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Relatos - Auto-Hemoterapia e Problemas
Circulatórios

 
 
 
Sábado, 7 de maio de 2016 - 01:13:33 

  
Minha Mãe tinha muitas veias entupidas e muito cheias, em tempo de estourar, e "quebradas". Com a Auto-
Hemoterapia, ela melhorou muito; suas pernas ficaram mais "limpas", isto é, as veias já não pareciam que
estavam ao ponto de estourar. Também eu, sofrendo já, há vários meses, de hemorroidas, após uma única semana
de aplicação do meu próprio sangue no meu músculo (Auto-Hemoterapia), desapareceu esse mal. 

 Edmar 
 35 anos - Sousa-PB

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/minha-mae-tinha-muitas-veias-entupidas-e-muito-cheias-
em.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 3 de março de 2016 - 19:03:44

  
Melhora imediata de uma infecção

  
Em dez 2013, sofri um infarto agudo do miocárdio, com a necessidade de revascularização com duas pontes de
safena, com 10 dias de alta, já em casa, senti uma das maiores dores da minha vida, maior que o próprio infarto,
voltei ao hospital e após muita morfina a dor diminuiu e em seguida estourou os pontos da cirurgia e começou a
sair pus, era tanto que chegava a encher copos. 

 Para resumir, tive outras duas internações, outra cirurgia e de nada adiantou, tomei 18 tipos de antibióticos
diferentes, inclusive fiquei internado durante 12 dias tomando antibiótico através de bomba e nada adiantou.
Gastei uma fortuna em gases, esparadrapos e etc... para os curativos, que eram feitos no mínimo 4 por dia. 

 Após 1 ano e 4 meses me falaram sobre a Hemoterapia e por estar muito descontente com toda essa situação, fiz
imediatamente à indicação, tomei a primeira dose com 5 ml, de cinco em cinco dias e obtive a cura da infecção
com a terceira dose. 

 Já estou tomado a um ano pois obtive melhoras significativas e todo o meu estado de saúde melhorou, diabetes e
etc... 

http://www.hemoterapia.org/
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/minha-mae-tinha-muitas-veias-entupidas-e-muito-cheias-em.asp


Trago o meu testemunho, pois sou prova viva das benesses deste tratamento, tenho em arquivo todo o meu
prontuário comprovando a infecção. 

 Me coloco a disposição para maiores informações caso se faça necessário. 
 Rubens Washington Schwandner 

 54 anos - Florianópolis - SC
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/melhora-imediata-de-uma-infeccao.asp
  

 
 
 
 
 
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
  

 
 
 
 
Registro fotografico da melhora de Bruna Catoira com auto-hemoterapia

  
Bruna Catoira 

 17 h 
 »? Procurei a auto-hemoterapia, em função da má circulação (varizes). A estética foi um plus! Veio de brinde! A

imagem do pé, foi a melhora imediata, posterior a primeira aplicação. ?« 
 :: MINHA MELHORA! 

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/posts/1067428903314625?pnref=story

  
Quarta-feira, 16 de março de 2016 - 11:55:54 

  
Bruna Catoira comentou em Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura 

  
Bruna Catoira -- Quero registrar que a melhora foi geral! -- Além do que foi postado acima, que contar que o
fluxo da minha menstruação era grandioso, as tensões pré menstruais intensas, muita cólica e o período
variavam de 10 a 12, 13 dias. Sempre foi assim, desde a adolescência. No último durou apenas 05 dias e a cólica
era leve, considerada normal. Estou muito satisfeita e estou registrando a melhora, a cada semana, para poder
divulgar sempre os benefícios, para quem sabe (?), ajudar as pessoas com este meu depoimento. Eu sou a prova
viva de que a técnica só agrega e que os benefícios são muitos! 

