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil
  

 
 
 
 
Sábado, 10 de agosto de 2013 - 15:45:57

  
Enfermidades selecionadas 

 Diabetes mellitus
 Dor na coluna

  
Auto-hemoterapia MELHOROU SIGNIFICATIVAMENTE A NOSSA SAÚDE EM RELAÇÃO A ANTES. 

  
sexta-feira, 9 de agosto de 2013 

  
AUTO–HEMOTERAPIA 

  
Fazendo de 5 em 5 dias, durante 5 meses, voce produzirá uma quantidade de macrófagos suficientes para acabar
com todas as sua doenças... 

  
Transcrição do vídeo: 

  
Oi...Boa tarde..... 

 A gente começou a fazer Auto-hemoterapía à uns quatro meses.. 
 E eu quero falar para voces como está a situação geral..Minha e de minha esposa... 

 Com relação a Auto -Hemoterapía... 
 Eu sou DIABÉTICO...E quando fomos ao médico ele falou que eu já sentiria diferença à partir da terceira

aplicação.. 
 Em todo o meu sistema físico... 

 E realmente EU MELHOREI MUITO, A MINHA DISPOSIÇÃO MELHOROU DEMAIS.. 
 E MUDOU COMPLETAMENTE A MINHA FORÇA... 

 A auto-hemoterapía praticamente deixa voce sem nenhum sintoma da DIABETES.. 
 Voce fica mais forte..fica mais disposto... 

 Antes eu chegava do trabalho as 7 horas da noite e a única coisa que eu tinha vontade era de deitar e dormir.. 
 Eu não tinha disposição praticamente para nada... 

 Depois da auto-hemoterapía eu faço caminhada... 
 Faço um pouco de exercício... 

 Mudou bastante a minha vida... 
 Depois a minha esposa começou a fazer...Ela tinha PROBLEMA DE COLUNA... 

 Também RESOLVEU O SEU PROBLEMA DE COLUNA..Hoje ele não tem mais esse problema.. 
 Ela tem HÉRNIA DE HIATO também ..E está bem bom... 

 Se ela tomasse café já começava a doer... 
 Hoje em dia não aconteçe mais... 

 Claro ..se ele exagera demais no café sente uma dorzinha toma um remedinho e já melhora.. 
 Então, MELHOROU SIGNIFICATIVAMENTE A NOSSA SAÚDE EM RELAÇÃO A ANTES.. 

 É por isso que eu recomendo...Auto-hemoterapia é muito barato... 



O que a gente vai usar.... 
 Uma seringa e uma agulha que custa R$=1,75 reais... 

 É muito barato, um custo irrelevante perto do bem que faz para a gente.. 
 Eu procurei na internet como o pessoal faz a auto-hemoterapía... 

 Só que tem uns detalhes que o pessoal não mostra e que são importantes... 
 O posicionamento da agulha , como se faz do jeito certo para que não tenha nenhum tipo de problema. 

 É um método simples que qualquer pessoa pode fazer..Não precisa de médico.. 
 Basta voce ter alguns cuidados... 

 Com a higiene, higienizar bem as mãos.. 
 E voce ter alguns cuidados com o procedimento de um modo geral.. 

 Então a gente vai fazer, nós vamos fazer.. 
 Primeiro vamos amarrar o braço para facilitar.. 

 Cortamos a mangueira que estava comprida..Agora está curta... 
 Pedi para aproximar a câmera... 

 Para mostra em detalhes como funciona... 
 Está aqui a minha veia... 

 Para mim é bem tranquilo para fazer porque a minha veia é bem grande... 
 Facilita para fazer a auto-hemoterapía... 

 Então qual é o procedimento ? 
 É o seguinte.... 

 A AGULHA TEM UM BURAQUINHO NA PARTE SUPERIOR DELA... 
 ESSE BURAQUINHO TEM QUE FICAR SEMPRE PARA CIMA... 

 Para facilitar a extração do sangue... 
 Voce coloca a agulha sob a pele e encontra a veia.. 

 Simples..simples...simples... 
 Então faz a extração do sangue... 

 Fecha a mão para que o sangue saia mais rapidamente... 
 A auto-hemoterapía é muito aplicada em veterinária... 

 Em cavalos e cachorros com excelentes resultados... 
 CURA PRATICAMENTE TODAS AS DOENÇAS... 

 É muito estudada nesse campo.... 
 Não sei porque não existe um estudo para a aplicação também nas pessoas... 

 Não existem testes com relação a isso.. 
 Uma coisa tão boa que poderia ajudar a tantas pessoas... 

 Agora..fazer a aplicação... 
 Minha esposa vai mostrar como se faz... 

 Tem que ser feita uma cuz para determinar o local correto da aplicação.. 
 Na parte superior direita da cuz pode ser feita a aplicação do sangue... 

 Não doi nada e o resultado para a saúde é fora de série... 
 Muda a sua vida por completo... 

 Com a auto-hemoterapia voce não fica mais doente..nem gripe voce pega mais.. 
 A saúde de um modo geral melhora de um modo muito interessante... 

 AMIGOS DA CURA 
 __________ 

 Repetindo as palavras Dr. Luiz Moura: Aos pacientes primeiro: MENTE POSITIVA. PORQUE A MENTE
NEGATIVA AGRAVA O SOFRIMENTO. 

 http://www.cuidebemdevoce.com
 Poderá também gostar de: 

 A banana 
 O PORTAL - Colibri 

 Umbigo humano é o lar de várias bactérias até então ... 
 MELANCIA É EFICAZ,CONTRA PRESSÃO ALTA 

 LinkWithin 
 Postado por Lena Rodriguez às 20:05 



Enviar por e-mail 
 BlogThis! 

 Compartilhar no Twitter 
 Compartilhar no Facebook 

 Compartilhar no Orkut 
  

Reações: 
 2 comentários: 

  
Olivares Rocha10 de agosto de 2013 08:09 

 Parabéns pelo depoimento. conheço 2 casos, um colega de trabalho e um fisioterapeuta que relatam as benesses
da Ah como vc. O fisioterapeuta inclusive está conseguindo reverter cegueira com a ajuda da AH... Vou
compartilhar seu blog no meu face... Abs 

  
Responder 

  
Lena Rodriguez10 de agosto de 2013 08:13 

 Grata Olivares pela sua postagem! Um grande abraço 
  

http://terapiafloralon-line.blogspot.com.br/2013/08/autohemoterapia.html
  

 
 
 
Quinta-feira, 25 de julho de 2013 - 18:52:10

  
Enfermidades selecionadas 

 Dor na coluna
 Gripe

  
DE ARREPIAR OS CABELOS

  
EU E MINHA ESPOSA ESTAMOS FAZENDO AHT FAZ 4 MESES, MINHA ESPOSA TEVE MELHORA
NO JOELHO E GRIPE NÃO TEVE MAIS, EU TIVE UM AVC EM 1996 USO 2 BENGALAS,TINHA
MUITA DOR NA COLUNA QUASE NÃO ANDAVA, AGORA JÁ ESTOU ANDANDO COM MAIS
DISPOSIÇÃO E SEM NENHUMA DOR. O QUE FOI MESMO DE ARREPIAR OS CABELOS FOI QUE EU
ESTAVA FICANDO CARECA E HOUVE UM CRESCIMENTO CONSIDERÁVEL DE CABELO. 

