
Esta página contém apenas uma pequena parcela de testemunhos.
 Veja mais relatos na seção de depoimentos em:

 http://www.hemoterapia.org/

 

Relatos - Auto-Hemoterapia e Tumores
Veja também

Relatos - Auto-Hemoterapia e Câncer

 
 
FLÁVIA - perfil no Orkut 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14682793666443889428 
 Em 3-12-07 deixou este scrap na comunidade do Orkut ASMA e AUTO-HEMOTERAPIA

http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
 quase 2 anos... meu marido e eu nos tratamos com a AH ja tem quase 2 anos. Meu marido retirou 3 tumores

malignos do pescoço e nao quiz sofrer com o procedimento padrao medico (radio e quimio) passamos os dois a
fazer semanalmente AH 20ml.... 

 Não apareceram novos tumores. 
 hemorroidas sumiram. 

 rinite e sinuzite nunca mais... 
 gripe? oq eh gripe? 

 valeuuu 
 deixo ai meu depoimento e quem quizer mais alguma informação eh só me chamar no meu perfil...

 
 
Orientações Médicas:

 Domingo, 14 de setembro de 2008 - 12:46:33
 Estou fazendo quimioterapia depois de operar um tumor no intestino em março de 2007. Apos 45

 sessoes
 de quimioterapia com o organismo bastante agredido tendo reaçoes fortes consequentes da quimio

 vi ovideo do Dr. Luiz Moura, comeceia a fazer e no prazo de 3 semanas tive uma reação
 surpreedente ,tendo criado resisrencia me sentindo normal com disposiçao para continuar o tratamento

 que nao estava dando conta , pensandando em abondonar as quimio por causa das reaçoes.
 Regina celia dos santos

 52 anos - Pará de minas
  

 
 
DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS

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

 Data: 27/05/2007 21:33
 De: claudia

 IP: 200.150.32.28
 Assunto: Auto Hemoterapia

 oi pessoal!

http://www.hemoterapia.org/


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
Orientações Médicas:

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

  
Data: 30/09/2009 15:16 

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

 Assunto: Depoimento sobre o uso da auto-hemoterapia 
  

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

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

  
Recomendo o uso, mesmo sabendo que médicos são contra. 

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

  



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

  
 
 
 

 

Autohemoterapia:
  

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

http://autohemoterapia.orgfree.com/
  

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

 

http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
http://autohemoterapia.orgfree.com/
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/