 Descurtir · Responder · 1 · 1 minuto 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/melhora-imediata-de-uma-infeccao.asp


 
FOTOS NO PERFIL DA BRUNA

 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=192287544480633&set=gm.1051540004904347&type=3&theater 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 24 de outubro de 2015 - 09:20:00

  
Enfermidades selecionadas 

 Coração (problemas cardíacos)
 Dores articulares

  
Auto-hemoterapia cura dores articulares e problemas coronários

  
Angelo Belo comentou no texto: 

 Marcelo Fetha 
 20 de setembro · Editado · 

 Mafra Mafra (GRUPO AMIGOS DA CURA) 
 37 min 

 Meu teste com aplicações da HEMOTERAPIA!!! 
 Publicado por Arione Luiz de Souza 

 - 
 Angelo Belo: Sou da área de saúde a mais de 30 anos. E depois de ficar curado de uma enfermidade na

articulação do ombro direito, enfermidade essa que mais de 20 médicos não conseguiram curar com a medicina
convencional, apelei para a auto-hemoterapia que foi um tiro certeiro para aniquilar de uma vez por todas aquela
enfermidade que me afligiu por mais de 8 anos. Depois dessa vitória, incentivado pelo vídeo do Dr Luiz Moura
passei a divulgar a técnica e aplicar nas pessoas que precisavam de um socorro urgente pelo fato de não
encontrarem uma resposta satisfatória com a medicina convencional que trata seus paciêntes com a alopatia; E o
caso mais extraordinário que acompanhei foi o caso de um amigo que precisava fazer uma cirurgia de ponte
safena, e o seu caso era gravíssimo, pois ele estava com 4 entupimentos na região toráxica, caminhava com
muita dificuldade, pois se cansava rápido. 8 meses depois não havia nenhuma artéria obstruída, pois fazia nele
10 ml do seu próprio sangue, dividindo 5 em cada glúteo, quando ele retornou ao médico que o tratava houve
um espanto muito grande, pois o milágre da auto-hemoterapia havia dado fim ao seu sofrimento e ele está entre
nós até hoje. Obrigado a todos que defendem esta técnica, em especial ao amigo, Marcelo Fetha por me ceder
este espaço para testemunhar. 

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/posts/976403092417207?
comment_id=990227677701415%ACif_t=comment_mention

  
 
 
 
 
 
Mafra Mafra

 2 h
 em 4 junho 2012 at 22:52

 Recebi esta mensagem copiei e colei aqui :



Boa noite, meu amigo maurecir acabo de chegar de sao jose do rio preto, onde faço os exames das carótidas.
 e tenho boas notícias, a carótida direita estava com 70% de entupimento, e hoje com 40%

 a esquerda estava com 50% de entupimento e hoje esta desobistruída , com fluxo normal.
 sao dois anos fazendo aht. Sao varios benefícios , muito,mais muito obrigado a todos 

 um grande abraço 
 luiz alberto 

  
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/carotidas-1?commentId=4269704%3AComment%3A176958

  
 
 
 
 
Terça-feira, 13 de maio de 2014 - 20:43:08

  
Enfermidades selecionadas 

 Coração (problemas cardíacos)
  

Auto-hemoterapia em caso de AVC e INFARTO
  

Postado por Marilda Croche Oliveira (20 min) no grupo https://www.facebook.com/groups/sanguecura/
  

Comecei a fazer autohemoterapia a 10 anos, depois de ter um AVC esquemico, e um infarto,de início fiquei
igual uma criança de 3 anos, nao conseguia ler nem escrever, falava com a voz toda enrrolada, em seguida
comecei a fazer hemoterapia, nao levei mais de 2 meses pra voltar completamente ao normal,Agora faz bastante
tempo que nao faço, mas posso garantir, quem salvou minha vida foi Deus e a hemoterapia.

  
 
 
 
 
Thiago Dutra Sampaio · Vitória

 Conheço um amigo que faz a cinco anos nele e em todos de sua familia. Até a arteria do coraçao que havia
sofrido um infarto voltou a ter estímulos elétricos.