  
NILSON DE SOUSA 

 ITATIBA, SP.
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Segunda-feira, 28 de maio de 2012 - 23:01:10

  
Enfermidades selecionadas 

 Ciatalgia (dor no nervo ciático)
 Dor na coluna

 Miomas
  

http://terapiafloralon-line.blogspot.com.br/2013/08/autohemoterapia.html


auto hemoterapia é 100 garantida com eficácia! sem medo!
  

Era atendente de enfermagem e ficava meio desconfiada desse procedimento ,derrepente tomei coragem e
apliquei em mim mesma com toda técnica , tenho dor no nervo ciático,coluna ,mioma e um cisto sinovial no
punho direito há mais ou menos oito mêses que ia embora e depois aparecia novamente,depois da auto
hemoterapia em duas aplicações ele desapareceu completamente inclusive as dores na coluna e ciático, que
fiquei surpresa!sou a favor e quem residir na zona sul entre em contato comigo para realizar esse procedimento,
faço em algumas pessoas que conheço e o resultado é ótimo,trabalhei 15 anos como atendente e agora estou
parada ,se houve interesse,deixem o telefone no depoimento que entrarei em contato(exemplo: para Bia
Pimentel)somente zona sul e central. 

  
Bia Pimentel 

 São Paulo
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012 - 14:33:38

  
Enfermidades selecionadas 

 Dor de cabeça crônica
 Dor na coluna

  
Os Auto hemoterápicos vivem tempos de INQUISIÇÃO ESCULÁPIA !!!

  
Sábado, 9 de janeiro de 1988 - 21:47:30 187.34.223.226 

  
Saudações Irmãos AHTs. 

  
 
 
Estava eu em minha casa “ mateando escoteiro “, pensando nas vicissitudes da vida...... e constatando, o quão as
pessoas ignorantes, a cerca de fatos diversos do seu cotidiano, podem se tornar cruéis consigo mesmas e com os
que dizem amar ! Explico : 

  
 
 
Dias após eu ter sido acometido por um AVC Isquêmico ( com Hemiparesia Esquerda e comprometimento da
fala) , em maio de 2011 . . . A Tia de minha mulher, uma senhora de sessenta e poucos anos, mineira
tradicionalista, forte, moradora na capital de São Paulo, por décadas.....também foi acometida por AVC
Isquêmico, com hemiparesia direita e conseqüente comprometimento da fala.....Socorrida a tempo,foi internada,
tratada e em algumas semanas estava em casa sendo muito bem cuidada pelas filhas......assessorada pelo médico
do convenio e com uma quantidade “ invejável “ de medicamentos alopatas, receitados pelo esculápio, para seu
total restabelecimento. Nesse meio tempo eu tinha sido apresentado a Auto Hemoterapia por um amigo e havia
iniciado as aplicações a algumas semanas, porém, já sentia sensível melhora em meu físico, até a pouco
paralisado. 

  
 



 
Após algumas semanas de tratamento, quando já podia me expressar verbalmente, para espanto dos médicos
assistentes, que não cansavam de indagar como aquilo era possível em tão pouco tempo......ao que respondia :
Minha melhora acontece devido ao carinho e atenção de vocês, juntamente com os “remédios” receitados e bem
administrados ( perdoem a ironia, mas, era isso mesmo que dizia....pois, certa feita iniciei um comentário sobre a
AHT com um amigo que é medico, e a reação dele não foi das mais incentivadoras. 

  
 
 
Assim sendo, numa tarde um dos filhos dessa senhora veio me visitar e tive a oportunidade de contar-lhe sobre a
AHT e as melhoras que estava sentindo...aconteciam a olhos vistos. 

  
Dei-lhe o DVD do Doutor Luiz Moura, mesmo ele sendo refratário à minha narrativa, para que pudesse
conversar com os demais irmãos e a Mãe doente. 

  
 
 
Confesso que lamentei esse dia, pois, os parentes de minha mulher ao comentar sobre a Técnica da AHT com o
médico que tratava aquela senhora foram advertidos por aquele que essa técnica era uma temeridade, estava
proibida no Brasil por apresentar risco a saúde humana, etc., etc.... 

  
Bom....não é preciso comentar o que aconteceu depois.....cessaram as visitas a minha casa e nossos encontros
tornaram-se cada vez mais raros. 

  
Este ano (2012) , numa visita a um outro ramo da família de minha mulher, numa cidade de Minas, encontramos
com a tia doente, mais doente ainda pois , agora apresentava um quadro de comprometimento de fígado,
pâncreas etc., hospedada na casa de uma parente, aconselhada que foi, pelos médicos, a deixar a capital e voltar
a vida tranqüila do campo com o fito de recuperar parte dos movimentos......... 

  
Apesar dela poder ver meu restabelecimento TOTAL, mostrou-se radicalmente contrária a praticar essa técnica
da AHT.por desaconselhamento dos seus médicos. 

  
 
 
Isto posto, terminado o final de semana, retornamos a nossa casa e seguimos com nossas vidas.....até ontem
25/2/2012 quando chegou-nos a noticia do falecimento dela , tendo como ” causa mortis “ FALENCIA DE
MULTIPLOS ÓRGÃOS !!! 

  
 
 
Eu pergunto.....Como puderam permitir , por ignorância, preconceito, arrogância ou qualquer adjetivo que
queiram ....que uma pessoa morresse sem ao menos tentar algo novo ??? Afinal, Eu sou o exemplo vivo de que a
AHT é eficaz, pois , tivemos a mesma patologia ( AVC ), nossa diferença de idade é de uma década e meia
apenas.....Estou vivo, são, perfeito.....e Ela......!!! 

  
 
 
É imoral a forma chula como as Agencias Reguladoras da Saúde em nosso Pais nos manipulam, forçando-nos a
sermos PACIENTES VICIADOS VITALÍCIOS, aumentando cada vez mais e mais o LUCRO dos grandes
LabFarma. . 

  
 
 
É criminoso como mantém nosso povo “nas trevas da ignorância “, evitando o acesso a novas técnicas e velhas



também, mas, PROIBIDAS por serem simples, baratas, e funcionais. 
  

 
 
Quem sabe a mesma coisa esteja acontecendo neste momento , a pessoas que poderiam ser salvas, mas, por força
do preconceito e outros quetais, estão fadadas a terem suas vidas interrompidas. 

