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Relatos - Auto-Hemoterapia e Asma
 
 
Lilia Macciel comentou em Auto-hemoterapia Testemunhos

  
Isso é mais pura verdade, eu conheço um senhor q gastava em media 500,00 reais por mês em remédios pra
alergia e asma, com 4 aplicações ele já deixou de gastar esse tanto de dinheiro! E sem falar q ele comprava 1
bombinha de asma por semana, e agora depois da AHT, ele comprou uma só no mês!

 Descurtir · Responder · Enviar mensagem · 1 · 9 min · Editado
 (1/6/2016)

  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008291733303

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/posts/599378516894814?
comment_id=599429990223000&notif_t=share_comment&notif_id=1464789102251724

  
 
 
 
 
 
 
 
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, 

http://www.hemoterapia.org/


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/

  
 
 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 23 de janeiro de 2015 - ?00?:?18?:?36

  
Enfermidades selecionadas 

 Asma
 Dermatose alérgica

 Ictiose
  

AUTOHEMOTHERAPY IN CASE OF PRURIGO NODULARIS - Auto-hemoterapia EM CASO DE prurigo
nodular (FOTOS Antes e Depois da Auto-hemoterapia) 

  
autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com

  
 
AUTOHEMOTHERAPY IN CASE OF PRURIGO NODULARIS 

 (PHOTOS Before and After Autohemotherapy) 
  

Dec 25 14 8:21 PM 
  

hello everyone. my name is Julio Lozano, im from Lima Peru. i was suffer prurigo nodularis since five years
ago. i improve my health with AUTOHEMOTHERAPY. 

 autohemotherapy is wonderful for skin and autoinmune disease. 
 two interesting links: http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-SJZX201103016.htm (Clinical Observation

of Prurigo Nodularis Treated with Autohemotherapy Combined with Desloratadine and Triamcinolone-
Acetonide-Neomycin Paste)

 VIDEO : AUTOHEMOTHERAPY DR. LUIS MOURA ( MI MEDICO) 
 http://prurigonodularissupport.yuku.com/topic/1305/AUTOHEMOTHERAPY#.VMGYitLF9Iw

file:///E:/-%20AHT%20NEW%20SITES%202018%20september/doencas/autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com


 
 
PHOTOS Before and After Autohemotherapy 

  
Post 3 days ago 

  
My photos before and after start treatment with autohemoterapy, in my case was diagnosed atopic prurigo
nodularis, also i had atopic dermatitis and asthma. All these conditions improved with Autohemotherapy.
Recently, one month ago i started a diet and a treatment to restore my intestinal flora. Soon tell you my full story.
I would like to know a little more and talk with you, i have skype, this is a horrible disease, that attacks the body
and the soul. Not lose hope. 

  
http://prurigonodularissupport.yuku.com/topic/1307/Photos-before-Autohemotherapy#.VMGYidLF9Iw

  
 
TRADUÇÃO VIA GOOGLE: 

  
 
Auto-hemoterapia EM CASO DE prurigo nodular (FOTOS Antes e Depois da Auto-hemoterapia) 

  
25 de dezembro 14 20:21 

  
Olá a todos. meu nome é Julio Lozano, eu sou de Lima Peru. Eu sofria de nodularis prurigo desde há cinco anos.
Eu melhorei minha saúde com a auto-hemoterapia. 

 auto-hemoterapia é maravilhosa para a pele e doença autoimune. 
  

dois links interessantes: 
 (observação clínica de prurigo nodular tratados com Auto-hemoterapia Combinado com desloratadina e

Triamcinolone-Acetonide-Neomicina Paste) 
  

VÍDEO: auto-hemoterapia DR. LUIS MOURA (MEU MEDICO) 
  

FOTOS Antes e Depois Auto-hemoterapia 
  

Mensagem 3 dias atrás 
  

Minhas fotos antes e depois do início do tratamento, com autohemoterapy, no meu caso foi diagnosticado
atópica prurigo nodular, também eu tinha dermatite atópica e asma. Todas estas condições melhoraram com
Auto-hemoterapia. Recentemente, um mês atrás eu comecei uma dieta e um tratamento para restaurar a minha
flora intestinal. Logo contar a minha história completa. Eu gostaria de saber um pouco mais e falar com você, eu
tenho skype, esta é uma doença horrível, que ataca o corpo ea alma. Não perca a esperança. 

  
 
 
 
 
 
 
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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cirurgião Dentista e professor e indico (AUTO-HEMOTERAPIA) para os meus pacientes na hora da
anamnese...