 Curtir · Responder · 1 · 31 de outubro de 2014 06:35
  

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

 
 
 
 
 
Faz auto-hemoterapia há dezoito(18) anos e RECOMENDA.

  
Terça-feira, 15 de fevereiro de 2011 - 14:30:01

 201.67.175.29
  

Eu recomendo!!!
  

Há dezoito(18) anos atrás, com problemas circulatórios, comecei com a auto-hemoterapia. Após algumas
aplicações já senti o efeito positivo, pois, além de melhorar visivelmente dos problemas de circulação, senti mais
vigor e energia vital. As dores nas pernas e coluna sumiram, nunca mais adquiri gripes de qualquer espécie, meu
cabelo ficou mais volumoso e parou de cair, minhas unhas mais fortes, minha pele rejuveneceu e mantenho uma



atividade invejável! Além disso, os cistos do fígado desapareceram!!! Meus médicos elogiam meus exames e
ficam admirados com meu estado físico. Em todos esses anos de tratamento só vi e senti benefícios e recomendo
a todos, pois PREVENIR é o melhor "remédio"!!! 

  
Clarice Gontow

 69 anos - Florianópolis/SC
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-recomendo.asp
  

 
 
 
 
 
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

  
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 26 de outubro de 2012 - 23:08:25

  
Enfermidades selecionadas 

 Coração (problemas cardíacos)
  

Recuperação da saúde graças da auto-hemoterapia
  

Edina Pereira publicou em Autohemoterapia Brasil (FACEBOOK) 
  

há 5 horas 
  

Dona Ivone, é uma senhora na altura de seus 64 anos de idade, nascida em família descendente de italianos,
pessoa que muito trabalhou em sua vida, sendo na roça quando criança, ajudando os pais e irmão, como

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-recomendo.asp
http://www.planetajota.jor.br/aht-walter.php
http://auto-hemoterapia.blogs.sapo.tl/73876.html


costureira profissional logo após o casamento! 
 A cerca de 1 ano, descobriu que sei coração não era mais os mesmo e ganhou um marca- passo do SUS, pelo

estado de Rondônia, mas antes de conseguir o marca-passo, muitas foram as tentativas, por telefone, a convencê-
la de tomar a AHT , tentativas feitas ao telefone devido a ela residir em Ji-Paraná e outros familiares em outras
cidades! 

 Menos de trinta dias após o marca-passo, uma infecção pulmonar terrível a fez perder a saúde novamente, tanto
que o hospital de base de Porto Velho a enviou de volta a Ji-Parana, sem qualquer solução ou medicação. Nossa
sorte, que ela aceitou o convite de ficar 3 dias em nossa casa na cidade de Ariquemes, chegando na casa de
minha mãe, irmã dela, as 11 horas, e 11,30 eu já estava lá, com uma sacolinha de seringas na mão, dizendo a ela:
prepara a bunda que agora não vai mais escapar da AHT (rsrs). Ncontrei uma tia debilitada, não conseguia
proferir mais que 3 palavras em uma frase, pele totalmente rocheada, olheiras profundas, andar 10 passos era um
sonho impossível e ainda usando uma máscara cirúrgica pois tudo lhe causava alergias piorando ainda mais seu
estado de saúde. Para mim, foi o maior orgulho enfiar a agulha em suas veias 3 vezes para conseguir 1 ml de
sangue, pois todas desapareciam ou simplesmente estouravam. Apliquei 1 ml, contrariada por não conseguir
mais, porém a reconpensa veio em 15 minutos, quando seu estado deu sinais de melhorias e às 7 horas da noite,
saiu com minha mãe, fazer caminha, andaram em torno de 1,5 km, inclusive em terreno com subidas! 

 Nunca, em todos estes quase 2 anos que a AHT faz parte de minha vida e de meus familiares, vi uma
recuperação tão rápida. 

