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Relatos - Auto-Hemoterapia e Feridas
 
 
Terça-feira, 10 de novembro de 2015 - 23:12:14

  
Auto-hemoterapia na cicatrização de ferida

  
PUBLICAÇÃO NO GRUPO AUTO-HEMOTERAPIA MEU SANGE ME CURA 

 Walter Medeiros 
 12 h · Editado 

 Remédio não deu jeito; auto-hemoterapia está resolvendo 
 Uma prova forte da eficácia da auto-hemoterapia foi mostrada hoje. Após passar por vários médicos, com suspeita de Câncer e sem resultado nos

tratamentos indicados, o cidadão Juvino dos Anjos Filho, 74 anos estava aflito, com uma ferida de nove centímetros na perna. Em 29 de agosto de 2015
resolveu passar a fazer auto-hemoterapia em sua residência,na zona sul de Natal - RN, com aplicações semanais e curativos banhados com cloreto de
magnésio dissolvido em água. 

 Dois meses depois da primeira aplicação, a ferida está praticamente cicatrizada, sem que ele tenha usado nenhuma medicação; somente com as aplicações da
auto-hemoterapia e cloreto de magnésio. Os familiares de seu Juvino afirmam que “Isso é uma prova de que o sangue cura a própria pessoa”. As receitas
médicas que indicaram a medicação usada anteriormente e que não deram resultado estão guardadas. Nesta terça-feira, 10.11.2015, seu Juvino recebeu mais
uma aplicação de auto-hemoterapia e pediu que fosse feita uma foto do local. 

 --- 
 ?#?oms? ?#?opas? ?#?medicina? ?#?tratamento? ?#?cura? ?#?autohemoterapia? ?#?enfermagem? ?#?saúde? ?#?receita? ?#?ferida? 

  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=916922148361908&set=gm.851969678255285&type=3&theater

  
 
 
 
 
 
 
 
 
11 de abril de 2015 - 14:34:41

  
Auto Hemoterapia. Dr LUIZ MOURA. 

  
Publicado por Walfrido Paulista em 11 abril 2015 às 1:21 em INFORMAÇÕES 

  
Gostaria de deixar aos membros de AMIGOS DA CURA, e, aos consultores em geral.Auto Hemoterapia: É como diz o dr. LUIZ MOURA , um recurso
enorme .Eu tenho 71 anos, sou de comportamento rude, trabalho no pesado e sou pesquisador em diversas area de saude e tecnologia em geral. Desde muito
tempo sempre questionei os tratamentos convencionais e o sistema de sude implantado, o sistema padrão.Pratico a Auto Hemoterapia a mais de 8 anos,
sempre com sucesso. Ja insentivei milhares de pessosa a praticarem,e, como existe um DESINTERESSE do Sistema Instalado de Saude, os atos são
praticados à margem, o que é uma pena , diante do tamanho beneficio.No caso da Auto Hemo, como,explicam as pesquisas do dr.Luiz Moura, os
macrofagos fazendo o CLIER no organismo, como por exemplo na limpeza das fibrinas( sangue coagulado) e nos pequenos machucados pelo corpo todo.Eu
por exemplo , como ja falei no trabalho rude do dia a dia,machuco muito as mãos , e, por PURA experiencia ,venho ha anos fazendo a experiencia.Deixo de
fazer a Auto Hemo por um periodo de 45 a 60 dias ,e, de propósito machuco as mãos. Ai observo o tempo de recuperação do ferimento. Depois volto fazer a
Auto Hemo regularmente e machuco novamente as mãos. A recuperação chega ser inacreditavel : em 2 dias os ferimentos desaparecem, enquanto que no
caso anterior com um espaço de 60 dias sem a aplicação do sangue a recuperação demora entre 8 a 10 dias.Podemos observar que as pessoas de trabalho
pesado e com idade acima de 60 anos começam ter os coagulos nos braços e mãos, e aqueles coagulos para os que não praticam a Auto Hemo vam- se
cicatrizando e formando manchas orriveis que não desaparecem, resultado de viverem com o limite minimo de macrofagos na defesa do organismo. 