  
POR QUE os gestores da Saúde em nosso País são tão refratários a essa Técnica ??? 

 A quem interessa submeter o povo brasileiro à INQUISIÇÃO ESCULÁPIA ??? 
 POR QUE O QUE FOI PROIBIDO EM 2007, hoje, é reivindicado através de Projeto de Lei que permitiria

apenas aos Médicos a indicação e aplicação da AUTO HEMOTERAPIA ??? 
  

QUEM SERÁ O " TORQUEMADA " DA INQUISIÇÃO ESCULÁPIA DO SÉCULO XXI ???? 
  

Essas PERGUNTAS não querem calar ...... mas, NÓS, AHTs, beneficiários dessa técnica SABEMOS A
RESPOSTA .....e SOMOS MILHARES !!!! 

  
 
 
Parabéns meus amigos AHTs. Marcelo, Diva , Ubervalter , Clarice , Daniel e tantos outros que se dispõem a
tornar publica e acessível a todos essa técnica SIMPLES, BARATA, EFICAZ e NÃO MENOS CIENTIFICA
como querem provar os GESTORES da Saúde em nosso Pais. 

  
 
 
S.’. S.'. S.’. 

  
 
 
 
 
Victor Nahmir 

  
 
victor nahmir 

 53 anos - são paulo
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/os-auto-hemoterapicos-vivem-tempos-de-inquisiaao-esculapia-.asp
  

 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 5 de agosto de 2011 - 14:38:13

  
Enfermidades selecionadas 

 Colesterol
 Dor de cabeça crônica

 Dor na coluna
 Enxaqueca

 Pressão arterial
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/os-auto-hemoterapicos-vivem-tempos-de-inquisiaao-esculapia-.asp


A A.H.T. funciona mesmo !!!
  

COMENTÁRIOS SOBRE OS EFEITOS DA “AHT ” c/c cloreto de magnésio EM MEU ORGANISMO 
  

MOTIVOS QUE ENSEJARAM O TRATAMENTO : 
  

1 - Cirurgia na Coluna vertebral p/ retirada de Hérnias Discais ( L4,L5 e S1 ); 
 2 - Convalescência = um ano em cadeira de rodas com fisioterapia 3 vezes por 
 Semana; 

 3 - Dores muito fortes na coluna com uso de muleta para caminhar; 
 4 - Consumo de remédios receitados por médicos com efeito breve (algumas 

 Horas ); 
 5 - Enxaquecas horríveis ao menos 4 vezes por semana com ingestão de 

 Inúmeros medicamentos receitados. 
 6 - Várias Ressonâncias Magnéticas , Ultrasons , Tomografias , Hemogramas etc. 

 7 - Médicos não encontram nada que enseje as fortes dores de cabeça !!! 
 8 - INCAPACIDADE PARA O TRABALHO - AFASTAMENTO - 

 9 - Aumento de peso em torno de 20 kg ,(durante 3 anos de convalescença) 
 Distribuídos em 1,79m de altura ; 

 10 - Perda sensível da QUALIDADE DE VIDA com isolamento em casa. 
  

11 - CONSUMO EXAGERADO DE REMÉDIOS QUE ATUAM SOMENTE 
 NOS SINTOMAS, mas , que requerem doses cada vez maiores . . . 

 12 - MEDICAMENTOS E DOSAGENS RECEITADAS E UTILIZADAS : 
  

A ) COZAAR 50 mg ( 07:00 e 18:00 hs.); 
 B ) HIDROCLOROTIAZIDA 25mg ( 07:00 hs ); 

 C ) 2 AAS (acido acetil salicílico ) infantil ( após almoço ); 
 D ) 1 BEZAFIBRATO 200 mg (19:00 hs ); 

 E ) 2 SINVASTAMED 20 mg (l9:00 hs ); 
 F ) ALGINAC 1000 ( p/ dores na coluna ) diariamente; 

 G ) NARAMIG 2,5 mg ( enxaqueca ) quase diariamente; 
 H ) CAFIASPIRINA 650 mg ( enxaqueca ) quase diariamente. 

  
Obs.: Todos os medicamentos acima foram receitados por Médicos Especialistas que 

 Me assistem desde a CIRURGIA NA COLUNA até o AVC ( Acidente Vascu- 
 Lar Cerebral ) ocorrido em 18/04/2011 ; 

  
INICIO DO TRATAMENTO com AHT (10 ml ) c/c Cloreto de MAGNÉSIO (1 xicara de café pela manhã
diariamente ) em 05/07/2011. 

  
Dia 05/07 - PRIMEIRA APLICAÇÃO às 18:00 hs. ; 

  
Senti ao deitar , calor nas costas, embora, aqui na Capital de SP esteja 

 Muito FRIO; 
  

Dia 07/07 - Acordei sem dor de cabeça ! NÃO PRECISEI DE AJUDA PRA 
 LEVANTAR.......(URRA, URRA será que foi sugestão ? ); 

  
 
 
 
Dia 08/07 - Acordei com uma discreta dor de cabeça que sumiu enquanto andava na 

 Esteira por 20 minutos; 



Não precisei de ajuda pra levantar; 
 Notei uma leve diminuição na Caspa mesmo estando no inverno; 

  
Dia 09/07 - Acordei com leve cefaléia; A caspa diminuiu ainda mais; 

 Tenho notado maior disposição e me levanto sem ajuda; 
  

Dia 10/07 - Acordei disposto, sem dor de cabeça medi a pressão e estava a 10 X 6.... 
 ( havia tempos que minha pressão havia estabilizado em 14X10, mesmo 

 Com uso de remédios....COZAR e HIDROCLOROTIAZIDA ); 
  

SEGUNDA APLICAÇÃO ; As 18:00 hs.; 
  

Dia 11/07 - Acordei sem dores ( cabeça e coluna ); pressão arterial 11 X 7 ; 
 Mesmo assim, continuo com os remédios receitados pelos médicos ( pra 

 Dor na coluna , enxaqueca e pressão ); 
 Se os benefícios continuarem assim, semana que vem pretendo conversar 

 Com os médicos e reduzir a dosagem ; 
 Um dia após a primeira aplicação de AHT c/ a ingestão de cloreto de 

 Magnésio todos os dias diminuiu muito as DORES DE CABEÇA; 
  

Dia 12/07 - Acordei BEM DISPOSTO, comecei a PINTAR A CASA com meu filho 
 ( Imaginem ), porém, após o almoço senti dor de 

 Cabeça . . . creio ser devido a um copo de vinho 200 ml que tomei . 
 Medicado com CAFIASPIRINA, a dor se foi !!! 

 Estou contente, pois, há anos não conseguia pensar em despender 
 Tamanho esforço !!! 