 Dona Ivone ficou aqui na cidade por 30 dias, e de 4 em 4 dias, eu regiamente fazia sua aplicação, de 5 ml, está
com muita saúde, voltou a costurar, cuida da casa e netos e agora quem lhe aplica a AHT, é seu próprio genro e
sempre que fala comigo ou familiares ao telefone, me agradece e pede a Deus que abençoe minhas mãos, pois
ela não tinha dinheiro para se tratar e nem sabia se conseguiria sair da situação em que se encontrava!

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

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

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

 Problemas circulatórios, alergias, dentre outras coisas
  

 
Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS: 

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

  
Renan : http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=5301939306764584011

 minha prima ja não toma mais remédios pra pressão coisa q era impossivel pos ela tinha pressão 
 intracraniana . eu me sinto bem mais forte mais leve bem mais ranquilo .. minha visão melhorou 
 muito e com 20 ml melhoraa mais ainda todos os sintomas de tudo . o ruim e q as vezes falta 

 coragem mas 10 ja ta ótimo . só q com 20 me sinto até o clark kent . meu avo tinha perna inchada 
 e com ma sirculação e veia intupida . pow verruga caiu demoro mas caiu . tonteira de labinritite 

 tbm sumiu e com 20 é melhor ainda.
  

 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

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



Data: 03/10/2008 16:56
 De: Jorge Andrade Marques

 IP: 201.56.107.142
 Assunto: Re: Re: AUTO-HEMOTERAPIA EM CURITIBA

 OLá Dalva.Tinha a mesma dificuldade que vc tem com a aplicação alem de me machucarem
 muito ,pois a enfermeira que fazia sempre cobrava e dizia que minha veia era ruim.

 Comprei agulha e seringa ,garrote e comecei a fazer em mim mesmo.Já tem um ano que
 faço em mim ,na esposa ,amigos e filhos e garanto a vc que doe menos,émais rápido e não

 dependo de enfermeiros ou medicos ,apenas minha esposa me ajuda na hora de retilrar o
 sangue (5 ml).

 Abraço e coragem,é super simples e nem doe nada............eu aplico no lado externo da coxa.
  

Data: 03/10/2008 16:43
 De: Jorge Andrade Marques

 IP: 201.56.107.142
 Assunto: Re: Estou interessado no assunto a respeito da auto-hemoterapia

 Faço auto hemo ha mais de um ano.Minha esposa faz a um ano e meio
 ininterruptamente;assim posso afirmar que é totalmente seguro e eficaz.
 Ela se curou de asma que a acometia desde a infancia e eu ,com 4 pontes de safena,faço de

 foma preventiva mas isso me ajudou na cura de uma infeccão de pele nos pés (micose
 cronica )

 Um forte abraço e aconselho a que faça a auto hemo ,mesmo que comece com 1ml apenas
 pois ,apena vc mesmo poderá dizer e relatar,ajudando tantos como vc a se beneficiarem com

 o tratamento............Moro em são josé dos campos e faço em mim memo ,na minha
 esposa,meus filhos,amigos e quem mais pedir..............Os médicos não fazem por serem os

 donos da verdade médica.Eles se sentem deuses e se recusam a provar as coisas que não
 estão nos livros....é isso.

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quarta-feira, 9 de dezembro de 2009 - 13:00:17 187.3.232.219

  
Após 4 mêse ininterruptos de auto-hemo, melhorei consideravelmente todos os aspectos de minha saude. Estava,
antes de iniciar o tratamento, com 308 de triglicerídios e 290 de colesterol. Me sentia cansado e sem energia.
Após os 4 meses refiz o exame de sanque que apresentou: tiglicerídios = 148, colesterol = 200. Me sinto muito
mais ativo e com energia para as demandas da vida diária. Não pretendo parar com a auto-hemoterapia.

  
Ivan de Oliveira Geraidine

 55 anos - Resende RJ
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 14 de novembro de 2009 - 11:58:40 189.13.222.76

  
Experimento a auto-hemoterapia há seis semanas, com aplicações semanais de 10 ml (5 ml em cada braço). 