  
Segunda-feira, 17 de setembro de 2012 - 22:22:32

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Asma

 Azia
 Bronquite

 Bronquite asmática
 Enxaqueca

 Gastrite
 Glaucoma

  
Quando já nao havia mais esperança....

  
Me considerava asmático crônico desde os 16 anos quando peguei uma gripe forte e nunca mais fui o mesmo
durante 25 anos com crises pós gripe,duas pneumonias..uma em 98 e outra em 2000....gastos exorbitantes com
medicamentos e tratamentos pneumológicos sem cura, apenas com melhoria aparente dos sintomas..em março
de 2012,após uma mudança de residência...faxinas,livros,ácaros...enfim,fiz uma crise que considero hoje quase
fatal,onde passei 1 mês inteiro dormindo sentado em uma rede pois não respirava mais normal...medicamentos já
nao mais surtiam efeito...berotec,miflasona,fluir,nebulizador,brondilat...nada mais funcionava..um amigo
apresentou me o tratamento...já faço aos sábados desde 20 de abril de 2012, e graças a Deus e à hemo estou
feliz...não uso mais nenhum destes medicamentos...quando resfrio até dou risadas,coisa que não fazia..chorava
quando gripava,pois certamente seriam quase um mês de sofrimento e crise.Não há o que se
questionar....funciona mesmo...sou Cirurgião Dentista e professor e indico para os meus pacientes na hora da



anamnese,pois a maioria deles apresenta algum tipo de patologia e acredito que temos que multiplicar o
tratamento da hemo,ainda mais que faço e melhorei,se nao dizer curei da asma...tenho glaucoma também e senti
melhora em mais de 70%...mas nao deixei de usar meu colírio tartarato de brimonidina...Recomendo para todo o
mundo que sofre as sequelas das doenças e do bolso... 

 HAVILO PEREIRA DE LIMA 
 41 anos - BOA VISTA RORAIMA

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/quando-ja-nao-havia-mais-esperanca.asp

  
 
autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com

 
 
 
 
 
Sábado, 31 de março de 2012 - 14:38:30

  
é resultado muito rápido

  
Estou na 5ª semana de auto-hemo e já posso dar meu depoimento. Comecei esperançosa em ter uma cura a longo
prazo de constantes gripes, mas é muito mais do que isso! Eu tenho uma rouquidão e dor nos bronquios há mais
de 15 anos, vivia tossindo por qualquer ventinho, e já nem tinha consciencia disso, já tinha incorporado esses
sintomas, nem lembrava deles, embora diarios. Depois da 4ª aplicaçao de auto hemo me surpreendi respirando
muito bem ,o ar fluindo com facilidade para os pulmoes, sem tossir. Respirar deitada era quase impossivel, e
nessa ultima semana está havendo uma melhora de 90%,estou muito surpresa, pois nem esperava esse resultado
tão rapido. Outro resultado inexperado, eu e meu marido, estressadissimos, sem ferias há muitos anos, por
qualquer motivo brigando e nos sentindo irritados, estamos nessa ultima semana nos 

 sentindo imensamente calmos, está acontecendo uma clareza mental, não me esforço para lembrar de coisas ou
raciocinar, a concentraçao e eficiencia mental aumentaram muito, é impressionante como em tao pouco tempo
isso pode acontecer, milagre, qualidade de vida. 

 Obrigada Dr.Luis Moura, continuarei a postar meus resultados nas proximas semanas! 
 tania maura 

 55 anos - sao paulo
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/e-resultado-muito-rapido.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 19 de fevereiro de 2012 - 15:36:04

  
AHT cura ensfisema e Bronquite Asmática

  
geraldoseuamigo fez um comentário sobre Reportagem sobre a Autohemoterapia exibida no Jornal da Band: 

  
“Dr.” eu era paciente fase final de enfisema grave, evolução de Bronquite asmática que tive desde criança, eu

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/quando-ja-nao-havia-mais-esperanca.asp
file:///E:/-%20AHT%20NEW%20SITES%202018%20september/doencas/autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/e-resultado-muito-rapido.asp


fiquei no oxigênio em casa sem poder se quer ir à rua, por 20 anos. 
 Aos 21 anos, eu fiz a auto-hemoterapia 20 ml de 4 em 4 dias, e fiquei Curado, em um ano de tratamento. Se eu

dependesse da sua opinião, hoje eu estaria morto, é bom que o senhor tenha colocado a cara para todo mundo
ver, e fugir do seu consultório. 