 Quanto as dores nas costas. . . sinto um certo incomodo , mas, nada 
 Comparado à antes do inicio do tratamento; 

  
Dia 13/7 - Estou bem, acordei disposto sem dores; 

 Continuo pintando a casa num sobe e desce de escada interminável (rsrsr) 
 Minha pressão está 11 x 7 , ( aferida às 17:55 hs.); 

 PAREI de tomar um remédio para Pressão ( COZAAR , 50 mg )das 
 18:00 hs.; Ela tem chegado à 9x6 algumas noites; 

 Tenho me sentido mais disposto , mas, ainda continuo com os medica- 
 Mentos receitados pelos médicos; 

 Quase não faço uso da muleta para caminhar, vou trocar por uma 
 Bengala ; 

  
Dia 14/7 - Minha Pressão estabilizou em 12 x 8 , o restante dos sintomas idem; 

  
Dia 15/7 - Boa disposição, ótima pressão, apesar do esforço físico não sinto dores 

 Fortes , nem precisei de analgésicos específicos nestes dias; 
  

TERCEIRA APLICAÇÃO ÀS 18:00 HS.; 
  

 
 
Dia l6/7 - Leve dor de cabeça, tomei uma Aspirina e passou, do resto, nenhuma 

 Alteração; 
 PAREI de tomar NARAMIG 2,5 mg ( as enxaquecas não tem ocorrido); 

 PAREI de tomar ALGINAC 1000 mg ( as fortes dores nas costas não 
 Tem ocorrido ); 

 Quase não tenho utilizado a Bengala ; 



 
Dia 17/7 - Pressão estabilizada em 12x8 , ( Aferida pela manhã e a noite ) 

 Sinto-me bem , as dores fortes ( na coluna e enxaqueca ) de antes 
 Diminuíram muito . . . ainda sinto um certo incomodo, mas, nenhum 

 Medicamento se fez necessário; 
 Tenho caminhado muito na esteira ( 6 km dia ); 

 Estou mais confiante em sair de casa para pequenas caminhadas sozinho sem auxilio de bengala ; 
 Estou perdendo peso e ganhando resistência física ; 

 Dia 18/7 - Idem , idem 
 Dia 19/7 - Idem , Idem 
 Dia 20/07 – Idem,idem 
  

QUARTA APLICAÇÃO ÀS 18:00 HS. 
  

Dia 21/07 – Estive em consulta no Cardiologista, apresentei o hemograma recente, fiz 
 Novo Eletrocardiograma , fui elogiado pela maneira como meus níveis de 

 Triglicerídeos e colesterol ruim, baixaram. Indagado sobre o que estava 
 Fazendo .... limitei-me a dizer que cumpri a risca as determinações medi- 

 -cas. Preferi não revelar a AHT, pois, sei que ele é refratário a essa técni- 
 -ca; 

 Estou muito feliz, fazia tempos que não alcançava tais números; 
 Dia 22/07 – Senti um pouco de dor de cabeça ( bebi uma latinha de cerveja ); 

 Dia 23/07 – Tenho me sentido muito bem; 
 Parei as caminhadas, pois, to fazendo esforço físico ( mudança ); 

 Me sinto cansado no final da tarde, mas, nada como antes; 
 Não tenho tomado remédios ” fortes” para enxaqueca nem para dores 

 Na coluna; 
 Indiquei a AHT a um vizinho que está no seu Segundo AVC, creiam , 

 Ele é uns anos mais velho que eu e toma 23 comprimidos / Dia; 
 Espero que seja bom pra ele como está sendo pra mim !!! 

 Dia 24/07 – Me sinto ótimo, caminho sem a bengala, passeio, dirijo sozinho e fui até 
 Ao Shopping !!! 

 È fato ! Tenho feito esforços físicos “exagerados “ (reforma em casa ) 
 Minha coluna apresenta apenas uma leve dor, nada comparado a antes . . 

 Nem faço uso do Remédio !!! 
 Dia 25/7 - Idem idem ; 

  
QUINTA APLICAÇÃO ÀS 18:35 HS 

  
 
 
 
 
Dia 26/7 - Boa disposição; 

 Sem enxaqueca; 
 As dores nas costas são moderadas devido a esforço físico ( nem 

 Imaginava pintar a casa antes da AHT ) não preciso de remédios fortes; 
 Pressão Arterial estável 12x7 ; 

  
Dia 27/7 - Acordei bem, sem dores, e continuo a pintar a casa com ajuda do meu 

 Filhote; 
 Por vezes no final do dia sinto algumas dores nas costas, mas, nada que 

 Me faça beber os remédios fortes que tomava antes; 
 Notei também que, ao beber cerveja ( 1 latinha) ou um copo de vinho 



( 200 ml ) tenho leve dor de cabeça , diferente das enxaquecas que tinha 
 Antes da AHT ; 

 Dia 28/7 - Passei um dia ótimo; 
 Dia 29/7 - Idem idem; 

 Dia 30/7 - Idem idem 
  

SEXTA APLICAÇÃO ÀS 17:30 HS 
  

Dia 31/7 - Idem idem; 
  

Dia l°/8 - Acordei bem, mas, tive diarréia . . . creio que pelo uso continuado do 
 /cloreto de magnésio, pois, meu filhote apresentou os mesmos sintomas; 

 Do resto estou ótimo; 
  

Dia 2/8 - Hoje acordei bem e não bebi o Cloreto de Magnésio; 
 É noite e não tive diarréia, nem meu filhote ; 

 Creio ter acertado . . . vou reduzir a dosagem na ingestão diária; 
 Dia 3/8 - Estou bem, sem nenhuma dor, diarréia, porém, reduzi para 5 ml a inges- 

 tão de Cloreto de Magnésio; 
 Dia 4/8 - Idem idem; 

  
SÉTIMA APLICAÇÃO às 17:45 hs 

  
Dia 5/8 - Só tenho elogios à A. H .T. , divulgada graciosamente pelo Dr. Luiz 

 Moura, a todas as pessoas . 
 Homem probo, íntegro, abnegado, que apesar de enfrentar “ Gigantes 

 Ocultos “ (sic), permaneceu aguerrido em suas convicções e disponibili- 
 -zou de maneira simples ( NÃO MENOS CIENTIFICA ) os ensinamen – 
 -tos apreendidos com seu Pai e Colegas. 

  
PARABÉNS a todos os que divulgam e incentivam essa Técnica. 

  
Para mim, funcionou muito bem, tal como descrito ! Espero que esse 

 Meu “ RELATÓRIO” sirva para nortear ÁQUELES QUE BUSCAM 
 Assim como eu um alivio para seus males com qualidade de vida. 

  
O B R I G A D O ! 