  
Os resultados obtidos até agora são: 

 1. Grande melhora na irritação da pele do meu rosto, diagnosticada por quatro dermatologistas como sendo uma



incurável "dermatite de contato" ; 
 2. Redução a quase zero de dores articulares em ambas as mãos; 

 3. Redução a quase zero de episódios de extra-sístoles, que eram diários; 
 4. Aumento das observações sarcásticas dos médicos a quem informo estar usando a técnica;

  
Armando da Silveira Marangoni

 51 anos - Belo Horizonte - MG
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 1 de novembro de 2009 - 16:00:15 189.93.151.165

  
Eu sou um paciente que não estou no grupo de risco pois não sou sedentário, não tenho colesterol alto, diabete, a
P.A sempre normal, caminho 6Km diariamente onde fui recomendado pelo meu cardiologista a caminhar 500m
em 30 minutos.Porém fui desenganado pelos médicos em 30 de Agosto de 2008 pois sou um paciente com
cardiopatia grave que ja fiz 2 cirúrgias sendo uma aqui no Brasil e outra no Estados Unidos.Tenho 16
cataterismo, 8 stentes e 5 geoplastias. E assistindo o filme da Hemoterapia com Dr. João Veiga começei a fazer a
Hemoterapia há 10 meses e fazendo um novo cataterismo foi diagnósticado que estou com as arterias todas
desobestruidas e não sinto mais nada e continuo fazendo, é simplesmente maravilhoso e recomendo a qualquer
pessoa a fazer. Meus agradecimentos a essa grande descoberta.

  
Antonio Barreto

 Moreno /Pe
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 23 de outubro de 2009 - 12:43:44 

  
o procedimento mudou a vida da minha familia inteira,marido hipertenso,diabético,edema de fuxes tudo isso foi
curado com a técnica,ele acabou de fazer duas cirurgias: 

  
1 implamtes dentarios na parte superior inteira,recuperação fantastica e cicatrização idem,antecipando as fases
do tratamento. 

  
2 operação de desvio de septo,adenoide recuperação também incrivel,o dreno que deveria ser retirado com uma
semana,foi removido com 4 dias,a quantidade de secreção foi minima,nem uma pinta roxa apareceu por conta do
nariz ter sido quebrado para procedimento estético. 

  
digo isto pois minha filha que não faz a auto-hemoterapia fez a mesma cirurgia no mês anterior. 

  
também vejo atuação dela quanto a problemas circulatorios. 

  
são muitas as areas de atuação,eu recomendo a todos.

  
marcia da silva

 38 anos - nova iguaçu
  

 



 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 18 de outubro de 2009 - 22:08:33 

  
Sou totalmente, completamente a favor da AHT, faço esta terapia,e tenho a oportunidade de acompanhar de
perto mais ou menos 30 pessoas que executam esta terapia, onde todos encontraram resultados formidáveis e
surpreendentes, pessoas sem esperança de cura, em relação a problemas circulatórios, colesterol altíssimo a mais
de 10 anos, diabetes, acnes, infecções, enxaqueca, sinosites, entre várias outras patologias comprovadas, e com
acompanhamentos terapêuticos, obtiveram respostas, e seus respectivos médicos acompanhantes surpreenderam-
se com resultados positivos!!!!!!!! 

  
Como não apoiar, praticar e divulgar a AHT, depois de tantos resultados? 

  
Agradeço a DEUS, por existirem pessoas maravilhosas que propagam o bem! 

  
Obrigado a todos que apoiam a AHT! 

  
Obrigado Dr. Luiz Moura! 

  
Elisandra M.

 36 anos - São José dos Pinhais. Ctba. Paraná
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 17 de outubro de 2009 - 10:10:39 

  
Eu e toda minha familia fazemos aht.a mais de 5 anos. Nunca tivemos qualquer problema,adverso, 

  
somente beneficios eu mesma nunca mais fiiquei gripada e até o momento me sinto ótima. 