 Jorge Geral Seifert 
  

http://www.youtube.com/user/geraldoseuamigo
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/aht-cura-ensfisema-e-bronquite-asmatica.asp
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 15 de outubro de 2011 - 11:59:40

  
Enfermidades selecionadas 

 Asma
 Dor na(s) perna(s)

 Dores articulares
 Gripe

  
Eu obtive beneficios... (ASMA, DORES, GRIPES)

  
Eu obtive beneficios... 

  
Bem...descobri a Auto-hemoterapia pela internet, quando buscava tratamentos naturais para as dores que minha
mãe tinha no joelho e nas costas. Vi o vídeo do DR LUIZ MOURA e me interessei bastante, li tudo que
encontrei a respeito e entendi que as explicações eram viáveis, com coerência. Apesar de ter alguns receios
resolvi fazer em mim o procedimento para comprovar se fazia, realmente bem e não causava nenhum efeito
colateral, pois tive medo de fazer algo em minha mãe que eu não conhecia. 

 Já faz 10 meses que retiro sangue da veia e aplico no músculo. Gostaria de esclarecer que, como o procedimento
é proibido pela anvisa, é dificil encontrar quem aplica, o que me obrigou a pesquisar na internet como fazer o
procedimento. Também, gostaria de deixar claro que sou uma pessoa esclarecida, e que busco informações de
várias fontes antes de me meter a fazer o que não é do meu conhecimento. Digo isso, porque em vários
depoimentos vi pessoas que se dizem especialistas criticando a auto-hemoterapia e chamando as pessoas que a
defendem de ignorantes, crentes que se deixam enganar com facilidade. Sei o que estou fazendo e como essa
terapia é proibida, a única forma de fazê-la foi aprender como tirar sangue da veia e aplicar no músculo, sendo
assim, aprendi a fazer o procedimento em mim para não depender de outra pessoa para fazê-lo. 

 Tenho asma alérgica desde os sete anos de idade e problemas de alergias como: renite, sinusite, alergia a metais
e todo mês passava por gripes e resfriados que acabavam comigo; então, a terapia dando certo seria excelente
para mim e estou escrevendo esse depoimento para ajudar pessoas que tem muitas dúvidas quanto ao
procedimento da auto-hemoterapia e seus benefícios. 

 Nunca aconteceu nenhum efeito colateral, nada mesmo. No começo aplicava o sangue no glúteo, sentia um
pouco mais de dor localizada no local da aplicação e ficava um hematoma que durava mais ou menos dez dias,
então comecei a aplicar nos braços e na cocha da perna. Sinto um pouco de dor localizada que dura no máximo
três dias, porém não fica nenhum hematoma, hoje alterno braços e pernas. Aplico entre 5 e 8 ml de sangue, mas

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/aht-cura-ensfisema-e-bronquite-asmatica.asp
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/


procuro não passar de 5 ml num músculo só. Quando vou aplicar mais do que isso, divido entre braço e perna. 
 Quanto aos benefícios que tive. Estou muito feliz com os resultados: a rinite, gripes e resfriados, quase que

sumiram por completo e quando tenho resfriados, curam-se com três dias no máximo. Antes ficava semanas
seguidas com sintomas horríveis de gripe. Nunca mais precisei tomar antibióticos para a garganta, nem anti-
histamínicos para a rinite. A asma que me atacava sempre, ainda não foi curada, mas os ataques diminuíram
bastante, sendo que ás vezes, ainda tomo xaropes para aliviar a falta de ar. Preciso dizer que a auto-hemoterapia
não traz alívio imediato, nem é mágica. Ela ativa seu sistema imunológico que vai ajudá-lo a se curar mais
rápido e, assim como se demora anos para adquirir uma doença, também demora-se algum tempo para que curas
aconteçam. Percebi que os benefícios são cumulativos ao longo do tempo, o importante é persistir e continuar o
tratamento. Os remédios, como o próprio nome diz remedia, não cura. Quem nos cura é o sistema imunológico
que é reforçado com a auto-hemoterapia. 

 Tudo que disse acima, é experiência minha, fui cobaia de mim mesma e estou feliz com os resultados, ninguém
pode falar que estou falando do que não experimentei. 

 A auto-hemoterapia é positiva para o tratamento de várias doenças e não impede que se possa usar os remédios
que são receitados pelo médico, vai ajudar no tratamento, só isso. Além de que, se houver efeitos colaterais por
conta do tratamento alopático, a pessoa se sentira muito melhor. 