  
VICTOR NAHMIR 

 53 anos - SÃO PAULO
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-aht-funciona-mesmo-.asp
  

 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 19 de setembro de 2011 - 00:05:32

  
Enfermidades selecionadas 

 Asma
 Hérnia de disco

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-aht-funciona-mesmo-.asp


 
Auto-hemoterapia: testemunhos: asma e hérnia de disco

  
Vídeo da Cidinhatrix, Auto hemoterapia, ultrapassa 200.000 exibições. (agora são 203068 exibições). 

  
http://www.youtube.com/watch?v=4cwjdL2-5ys

  
Para quem não sabe, a Cidinha fez curso em uma universidade para poder se auto-aplicar, conforme a técnica
que ela mostra no vídeo. 

  
E também, ela se curou de hernia de disco com a AHT. 

  
COMENTARIO DE CIDINHA EM RESPOSTA A @ericrp200: 

  
@ericrp200 É muito bom saber disso,pois eu tambem me curei de uma hernia de disco? com a auto
hemoterapia.Um abraço =) 

  
cidinhatrix 1 mês atrás 

  
- 

  
COMENTARIO DE @ericrp200: 

  
O vídeo está excelente e com certeza ajudou e ajudará as pessoas que não tem ninguém para aplicar nelas. 

  
Meu pai curou um problema de hernia de disco com AH, pois os médicos disseram que ele teria que "aprender a
conviver com o problema". 

  
Tendo um exemplo deste em casa, parti para o tratamento para me ajudar com a asma. Eu comecei há pouco
tempo e já estou muito melhor, e o mais surpreendente é que te da mais disposição física. 

  
Abraço !!! 

  
ericrp200 1 mês atrás

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-testemunhos-asma-e-hernia-de-disco.asp

  
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 26 de agosto de 2011 - 15:53:42

  
Enfermidades selecionadas 

 Epilepsia
 Fibromialgia

 Gastrite
 Hérnia de disco

 Varizes
  

IMPLANTE DENTARIO
  

Realizei, em uma so cirirgia (11) implantes dentário, o maximo feito pelo meu dentista, o mesmo afirmou ser

http://www.youtube.com/watch?v=4cwjdL2-5ys
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-testemunhos-asma-e-hernia-de-disco.asp


uma loucura dele e minha, nós conseguimos, agradeço 1º a Deus, depois ao meu marido que me faz auto-
hemoterapia toda semana, minha recuperação foi maravilhosa, sem nada de edema, nada roxo, fiquei lógico, de
repouso absoluto, só sorvete e vida boa, sucos e vitaminas na mão. 

 Hoje estou sorrindo com 28 dentes em minha boca, muito feliz e realizada, agradeço a DEUS por ter me dado
coragem, ao meu maravilhoso marido, que AMO DE PAIXÃO, e ao meu corajoso dentista (louco) como eu. 

 A melhor parte disso tudo a minha irmã, que AMO MUITO, chegou em casa com o DVD do Dr. LUIZ eu assisti
e me apaixonei, e começei fazer no meu marido e ele em mim, sim sou da área de saúde e meu marido tb, foi
sempre realizado o procedimento com muita segurança. Agradeço a minha irmã e muito ao Dr. Luiz que nos
passou seus conhecimentos, continui passando eu tb farei a mesmo. 

 MUITO OBRIGADA DR. LUIZ QUE DEUS NA SUA INFINITA BONDADE LHE CONSERVE POR
MUITO TEMPO e com muita saude e que o Sr. deixe um bom sucessor, como o Sr. foi do seu Glorioso PAI, que
DEUS o tenha, abraços. 

 ATT: Maria do Carmo 
 Maria do Carmo Matos 
 50 anos - Fortaleza - Ceará

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/implante-dentario.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 28 de agosto de 2011 - 12:01:47 

  
A AHT É EFICAZ.SOFRIA DE TANTAS DORES QUE NEM SEI EXPLICAR.VÍTIMA DE CONDRITE,
FIBROMIALGIA, PROTUSÃO DISCAL...ENFIM DORES E INSATISFAÇÃO DEPRESSÃO...COMECEI
IMEDIATAMENTE A FAZER USO DA AHT E APÓS DOIS MESES ME SENTI TÃO BEWM QUE
INDAGUEI-ME SE SERIA VERDADE. MAS É...SABE PORQUE PORQUÊ " A VIDA DA CARNE ESTÁ
NO SANGUE" CITAÇÃO BÍBLICA. PRECISA DIZER MAIS ALGUMA COISA. NO MAIS OS QUE SÃO
CONTRÁRIOS...QUE NUNCA SINTAM A NECESSIDADE QUE TODOS NÓS SENTIMOS. OBRIGADO
DR MOURA ! HOMEM DE DEUS QUE NOS ABRIU OS OLHOS.MAIS UMA VEZ, OBRIGADA DOUTOR
MOURA!!!O SR É VERDADEIRAMENTE UM AMIGO ALÉM DE SER MÉDICO 

 Suely 
 Brasília

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/a-aht-e-eficazsofria-de-tantas-dores-que-nem-sei.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 28 de fevereiro de 2011 - 15:49:22

  
Enfermidades selecionadas 

 Dor na coluna
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/implante-dentario.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/a-aht-e-eficazsofria-de-tantas-dores-que-nem-sei.asp


Vida longa com a Auto Hemoterapia
  

Já tinha assistido em João inácio Show sobre a Auto-Hemoterapia dizendo que curava muitas doenças e lesões,
mas so com a explicação do dr. Luiz eu tive a coragem de faze-la comigo, mais para a prática dos esportes, a
primeira vez que apliquei o sangue em mim foi no braço e senti que parecia que estava flutuando, eu digo muita
energia me envolveu, fiquei muito enérgico, foi como um estimulante energetico, mas porem muito mais
potente, me surpreendi e ai passei algumas semanas e não apliquei mais por falta de quem me aplicasse. Mas ai
tomei atitude e eu mesmo começei a mim aplicar o sangue retirando de minha veia com escalpe e aplicando no
musculo perto da colina (região apropriada) estou aplicando a 1 mês e meio desde o inicio de 2011 e estou muito
forte, curou algumas lesões que eu tinha, uma irritação no nariz que parecia ser carne de nariz que não deixava
eu respirar direito, eliminou 30% do cansaso nos meus treinos. Aí parei umas três semanas e estou me
retornando as aplicações, quero mais força, mais energia muscular. Mas porém eu começei a fazer isso pelo fato
da total explicação do Dr. Luiz que me deixou muito esclarecido e eu fiz testes, e com o meu sistema
imunologico poderoso vc nem acredita o que acontece comigo, algumas lesões em mim cicatrizam e fecham em
menos de 24 horas, claro lesões pequenas, será que eu estou ganhando poder rsrs!! 