  
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/auto-hemoterapia-dr-luiz-moura

  
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 4 de junho de 2012 - 00:59:55

  
Enfermidades selecionadas 

 Infecção
  

http://www.hemoterapia.org/


Paciente do Dr. Luiz Moura curado de erisipela bulhosa, com a auto-hemoterapia (por Janilda Queiroz, secretaria do doutor Moura)
  

post de Janilda Queiroz 
  

O paciente do Dr Luiz Moura, Sr José Garcia, pediu-me para colocar sua melhora com a AHT. Esteve há 4 meses no consultório, andando com dificuldade e
com auxílio de muletas, pois tinha as pernas inchadas e com erisipela bulhosa. Sentia muitas dores. Semana passada, voltou ao consultório, andando
normalmente e com as pernas curadas. Estava muito feliz e disse que foi graças ao tratamento da AHT e do uso do cloreto de magnésio como lavagem,
fazendo a cicatrização. Deixou o número do seu telefone, caso alguém queira entar em contato com ele: 

 (21)2583 5590.. 
 24 de Maio às 10:55 

  
PUBLICADO NO FACEBOOK, grupo: 

 AUTO-HEMOTERAPIA DO MUNDO LUSOFONO PARA O PLANETA 
 http://www.facebook.com/groups/lusofons/

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 11 de maio de 2011 - 03:05:17

  
Enfermidades selecionadas 

 Úlcera varicosa
  

Auto-hemoterapa cura Ulcera Varicosa - Ulcera Varicosa tratada EFICAZMENTE CON AUTOHEMOTERAPIA
  

PDF: Auto-hemoterapa cura Ulcera Varicosa 
  

Ulcera Varicosa tratada EFICAZMENTE CON AUTOHEMOTERAPIA 
  

http://alturl.com/urh34
  

http://pdfcast.org/pdf/auto-hemoterapia-cura-ulcera-varicosa
  

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

http://autohemoterapia.orgfree.com/Autohemoterapia_cura_ulcera_varicosa.pdf
  

HTML: 
  

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

http://autohemoterapia.orgfree.com/Autohemoterapia_cura_ulcera_varicosa.html
  

 
Quarta-feira, 18 de maio de 2011 - 01:16:17 

  
Postado no Orkut em 24 de abr 

  
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=55417756&tid=5597402483510774363&kw=ulcera+varicos ...

  
Eliane 

 Sou aplicadora de Hemoterapia!!!Estou aplicando em uma senhora com mais de 60 anos que é portadora de uma ulcera varicosa!!!Estamos na terceira
aplicaçao e a ferida reduziu em 80%!!E olhe que era bem grande!!Maior que um punho fechado!!Acredito que com mais 5 aplicaçoes vai cicatrizar
totalmente!!!Mas de qualquer maneira vamos continuar por um bom tempo para que as defesas dela sejam fortalecidas e nao haja reicidencia!!! 

 Espero que o que disse aqui possa de alguma forma ajudar vc!!! 
 Eu faço hemo ... 

 eu aplico... 
 eu acredito na hemoterapia!!! 

 Vejo nela a soluçao para aqueles que estao sem esperança de cura!!! 
  

Domingo, 15 de maio de 2011 - 17:23:42 
  

Comentario de luarzerimar1 em seu proprio video: 
  

AUTOHEMOTERAPIA SI CURA: Auto-hemoterapia cura ulcera varicosa 
  

http://youtu.be/qDah5i_b5BA
  

http://www.facebook.com/groups/lusofons/


Aqui estamos aplicandonosla mas de 35 personas, todos estamos muy satisfechos y ganando mas adeptos. Que maravilla poder compartir ese beneficio. 
  

?luarzerimar1 1 dia atrás 
 http://www.youtube.com/user/luarzerimar1

  
 
Quarta-feira, 11 de maio de 2011 - 08:46:52 

  
Pedro Agustin Leon Pozo comentou seu link. 

 Pedro escreveu: "yo trate pierna de diabetico a punto de amputar y gracias a DIOS y AHT el paciente tiene sus dos piernas ....AHT es maravillosos"
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapa-cura-ulcera-varicosa-ulcera-varicosa.asp
  

 
 
 
 
 
Cicero Lima comentou AUTO-HEMOTERAPIA cura ULCERA VARICOSA em Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura:

  
Meu cunhado tinha, depois da HEMOTERAPIA foi embora, ferida úlcera, psoríase.