 Obrigada pela atenção e espero que este depoimento possa ser útil para pessoas que estão precisando. Deus
abençoe a todos. 

  
Publicado por Elizabete Siqueira em 15 outubro 2011 às 12:32 em INFORMAÇÕES 

  
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/eu-obtive-beneficios?xg_source=activity

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-obtive-beneficios-asma-dores-gripes.asp 

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

  
Enfermidades selecionadas 

 Asma
 Hérnia de disco

  
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 

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-obtive-beneficios-asma-dores-gripes.asp
http://www.youtube.com/watch?v=4cwjdL2-5ys


- 
  

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

  
 
 
 
 
 
 
Domingo, 21 de agosto de 2011 - 21:24:36

  
Enfermidades selecionadas 

 Acne juvenil
 Bronquite

 Hipertrofia benigna de próstata
  

Testemunhos da auto-hemoterapia - no metropoli online 
  

Samuel dos Santos Netto disse: 
 15/08/2011 às 01:42 

  
Resumindo: 

 Curei-me de uma bronquite asmática grave, com 12 meses de Auto-hemoterapia, FAZENDO 10 ml de 4 em 4
dias, sem 

 atrasar um dia se quer, e quando me sentia mal adiantava a dose para 3 em 3, ou até de 2 em 2 dias. 
 Passei a sentir breve período de melhora nos 3 primeiros meses, e melhora significativa a partir do 7º mês, e 

 melhora absoluta. Cura a partir do 12º mês. 
 Sou uma pessoa completamente cética, e tenho que admitir… Esse tratamento para mim funcionou mesmo! 

  
 
Djalma disse: 

 17/08/2011 às 12:54 
  

OLA,, EU SOU FORMADO EM ACUPUNTURA E QUIROPRAXIA,, E FAÇO USO DA HM. E USO EM
ALGUNS CLIENTES MEUS,,, E O 

 RESULTADO É EXELENTE,,, TRATEI DO MEU PAI QUE ESTAVA COM PROSTATITE, JA TRATEI DE
PESSOAS QUE ESTAVA COM MUITA 

 ESPINHAS, ENFIM,, VARIOS E VARIOS CASOS,,, E GRAÇA A DEUS O RESULTADO É MUITO
POSITIVO, EU MESMO NÃO SEI O QUE 

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


É UMA GRIPE, MEU ESTADO IMUNE ESTA SEMPRE ALTO, AUMENTA A DISPOSIÇÃO, INCLUSIVE
É UM EXELENTE VIAGRA,,, RSRSRS 

 FICAM TODOS COM DEUS. 
 ABRAÇOS 

  
http://metropolionline.com.br/vidasaudavel/auto-hemoterapia-funciona-ou-nao-funciona/

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/testemunhos-da-auto-hemoterapia-no-me

  
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 10 de julho de 2011 - 14:09:05

  
Enfermidades selecionadas 

 Alergias
 Asma

 Cisto cebáceo
 Doenças pancreáticas

  
A unica dúvida é se alguem ja usou em criança de 3 anos

  
Data: 05/06/2009 23:03:30 

 De: luciana (lcpublicidades@hotmail.com) 
 IP: 200.223.17.26 

 Assunto: A unica dúvida é se alguem ja usou em criança de 3 anos 
  

 
Eu descobri um cisto no pancrea, e a gasto disse que não era de se preocupar ma sabe como é agente sempre fica
preocupada. Então resolvi conhecer melhor a AH e sentir muita confiança a ponto de fazer 20 cópias do dvd de
Dr. Luiz Moura e sair emprestando as pessoas e mostrando a todas pessoas que eu achava que poderia ajudar.
Com isso, eu, minha mãe que teve cancer de tireoide, meu pai com arterias entupidas, minha tia com asma e
alergia, minha irmã com problemas nas circulações das pernas, duas amigas enfermeiras, e muitas outras amigas
com outros tipos de problemas, ja estamos fazendo a auto hemoterapia. E todas essas pessoas estão obtendo
resultados significativo, elas estão surpresas pois não imaginaria que iam obter resultados tão favoráveis. Meu
filho de 3 anos tem problema de alergia quase sempre tem que ir ao hospital e só não fiz a AH nele pois ainda
não vi nenhum relato com crianças nesta idade. VAMOS AJUDAR ALIVIAR O SOFRIMENTO DE MUITA
GENTE. Divulguem a AUTO HEMOTERAPIA. Quem é doente hoje pode ser sao amanhã e quem é sao hoje
pode ser doente amanha. 