 Mas a explicação foi clara do Dr. Luiz o aumento dos Antiocorpos nos deixa mais fortes e livre dessas doenças
que as vezes são mais fortes do que nosso sistema imunologico, e o mesmo aumento quatro vezes mais como
que uma gripesinha podera agora nos afetar para quem usa essa Técnica. Já sai para treinar 4:30 da manhã
chuviscando com apenas o uniforme de ciclismo e com essa tecnica não sei mais o que é gripe, mas claro eu não
deixo meu sistema imunologica cair não aplico de 5 em 5 dias, e também não há nenhuma outra técnica de ativar
o sistema imunologico não. O sistema imunologico Humano só é ativado quando pegamos uma doença ou
acidentando e não fica 4 vezes mais forte não, mas com essa tecnica aumentamos o sistema imunologico 4 vezes
a mais fortalecendo-nos e previnindo dessas doenças que nos priva de viver com mais saúde, claro que a maioria
dos médico vão ser contra, essa técnica cura doenças que colocariam dinheiro no bolso deles de rodo, e agora o
que eles vão fazer, porque eles que são nos prova o que essa técnica por dar errado, isso já vem de algum tempo
e só nos trouxe progresso e a mim principalmente. Estou de pleno acordo e eu sou prova dessa experiência, hoje
eu treino sem tomar suplementose rodo 400 km por semana de ciclismo, me mostre que faz esses treinos sem
tomar suplementos a mais de 2 meses. Obrigado Dr, Luiz por não ser egoista e divulgar essa técnica ao mundo,
agradeço ao senhor pela força e resistência a mais que me despertou. 

  
Grato 

  
Renê 

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 24 de janeiro de 2011 - 19:32:45 

  
Eu faço auto-hemoterapia há 1 ano e 3 meses. Comecei em final de setembro/2009! No começo não acreditava
mto, mas depois de mtas pesquisas, feitas por meus pais, e tbm por meu pai fazer há dois (2) anos e somente ter
benefícios, finalmente decidí fazer, pois tinha crises direto de rinite alérgica, desde criança. E por ter perdido o
'baço', com 17 anos, eu fiz tbm pq preciso aumentar a minha imunidade! Minha mãe e eu fazemos, toda semana
10 ml! Na segunda aplicação percebi que sumiu um cisto sebáceo já meio grande nas minhas costas. Já tinha
operado dois cistos em 2007, e tinha que operar aquele terceiro, e sumiu completamente! Tenho mto mais
disposição, e nunca mais tive crise forte de rinite. Aliás, as vezes tenho um pco, mas controlável, isso, pq não me
cuido mto! Vejo mtos benefícios tbm com pessoas da minha família. Cura de pressão alta, tendinite, nervo
ciático, problemas no útero,etc... Enfim, faço e recomendo. Auto-hemoterapia, é tudo de bom. Agradeço ao anjo
que encontramos aqui na Lagoa da Conceição, que nos aplica, e agradecemos ao Dr. Luiz Moura, e tbm à Deus,
por nos permitir essa terapia, ao nosso alcançe, curando mtas doenças e dando melhor qualidade de vida! 



 
Renan Müller Tonelli 

 26 anos - Florianópolis - SC
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/eu-faco-auto-hemoterapia-ha-1-ano-e-3-meses-comecei-
em.asp

  
 
 
 
 
 
Terça-feira, 23 de novembro de 2010 - 15:01:31

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dor na coluna, Dor na(s) perna(s), Dores articulares, Hipertensão
arterial, Pressão arterial

  
Vantagens 

 Meu nome é Nair! Eu não acreditava na Auta-hemoterapia, tenho uma amiga que faz ela me falava mas eu não
dava importancia,Minha coluna me doi sempre, fiz quiroplasia É muito caro tive que para,meu dedão do pé
direito me doi não consigo calça meus sapatos,os medicos não me dão importancia, no futuro vou te que faze
cirurgia. resolvi faze a Auto -hemotrapia vou faze a segunda aplicação meu dedo não doi mais, quanto tempo eu
perdi sentindo dor,.vou me cura sem dor, quem gosta de mim sou eu mesma os medicos nem sabe que eu existo. 

  
 Experiência 

 Adorei fiquei sem dor me arrependo de não ter feito antes, tenho certesa que vou pode calça meus sapatos de
novo. qundo você vai no medico eles nem olhão para você. nos temos que nos amar procura nossa cura sem nos
preocupar com o que os outros acham, tenho certesa que vou cura outras coisas em mim como a hipertensão
arterial. estou feliz!!! tenho 57 anos e os medicos dizem que minhas dores é da idade, estou gorda também, eu
não aceito não, está com dor sempre.obrigado!! 

  
 nair dos santos hernandes 

 58 anos - Esteio - RS - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
Segunda-feira, 4 de outubro de 2010 - 03:10:27

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Alergias, Azia, Dor na coluna, Gastrite

  
Vantagens 

 A azia sumiu.Cessou também o inchaço do estômago.A sinusite nunca mas me atormentou a vida.A dor de
coluna desapareceu. 

  
 Experiência 

 Nenhum problema ocorreu. 
  

 Manoel N Martins 
 24 anos - Manaus - AM - Brasil

  
AHT HEMOTERAPIA

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/eu-faco-auto-hemoterapia-ha-1-ano-e-3-meses-comecei-em.asp


 
http://www.hemoterapia.org/aht_hemoterapia_depoimentos.asp?p=53

  
 
 
 
 
 
Terça-feira, 28 de setembro de 2010 - 10:13:35

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dor na coluna

  
Vantagens 

 Com a auto hemoterapia eu deixei de tomar remédio relaxante muscular que eu usava todos os dias. 
  

 Experiência 
 Graças ao efeito da auto hemoterapia além de ter deixado de usar medicamento para dor, também voltei a

praticar exercícios físicos que eu havia parado devido às dores que sentia na coluna e que irradiava para os
braços, eu não podia pegar peso de maneira alguma ( tenho três hérnias de disco na cervical C3;C4;C5). Eu e
minha esposa somos divulgadores dos benefícios da auto hemoterapia, devido nossa atuação mais de trinta
pessoas passaram a fazer. 

  
 Ariston Sampaio LAgo Neto 

 55 anos - Itapetinga - BA - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-dor-na-coluna-7.asp
  

 
 
 
Sexta-feira, 23 de abril de 2010 - 20:58:54

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dor na coluna, Dores articulares, Gripe, Infecção, Inflamação, LER -
Lesão por esforço repetitivo.

  
Vantagens 

 Sucesso tive meu sistema imunologico fortificado frente aos problemas de dores nas articulaões colunas e LER. 
  

  
Experiência 

 Só tive melhora ao fazer a hemoterapia acho q deveria ser implementado com urgencia no sistema unico de
saúde. penso q deveria havar mais esclarecimentos a população dos benefícios e tb boa vontade politica e
médica para fazer valer esse procedimento a nivel nacional. 