  
Descurtir · Responder · 1 · 8 min (26-5-2016)

  
https://www.facebook.com/ciceroaplima

  
 
Mariza Souza Lima · Amigo(a) de Nair Martins comentou

  
Estou fazendo a 2 meses para esse problema.Realmente melhorou muito.

  
Descurtir · Responder · 1 · 1 minuto (26-5-2016)

  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011940318838

  
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=689315674459285&set=a.689315641125955.1073741829.100001425771236&type=3&theater&notif_t=photo_comment&notif_id=1464292415298793
 
 
Clarice Gontow comentou o album de fotos: AUTO-HEMOTERAPIA cura ULCERA VARICOSA

  
Aqui em Florianópolis: conheço um senhor que foi tratado (só com a AHT) pela Ida Zaslavsky! Ele tinha feridas horríveis nas pernas e já nem andava
direito. Hoje as pernas estão "rosinhas" e não há mais nem UMA úlcera (ferida)!!!! E foi tão absolutamente espantosa e rápida a cura!!! Quando fazemos
caminhadas, sempre o encontramos caminhando também... Todo "felizinho"!!!

  
Descurtir · Responder · 1 · Há 2 horas (26-5-2016)

  
https://www.facebook.com/clarice.gontow

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/media_set?set=a.689315641125955.1073741829.100001425771236&type=3

  
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011 - 21:37:07 

  
Data: 18/02/2011 19:12 

 De: claudio cruz 
 IP: 187.82.75.120 

 Assunto: Re: Re: Re: Postado no Orientações Médicas 
  

parabéns!! e mta saude para seu pai!! 
 pois agora a pouco fiz a sexta aplicação!! 

 pois a mais de oito meses vinha sofrendo com uma fistola anal,tomei tudo que os medicos me receitavam e nada de 
 resultados!!! 

 sofri mto com dores na região anal, tinha sangramentos e uma secreção horivel tendo ate que usar fraldas 
 geriatricas!! 

 pois na primeira aplicção as dores sumiram!! 
 na terceira a plicação ja não havia mais sangramentos e nem secreção!!!! 

 e sem medicos e nem remedios!! 
 eles perderam um cliente em seus consultorios!! 

 sem contar que ja estava com uma cirurgia marcada para o proximo mes!!! 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapa-cura-ulcera-varicosa-ulcera-varicosa.asp


 
forte abraço!! 

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/data-18-02-2011-1912-de-claudio-cruz-ip-1878275120-assunto.asp

  
 
 
 
Sexta-feira, 15 de outubro de 2010 - 22:30:46

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Estresse

  
Vantagens 

 Obtive a cura de feridas nos braços e pernas que nenhum tratamento dermatológico resolveu e somente a auto-hemoterapia conseguiu resolver. 
  

 Experiência 
 A auto-hemoterapia além de me curar promove o meu bem-estar, minha disposição, resistência e imunidade, é a cura junto com a prevenção, ou seja, indico

para qualquer pessoa!!! 
  

  
 Sabrina Giuzio Lopes 

 28 anos - São Paulo - SP - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-estresse-2.asp
  

 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 19 de julho de 2010 - 12:48:44

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Hidrosadenite supurativa

  
Vantagens 

 Toda vantagem. As lesões entraram em rescidiva total com o tratamento de 1 mês, com aplicação semanal de apenas 5ml. Quando as lesões começam a
querer inflamar novamente, faço auto-hemoterapia por mais 4 semanas e tudo volta ao normal. Na realidade, a pele volta ao normal já na 1ª aplicação, as
outras teoricamente seriam apenas "manutenção".  

  
 Experiência 

 Este tratamento é uma benção de Deus e como os evangélicos dizem: "Sangue de Jesus tem poder!" 
  

 Melissa Simão do Amaral 
 37 anos - São Paulo - SP - Brasil

  
AHT HEMOTERAPIA

 
Sexta-feira, 14 de maio de 2010 - 14:44:18

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Úlcera varicosa

  
Vantagens 

 Além de sentir-me muito bem, a Auto-Hemoterapia reduziu o tempo da cicatrização de uma úlcera varicoza em pelo menos 2 meses.  
  