  
Diva

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-unica-duvida-e-se-alguem-ja-usou-em-crianca-de-3-anos-.asp

  
 
 
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/testemunhos-da-auto-hemoterapia-no-me
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/a-unica-duvida-e-se-alguem-ja-usou-em-crianca-de-3-anos-.asp


 
Terça-feira, 14 de junho de 2011 - 19:25:24

  
Auto-hemoterapia no tratamento de crise asmática, verrugas e problema de garganta e de pele

  
Data: 14/06/2011 18:49 

 De: Raul Ruckl (ruckl.r@oi.com.br) 
 IP: 187.7.50.115 

 Assunto: Re: Re: Re: AUTOHEMOTERAPIA EM SANTA CATARINA 
  

Faço auto hemoterapia a quatro meses, 
 tive uma crise asmatica violenta,usava a bombinha 

 com Foraseque,que acabou me dando problemas 
 na garganta.Os beneficios que obtive até agora 

 são vario ex. minha disposição ficou exelente,minha pele 
 ficou ótima tinha uma enorme veruga nas costas,sumiu, 

 meu problema de farfanta foi resolvido,pessoas que conheço 
 tambem tiveram resultados ótimos,obrigado 

  
http://inforum.insite.com.br/39550/11813702.html

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-no-tratamento-de-crise-asmatica-verrugas-e.asp

  
 
 
 
 
 
Domingo, 17 de abril de 2011 - 13:02:27

  
Enfermidades selecionadas 

 Asma
  

so fazendo pra crer
  

Sei que muitos não acreditam ou tem medo, mais o medo de morre é maior. cada crise era um tormento ficava
indgnado cada vez que ia procurar um hospital ficava a espera de uma vaga para pode ser consultado e receber
as medicações. numa dessas idas ao hospital que me falaram da auto-hemoterapia. quando resolvi fazer depois
de tanto sofrimento, minha vida mudou por completo nunca mais soube que é crise da ASMA. fico muito grato a
pessoa que me informou, pois só fiz 4 (quatro) vezes aplicação de 5ml de sete em sete dias. hoje já fazem 2(dois)
que não faço. muito obrigado mesmo. 

 RODOLFO BENTES 
 13 anos - MACAPA

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011 - 10:51:42

  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-no-tratamento-de-crise-asmatica-verrugas-e.asp


Enfermidades selecionadas 
 Ácido Úrico / Gota Úrica

 Alergias
 Artrite reumatóide

 Artrose
 Bronquite asmática

 Distúrbio do Ácido Úrico
 Gripe

  
Santo Graal

  
Tenho feito já 14 aplicaçoes de 5 ml por semana, a partir da quarta resolvi o problema de tosse e catarro 

 constante , devido a alergia a frio e poeira.Eu não queria de maneira nemhum , usar os corticoide e outros 
 remediso com efeitos colaterais terriveis.Nunca mais tive estes problemas.pare de tomar tilatil e beserol , 
 tomava praticamente 3 a 4 x por semana.Mesmo que o Ministério da Saúde não autorize o uso oficial de auto-

 hemoterapia, a divulgação desta técnica a traves das pessoas que usam e estão satisfeito com os resultados, 
 será suficiente para ter uma revolução "DA SAUDE", no Brasil. No final quem decide se uma coisa esta certa ou

não, sempre será o POVO.E ninguém, vai fazer alguma coisa para se prejudicar .A AUTOHEMOTERAPIA, vai
ganhar a 

 cada dia mais espaço,simplesmente porque é eficiente e barata.Eu mesmo, uso com muita satisfação e por isso,
eu 

 divulgue para meus amigos e colegas.Assim , desta maneira , num instante todo mundo terá acesso.Com ou sem 
 autorização, a INTERNET vai acabar informando sobre os benefícios desta técnica que o próprio DEUS

DIVINO, 
 criou com o nosso próprio sangue.No final, o homem descobriu a famosa procura do Santo Graal...e este é o

nosso 
 próprio SANGUE....Chegamos na era da visão e do bom senso....Acredite, muito coisas ainda vão ser

descoberta, 
 sem precisar poluir ou destruir ou enriquecer grupos monopolista.Esta onda, de liberdade, e verdade e amor e 

 fraternidade vai vencer para o bem de todos. 
  

rafael afan 
 52 anos

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/santo-graal.asp

  
 
 
 
 
Sábado, 23 de outubro de 2010 - 18:05:36

  
Enfermidades selecionadas   

  Bronquite
  Cisto cebáceo

  Sinusite
  

Benefícios da AE
  

Tenho 55 anos minha esposa 50, começamos a fazer a AH á 3 meses, 5 ml cada 7 dias.Relato: Esposa - Dores
nas juntas e erticulações das mãos - caroço no tendão da mão esquerda que segundo consulta médica somente
com cirurgia_ Simplesmente desaparecu. Ela tem diabetes tipo 2 - conforme tivermos resultados segundo
exames informaresmos. 