  
Conheço um senhor com idade bem avançada que estava ja pra amputar a perna por falta de circulação,após as
primeiras aplicações de 10ml,ele ja começou a sentir a perna pois ela estava sem sensibilidade.Tudo mudou pra
ele, melhorou a pressão sanguinia. e seu estado geral. 

  
Tenho muitos depoimentos de pessoas amigas principalmente que tinham problema de pele e gastavam uma
quantia de 600.00 por mes com tratamento e não tinham resultados.Com a aht em 4 aplicações 

  
a pele melhorou.Eu falo muito da aht pra quem eu axo que vai dar um bom resultado e até agora nunca ficaram 

  
descontentes ao contrario a corrente de pessoas esta cada vez maior.

  
Daisy Terezinha Philippi

 São José dos Pinhais PR.
  

 
 
 
 
Orientações Médicas:



 
Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 12:41:18 

  
Conheço dezenas (quiçá centenas) de casos de pessoas que se beneficiaram com a auto-hemoterapia.
Desconheço alguém que tenha tido reações contrárias. Estimo que centenas de milhares, talvez milhões, de
brasileiros utilizaram e utilizam essa técnica. Resultados mais significativos observa-se nas pessoas acometidas
de doenças de pele, pulmonares, articulares, circulatórias, dentre outras. Eu faço auto-hemo (onde o termo auto
se refere ao próprio sangue) e faço nos meus pais - que melhoraram seu quadro geral de saúde. Quem é contra
deve abrir o seu coração e pelo menos acompanhar os que estão fazendo - e vai se surpreender com os resultados
que estas pessoas obtém. Mentalidades cartesianas, horizontalistas e mecanicistas se apoiam na "Lei" - mas
afinal que "lei" é essa que impede as pessoas de se curarem de muitos males - só porque os donos do poder (com
poder de "polícia", de retaliação) em nome de corporativismos e intereses escusos(não tão escusos) assim
querem? Para mim a verdadeira ciência está no empirismo (ciência da observação) - quem utiliza a técnica
encerra em si os bons resultados, não precisa provar nada a ninguém. A técnica pode ser vista como curativa,
como preventiva e como coadjuvante a tratamentos. Sinceramente, desconheço quem tenha efeitos colaterais
(mesmo os que há anos fazem). Sabe-se que muitos dos medicamentos alopáticos causam "n" outros problemas
de saúde, quando não matam! E a maravilha que o Dr. Luiz Moura oportunizou com a divulgação da AHT fez
com que milhares ou mesmo milhões de pessoas se beneficiassem com melhoras e mesmo curas, e outras tantas
se beneficiarão e se curarão de males que "a ciência" não compreende e sequer alcança um raciocínio nessa
direção (da cura) - só que essa "ciência" a que se referem tem se mostrado corporativista e mercantilista, onde
muitos sentam sobre seus títulos e deliberarm com desamor. Ah, são os mesmos que sustentam a mídia que os
endeusa (trocas de favorecimentos), lhes atribui poder e manipulam a sociedade fazendo-a vivenciar o Mito da
Caverna (dê-lhe Platão!). Resultados ainda mais surpreendentes terá se associar à AHT a
Homeopatia/Nosodioterapia e os Florais de Bach (Edward Bach, um dos maiores nomes da verdadeira ciência -
leia sobre). Einstein disse a Heisenberg "o que vemos depende das teorias que usamos para interpretar as nossas
observações" - portanto como pode alguém se arvorar e bradar aos quatro cantos que "é o dono da verdade", e
pior, impondo-a? Na amada AMORC temos uma frase: "O adjetivo pertence ao obervador!". Só por favor,
"senhores do poder" - não façam da sua verdade uma punição a todo um povo necessitado de bênçãos e
esperanças, impedindo-lhes acesso a esse instrumento que entendo como presente de Deus - não se interponham,
porque pelas Leis de Deus, justiça se fará (mesmo!). Vemos com muita frequência que a justiça (aplicação da lei
pelos homens) é apenas horizonte do direito - factível, como é a alopatia e cada um de nós. Por um Brasil mais
saudável, sou sim, a favor da AHT. Que Deus abençoe, ilumine e inspire a todos.