 Experiência 
 O único tratamento que fazia quando uma úlcera varicosa localizada na parte interna do tornozelo direito abria (bastava uma pequena pancada para ela se

manifestar), era ficar de dois a três meses em repouso, com as pernas elevadas, além de ingerir acido acetilsalicílico infantil diariamente. Novamente fui
acometida por um leve trauma que fez com que ela abrisse novamente no final de março de 2010. Depois de ouvir vários relatos sobre a auto hemoterapia
resolvi dar início ao procedimento. O resultado foi extremamente positivo, a ferida que normalmente levava 2 a 3 meses para cicatrizar, foi reduzido a 2
semanas, eu mesma conferia diariamente o fechamento da úlcera. Na terceira aplicação a ferida já estava completamente fechada e novamente pude colocar
as meias elásticas que faço uso há cinco anos. 

  
 Heidi Elizabeth Haerdy 

 48 anos - Salvador - BA - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-ulcera-varicosa-.asp

 
 
 
 
RELATO NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA 

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

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/data-18-02-2011-1912-de-claudio-cruz-ip-1878275120-assunto.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-estresse-2.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-ulcera-varicosa-.asp


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

 SOU FARMACEUTICO E JÁ TIVE UM MONTE DE RESULTADOS 
 COM 10 APLICAÇÕES DE 10 ML FECHOU UMA FERIDA COM MAIS DE 3 ANOS NA PERNA DE UMA SENHORA DE 79 ANOS DE IDADE 

 GAROTA COM ACNE COM 5 APLICAÇÕES DE 5 ML MEHOROU MAIS DE 80 % AINDA FALTA MAIS 5 
 FAÇO SESÃO DE 10 APLICAÇÕES COM DESCANSO DE 4 SEMANAS E REPITO MAIS 10 APLICAÇÕES 
 HOJE ESTOU COM MAIS DE 30 PESSOAS FAZENDO APLICAÇÕES 

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

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

 SÓ O RESULTADO DELE JÁ ME DERAM MAIS 9 CLIENTES 
 TEM MUITO MAIS 

 VOLTO A POSTAR MAIS A SEMANA QUE VEM 
 ABRAÇOS Á TODOS

 
 
Data: 22/02/2008 12:58 

 Nome: JOSE LIBERIO PIMENTEL 
 Email: liberio7@yahoo.com.br 

 Profissão: PROFESSOR 
 Localidade: BRASÍLIA/DF 

 SOU DIABÉTICO E ESTAVA JÁ HÁ QUATRO MESES COM UMA FERIDA QUE NÃO CICATRIZAVA. FIZ DUAS APLICAÇÕES DE AH E A
FERIDA JÁ CICATRIZOU. É MUITO INCOERENTE OS CONSELHOS DE MEDICINA FALAREM EM FALTA DE COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA
PARA A AH. SE NÃO HÁ COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA É PORQUE ELES NUNCA QUISERAM PESQUISAR O ASSUNTO EM MAIS DE UM
SÉCULO. OBRIGADO AO DR. LUIZ MOURA QUE, DÁ PRA VER EM SEU VÍDEO, NÃO ESTÁ A SOLDO DE NENHUM INTERESSE
MERCENÁRIO. 

 LIBÉRIO - http://www.diariodecuiaba.com.br/comenta_det.php?cod=50252

 
 
Orientações Médicas

 Domingo, 25 de janeiro de 2009 - 15:38:06 
 comecei a fazer a 3 dias mas conheço uma mulher que tinha feridas nas pernas e os medicos nao davam jeito com apnas tres vezes que ela fes começarao a

sicatrisar. 
 marccelo lanziliero 26 anos - dois vizinhos pr

  
 
Orientações Médicas:

 Quinta-feira, 4 de dezembro de 2008 - 21:49:30 
 Dois parentes meus estão fazendo a AH há 5 semanas. 

 Um para reverter complicações de derrame que deixaram seus movimentos mais lentos, um braço sempre curvado para frente, em angulo, e sua fala está
ligeiramente comprometida... 

 E o outro para curar trombrose nas pernas assim como uma séria ferida no couro cabeludo que não cicatriza há muito temp. Deve ser alguma alergia ou
dermatose. 