  
  
 Luis Oliveira 

 43 anos - São Leopoldo - RS - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-dor-na-coluna-dores-4.asp
  

 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/aht_hemoterapia_depoimentos.asp?p=53
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-dor-na-coluna-7.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-dor-na-coluna-dores-4.asp


 
Terça-feira, 20 de abril de 2010 - 19:34:58

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Colesterol, Dor na coluna, Dores articulares, Herpes, Labirintose,
Prevenção em geral

  
Vantagens 

 queda de cabelo, esta sendo maravilhoso, pois tinha uma queda fortissima e meu cabelo agora começou a crescer
bastante, meu colesterol ainda não baixou, dor nas costas melhorou muitissimo, tinha muita dor nos ombros a
ponto de não poder pegar peso nenhum, hoje consigo pegar as bolsa de compras que eram impossiveis pra
mim,quando comecei estava com labirintite e ela sumiu por completo, não sei o que houve mas ela sumiu sem
eu tomar nenhum remedio, tenho herpes labial mas desde que comecei a fazer autohemoterapia nunca mais se
manifestou, não quero parar, pois sei que me sinto muito bem e ja tem quase um ano que faço, parei algumas
vezes, e não fiquei com hematoma nenhum, como muitos falam, alem de fazer eu incentivo todas as pessoas que
eu conheço a fazer também, pois nosso corpo se sente muito bem, eu tinha um pigarro e eu sumiu também, são
tantas coisas que as vezes a gente esquece, nunca mais fiquei resfriada, a gripe parece que quer me pegar mas ela
da meia volta e sai fora, é impressionante, Assim que comecei a fazer eu queimei me dedo polegar fazendo
comida, ele cicatrizou em 4 dias so com a hemoterapia, pois eu não passei nada, minhas unhas quebravam muito
agora estão mais forte, é tanta coisa que acontece de bom com voce que não da pra parar. 

  
 Experiência 

 Graças a Deus, não deu e nem vai dar 
  

  
 monica de faria ribeiro 

 42 anos - Duque de Caxias - RJ - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-colesterol-dor-na-2.asp
  

 
 
 
 
 
 
Luiz Carlos Negrão Rabelo - 49 anos - Belém - Pará: fórum Orientações Médicas

 Quinta-feira, 25 de dezembro de 2008 - 20:44:39
 Eu tinha um problema sério de dor na urina e dor na coluna e ja estou na quinta vez que estou fazendo a Auto-

Hemoterapia e estou me sentindo muito bem. Nunca mais senti dor! 
 Travessa Barão do Triunfo, 4517 

 Bairro: Marco 
 Telefone: (91) 32760550 

 Belém - Pará
  

 
Orientações Médicas:

 Quarta-feira, 3 de dezembro de 2008 - 18:35:14 
 o melhor remedio para ernia de disco e gripe, melhorou minha imunidade! 

 jose cardoso barbosa - 54 anos - Goiania 
  

 
Orientações Médicas:

 http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1549&u=10
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-colesterol-dor-na-2.asp


Sexta-feira, 19 de dezembro de 2008 - 14:51:34 
 Um abraço a todos que utilizam esta técnica e o Dr. Luiz Moura merece o prêmio Nobel de Medicina. 

  
Já utilizo a Auto-Hemoterapia e fiquei curado de Rinite e Sinusite que tinha a muitos anos. Sou Patologista
Clínico, Matemático, Analista de Suporte, Pesquisador e Professor de Faculdade e de Universidade, tenho 2
especializações, trabalho com Informática a quase 30 (trinta) anos. Meu Pai era médico homeopata autodidata e
curou muita gente. 

  
O Problema se resume ao seguinte: 

 1) Todas as entidades médicas oficiais; 
 2) Médicos com baixa formação e/ou com pensamentos retrógrados e/ou preconceituosos; 

 3) Grupos farmacêuticos e Laboratórios de fabricação e pesquisa de remédios; 
 4) Planos de Saúde; 

 5) Hospitais Particulares e Clínicas Médicas; 
 6) Grupos de Médicos e Associações; 

  
TODOS NÃO TEM INTERESSE NA DIVULGAÇÃO POR UMA QUESTÃO MERAMENTE FINANCEIRA.
POIS RESOLVERIA OS PROBLEMAS DE SAÚDE DE UMA NAÇÃO POBRE E QUE TEM UM POVO
DOENTE. ESTA TÉCNICA CURARIA DIVERSOS BRASILEIROS COM BAIXO CUSTO. 

  
TAMBÉM SOU A FAVOR DA URINOTERAPIA E JÁ TOMO CLORETO DE MAGNÉSIO A ANOS.
FIQUEI CURADO DE UMA HÉRNIA DE DISCO, ENTRE A L4/L5, MAIS 3 DISCOS NA CERVICAL QUE
ESTAVAM DESIDRATADOS, MAIS UM BICO DE PAPAGAIO QUE SUMIU. ESTAVA COM UMA
CIRURGIA MARCADA NA MINHA COLUNA E GRAÇAS AO CLORETO DE MAGNÉSIO, NÃO FOI
FEITA. SÓ ANDAVA MANCANDO DEVIDO À PRESSÃO DA HÉRNIA NO NERVO CIÁTICO. NÃO
DORMIA EM CAMA DE MANEIRA NENHUMA. HOJE DURMO EM QUALQUER CAMA, TODO
ENROLADO, SEM DORES, ANDO E CORRO NORMALMENTE. 

  
O BRASIL É UM DOS POUCOS PAÍSES DO MUNDO ONDE EXISTEM MAIS FARMÁCIAS DO QUE
BIBLIOTECAS. 

  
QUEM QUER FICAR POBRE DA NOITE PARA O DIA ? OS GRUPOS ACIMA CITADOS ? 

  
Deus abençõe a todos, inclusive àqueles que são contra.

  
André Pita - 48 anos - Salvador 

  
 
 
 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

 CURADO DE QUE?
 http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=24748535543

 24667752 
  

 
Data: 26/03/2007 07:26 

 Nome: Joaquim Marçal de souza 
 Email: marcaljoaquim@hotmail.com 

 Profissão: Representante comercial 
 Localidade: Cuiabá/MT 

 Funciona,Tratei hérnia de disco inflamada L4, L5,tentei quase todos tratamentos,nem resfriado tenho tido



mais,isso não quer dizer que devemos abandonar os médicos.
 http://www.diariodecuiaba.com.br/comenta_det.php?cod=39791

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 28/10/2008 01:50

 De: Nila Paulaa
 IP: 201.24.168.222

 Assunto: Estou fazendo e vou continuar.
 Estou fazendo porque não doi, não sinto nada anormal nas aplicações.

 Estou na sétima aplicação e quero ir ainda uns tempos até ficar curada de vez.
 Eu comecei tomar por problemas na junta do pé que doia muito, hoje vejo que muitas outras

 coisas desapareceram tinnha uma infecção de gargante e ouvido que não sarava, hoje não
 quero nem lambrara daquela dor. Meu pé já melhourou demais, e as dores da coluna tb.

 melhorou bastante, eu creio que vou ser curada, pois a intenão e tomar até sarar.
  