  
Sérgio Kremer

 56 anos - Curitiba-PR
  

 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 21:29:55 

  
Sérgio, 

  
faço minhas suas palavras tão bem escritas. Agradeço a Deus pela existência do Dr. Moura. Faço AHT desde
10/02/07. Melhora? muitas, você as mencionou. 

  
Obrigada por ser quem é 

  
Edenir Maria Domingues

 70 anos - Curitiba
  

 



Sábado, 17 de outubro de 2009 - 10:27:45 
  

Concordo em tudo o que o Sergio falou..... 
  

Sergio nota dez pra voce,queria ter essa facilidade pra me expressar. 
  

Com a sua permissão, faço minha as suas palavras.
  

Daisy
 59 anos

  
 
Quarta-feira, 21 de outubro de 2009 - 19:28:30 

  
GRAÇAS A DEUS NOS DIAS DE HOJE POÇO LHE OUVIR, MESMOS ESTANDO MUITO LONGE.
FAÇO TAMBEM A HEMO, INFELISMENTE HÁ POUCO TEMPO, MESMO TENDO CONHECIMENTO
DA MESMA A MUITO TEMPO, MAS COM POUCAS APLICAÇOES JÁ SENTI MELHORA GERAL,
VAMOS EM FRENTE, VOCE SABE O QUE FOI FEITO COM QUEM AFIRMOU QUE A TERRA ERA
REDONDA NA IDADE MÉDIA, PORTANTO NÃO TEMOS TEMPO A PERDER. UM ABRAÇO

  
PAULO MUNIZ GONÇALVES

 58 anos - CAMPINA GRANDFE - PARAIBA
  

 
Sexta-feira, 16 de outubro de 2009 - 19:08:24 

  
Concordo com o exposto, pois já fiz essa pratica e que me auxiliou muito em vários problemas de saude. Aprovo
e já recomendei para várias pessoas que estão se beneficiando.

  
Maria Almeida

 66 anos - Curitiba
  

 
 
 
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. 
  

 
 
 
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 8 de agosto de 2009 - 22:34:00 

 Data: 08/08/2009 18:42 
 De: verapassaglia 

 IP: 189.30.254.246 
 Assunto: Aht 

  
Já fazem tres anos que estamos fazendo AHT, meus pais e eu.O resultado realmente é fantástico.Meu pai que
está com 88 anos não quer parar de fazer.Ele é asmático,hipertenso,tem arritmia cardíaca e quando ele faz a
aplicação,sente-se muito melhor.Só que os exames médicos são efetuados sempre que agendados e a medicação
alopática é respeitada.Acredito que a AHT seja um complemento porque como nossa alimentação já não é
orgânica, a poluição está no ar e não caminhamos como antigamente(não permitindo que nosso organismo
processe toda a alimentação que ingerimos, gastando as energias), nosso organismo já não consegue se manter
sem disfunções.Agradeço ao dr.Moura pela coragem de nos colocar a par deste método tão antigo que muitos o
usavam para acne e "limpeza do sangue".Até hoje não vi nenhum senão para
aplicação:cancer,miomas,problemas respiratórios,picadas de cobras, alergias, problemas circulatórios.Tudo
funciona muito melhor. 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

Autohemoterapia:
  

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

http://autohemoterapia.orgfree.com/
  

AUTO-HEMOTERAPIA. MEU SANGUE ME CURA. 
  

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


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

http://www.hemoterapia.org/
  

http://www.youtube.com/worldautohemotherapy
  

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

  
 
 
 

http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia.htm
http://www.hemoterapia.org/
http://www.youtube.com/worldautohemotherapy
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/