 Essas sequelas estão em remissão. A ferida está cicatrizada, as dores da trombrose não mais incomoda. 
 Já no outro parente, o braço está mais flexível, seus reflexos estão mais ágeis, assim como sua fala e sua disposição... 

 Olivares Rocha - 43 anos - RJ 
  

 
Inforum:

 Data: 18/04/2007 23:39
 De: Walkyria (rato.lilas@gmail.com)

 IP: 200.100.176.134
 Assunto: Pênfigo

 Meu amigo tem uma doença chamada Pênfigo e estava com o rosto e as
 costas cheias de feridas... nem podia mais levantar os braços para

 vestir camisa.... começou a fazer AH e na quarta aplicação já não tinha
 mais feridas nas costas.... hoje no segundo mês de aplicação ele está

 super feliz...
  

 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 21 de outubro de 2008 - 12:19:38
 Faço o tratamento depois de ter assistido o video de Dr Luis, a um ano commecei a

 fazer em mim no meu marido e em meu filho.
 Eu tive uma ferida no colo do utero e nao sabia, fazendo o tratamento de hemoterapia

 por oito meses e quando fui ao medico, estava em fase de cicratização e ele se
 admirou, por que é um local que vç nao lava, nao passou medicamento e como estava

 em fase de cicratização.
 Pois com certeza foi Deus que me currou e o tratamento da hemoterapia

 adelaide Virginia 33 anos - Catende Pernambuco
  



 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

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

  
Anônimo : 

 cura o que? 
 sou farmaceutica e tenho feito varias aplicaçoes e tenho obtido resultados otimos: pele com acne,problemas alergicos,renites,dores nas pernas,cicatrizaçao de

feridas; falta de equilibrio,sangue no esperma...façam e vejam os resultados
  

 
Postado por Lina

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

  
Prometi que após 2 meses de aplicação eu faria novo exame de sangue. As melhorias foram as seguintes: abaixaram as taxas de glicose, ácido úrico,
colesterol ruim. Aumentaram as taxas de colesterol bom e triglicérides. 

 Além de outras melhorias: acabaram as feridas da testa provocadas pelo sol, vermilhidão nas pálpebras, abaixou a pressão sanguínea, melhorou a disposição
geral e aumentou a tesão e até agora não gripei , mesmo com o tempo seco aqui em Goiás." 

 Postado por: Vimar 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2664839272190366233

  
 
 
 
 
Data: 22/12/2007 19:54 

 De: Nina ( ) 
 IP: 201.90.43.181 

 Assunto: Agradecimento pelo livreto 
 ... 

 Acompanho pessolamente casos de AVC com melhora de mobilidade do lado paralizado, caso de quase gangrena q está revertendo incrivelmente, feridas q
não se fechavam e inclusive sangravam, com cura total, rinite, depressão, todos com a pele rejuvenescida, eu msm, grávida e mais disposta, acnes sumiram e
qdo aparece alguma, não infecciona mais e ainda involui no dia seguinte ao aparecimento, uma amiga sarou a infecção urinária já na 1ª aplicação, coisa q os
remédios q tinha tomado não tinham feito até então! 

  
Hepatite C já na 1ª aplicação com melhora do sono, mais disposto e na 2ª, já observou melhora da barriga, e esse caso ainda é acompanhado de HIV
positivo... 

  
Efeito placebo???? impossível!!!! 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 31 de agosto de 2009 - 13:23:01 

  
As evidências me convenceram da eficácia da auto-hemoterapia. 

  
Em mim regularizou a pressão arterial, libertando-me de medicamentos e dietas, mas faço principalmente em caráter preventivo, considerando o
fortalecimento do sistema imunológico contra todas as doenças. 

  
Um amigo estava com uma ferida na perna, que a quatro meses piorava, apesar do tratamento. Com duas 

  
aplicações a ferida sarou. Hoje ele também faz preventivamente. 

  
Eu até respeito o fato de alguém ter medo de fazer (medo de injeção). Só não consigo entender como alguém pode ser contra. Será que a auto-hemoterapia
fere algum interesse?. 

  
JOAO RICARDO

 61 anos - BRSILIA/DF
  

 
 
 
 
 
 
 

Autohemoterapia:
  

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

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


 
http://autohemoterapia.orgfree.com/

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

  
 

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