 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 06/10/2008 00:36

 De: Nila
 IP: 200.101.21.194

 Assunto: Eu faço.
 Pois eu tive um grave problema de depressão, a partir da 3ª aplicação eu melhorei e agora

 com a 5 não sinto mais nada, estou bem e as dores da coluna estão melhorando tb.
  

 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 17 de fevereiro de 2009 - 22:16:37 
 Eu faço auto-hemoterapia. Os benefícios são surpreendentes!!!!! Meus cabelos estavam caindo em demasia e

agora só caem alguns fios, dentro da normalidade. Eu não dormia, e quando conseguia era um sono parcelado e
eu ficava ouvindo tudo que se passava ao redor (era um sono, posso dizer, artificial). Vivia irritada, mal
humorada e impaciente, uma situação normal para quem não dorme. Agora durmo profundamente em torno de
cinco/seis horas ininterruptas. Meu intestino às vezes passava quatro/cinco dias sem funcionar e às vezes mais.
Agora está funcionando diariamente. Sentia dores em todo o corpo, principalmente na coluna, pernas e braços.
Não sinto mais nenhuma dor. Nunca mais gripei. E por aí vai..... A auto-hemoterapia é uma benção de Deus.
Aconselho as pessoas a fazerem pois não tem nenhuma contraindicação. A auto-hemoterapia só faz mal ao caixa
das indústrias farmacêuticas e ao bolso de quem proíbe. 

 Miriam Carvalho de Souza - 67 anos - Brasília - Distrito Federal
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 24 de dezembro de 2009 - 16:24:25 187.65.29.244

  
COM PROBLEMA DE ARTROSE NOS JOELHOS E NAS JUNTAS DOS DEDOS DAS MÃOS E APÓS
CONVERSAR COM DIVERSAS PESSOAS AS QUAIS FAZIAM USO DESSE MÉTODO E TAMBÉM



ASSISTIR AO VÍDEO, DECIDI REALIZAR O RESPECTIVO TRATAMENTO. A MINHA SURPRESA FOI
ENORME, POIS APÓS A TERCEIRA APLICAÇÃO DE 5 ML. OBSERVEI UMA MELHORA
CONSIDERAVEL EM UM PROBLEMA DE COLUNA O QUAL ME INCOMODAVA HÁ MAIS DE 20
ANOS. APÓS 4 MESES DE TRATAMENTO, FIQUEI BOM DA ARTROSE E TAMBÉM DA COLUNA.
HOJE NÃO TOMO MAIS NEM ANALGÉSICOS, NEM RELAXANTE MUSCULAR, NEM ANTI-
INFLAMATÓRIOS E TAMBÉM CONSIGO DORMIR EM QUALQUER TIPO DE COLCHÃO, ALÉM DE
VOLTAR A LEVANTAR PESOS, CORRER SUBIR ESCADAS ENTRE OUTRAS COISAS.

  
SÉRGIO LEMOS ROCHA

 49 anos - MACEIÓ ALAGOAS
  

 
 
 
Orientações Médicas:

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

  
Eu sou a favor da auto-hemoterapia 

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

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

  
Janine Mota

 28 anos - Juiz de Fora
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 27 de setembro de 2009 - 15:08:51 

  
eu sou muito grato a o dr; luiz moura por ter feito este dvd pois tinha problemas de coluna eu fiz auto
hemoterapia estou curado quer deus tem abenços e divugem auto hemoterapia e muito e por tante

  
jose alfredo da silva souto

 maceio al
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 18:46:08 

 Data: 24/09/2009 00:56 
 De: Renato Moniak (moniak7@itelefonica.com.br) 

 IP: 200.100.87.247 
 Assunto: Auto Hemoterapia 

  
Obtive excelentes resultados através da auto-hemoterapia para tratamento de artrose, dores na 

 coluna, devido a problema congenito (listese), arritmia cardiaca (problema congenito, segundo o 
 médico pode-se levar uma vida normal), dores no joelho esquerdo por causa da artrose.Com a auto 



hemo não tenho mais nenhum problema de dores. As dores desapareceram já nas primeiras aplicações. 
 Já fiz sete aplicações 5mls em mim mesmo, e tenho divulgado com entusiasmo o tratamento. Em meu 

 corpo, além destes resultados, notei uma melhora extraordinária na disposição, melhor oxigenação, 
 melhra na pele, e, até, acreditem, na libido, insonia e stress. Sou vegetariano há 25 anos, e, 

 com certeza, a alimentação, é claro, é de extrema importância. Recomendo e, aos que desejarem, 
 faço as aplicações. 

  
Em breve farei um vídeo dando meu testemunho e colocarei no youtube, para que muitos possam ser 

 beneficiados. É meu desejo que, assim como no México, esta terapia possa ser liberada no Brasil, 
 também. Perdi minha mãesinha, a semana passada, por infecção hospitalar no Hospital Edmundo 
 Vasconcelos, depois de 4 meses de sofrimento. Ela foi operada. Deu tudo certo, mas pegou infecção 

 hospitalar. Tudo que os médicos sabiam dizer é que o sistema imunológico dela estava muito 
 debilitado, porisso pegou a infecção. Estou pensando seriamente em processar o hospital. Por que 

 não fortaleceram o seu sistema imonológico de alguma forma? A AUTO HEMOTERAPIA, juntamente com 
 outros procedimentos médicos, poderiam ter, com certeza, se aplicados corretamente, mudar o 

 triste final desta história. 
  

 
 
 
 
Data: 05/08/2009 23:56 

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

 Assunto: Gota, ácido úrico e a Auto hemoterapia 
  

Olá amigos estou eu aqui para fala sobre as mais de 200 que eu conheço que fazem ah. 
  

Tem um conhecido meu que tem problema de acido úrico, ou seja gota, ele sentia dores fortes na 
 coluna e não conseguia abaixa a sua mão ao menos ao joelho, tinha o trigliceres altíssimo, tomava 

 sempre injeções de corticóide para dores, começou fazer auto hemoterapia e já esta na sexta 
 aplicação, hoje ele já está fazendo trabalhos de pedreiro e não teve mais crises, não esta 

 tomando mais injeções para dores. Vale lembrar que ainda nas primeiras aplicações mais ou menos 
 na segunda ele sentiu uma crise nas articulações do seu pé, que inchou e ele sentiu dores com 

 grande intensidade, o que não fez ele parar o tratamento. Continuou fazendo ah e hoje ele está 
 livre dessas dores. 

  
Esse é apenas um dos casos, aos poucos eu vou deixando depoimento de alguns. 

  
Uma coisa eu não posso deixar de dizer AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.

  
 
 
 
 
 

Autohemoterapia:
  

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

http://autohemoterapia.orgfree.com/
  

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
http://autohemoterapia.orgfree.com/


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

 

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