 Eu - Sinusite e Bonquite crônica - todo ano pegava um resfriado e a situação complicava la vai 20 dias de

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/santo-graal.asp


antibióticos. agora em julho de 2010 obtive apenas um leve sintoma de resfriado por alguns dias e foi só- nehum
medicamento tomado. 

 Tenho outros probelmas crônicos, assim que tiver resultados informarei 
 É uma pena nós termos conhecido a AH a tão pouco tempo. 

  
Luiz Barbosa   

 Ribeirão Preto
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/beneficios-da-ae.asp
  

 
 
 
 
Terça-feira, 19 de outubro de 2010 - 21:40:03

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Asma

  
Vantagens 

 Apartir do primeiro mes de hemoterapia não houve necessedade de fazer injeções semanais para asma, o uso do
spray aerolin também reduzido de quatro a cinco aplicações diárias para uma vez, no máximo duas. 

  
 Experiência 

 Quem está fazendo o tratamento é meu Pai que tem 65 anos, ele melhorou muito, está satisfeitissimo. Eu e
minha familia também estamos iniciando para tratamento de resfriados e alergia, tenho informado a vários
amigos sobre o tratamento. 

  
 Ricardo Cruz 

 38 anos - Bagé - RS - Brasil
  

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

 
 
 
 
Sexta-feira, 3 de setembro de 2010 - 23:18:52

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Bronquite, Bronquite asmática, Gripe, Herpes

  
Vantagens 

 Uma grande melhora geral fisica, bem como de auto estima, embora que até agora não solucionou
definitivamente os problemas pretendidos inicialmente. 

  
 Experiência 

 Em base a minha experiencia, tenho divulgado e recomendado para outras pessoas, as q estão fazendo o
tratamento me relataram q tem conseguido bons resultados. 

  
 Artur Guse 

 67 anos - Foz do Iguaçu - PR - Brasil
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/beneficios-da-ae.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-asma-2.asp


 
 
Domingo, 29 de agosto de 2010 - 18:29:26

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Bronquite asmática, Bursite, Dores articulares, Fibromialgia,
Osteoporose

  
Vantagens 

 Melhorou a disposição para as atividades corriqueiras e as dores nas articulações 
  

 maria da graça bandeira de almeida 
 56 anos - Brasília - DF - Brasil

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
Data: 03/02/2009 11:54

 De: Anita Rodrigues 
 IP: 189.104.126.3

 Assunto: AUTO-HEMOTERAPIA
 Posso afirmar com toda veracidade por experiencia própria a cura de "ASMA CRÔNICA" convivendo com este

mal de urgência em urgência, os médicos me falva (isto é caso pra UTI), MAS TERMINAVA NAS
EMFERMARIAS de hospitias 15, 20 dias e mesmo assim sem resultados, tentei até com o tratamento
homeopatico, e ñ obtive sucesso. Dai resolvi fazer o tratamento com Auto-Hemoterapia, fazendo 10 aplicações
de 20cc e hoje ñ dependo mais mais de bomba, nem corticóides mto menos aminofilina etc.......... Posso atestar
minha cura com certeza e indico a tantos outros que me perguntar. 

  
 
 
 
Sexta-feira, 8 de abril de 2011 - 21:09:51

  
Ja faço a auto hemoterapia a mais de 4 anos, para ser mais preciso de novembro de 2006 em diante, e me sinto
cada vez melhor, era portador de bronquite cronico, tomava bronco dilatador desde que nasci com a idade de 60
anos as coisas cada vez pioravam mais, tinha pressão alta e início de diabete que segundo os médicos era
hereditária ou medicamentosa, porem hoje com 64 anos, abandonei os corticoides, broncodilatadores e outros
remedios que usava para viver medicamentosamente, por este simples procedimento sanguineo que é a auto
hemoterapia. PARA MIM O MILAGRE DA MINHA VIDA... 

 joão carlos hirdes 
  

AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
Terça-feira, 20 de julho de 2010 - 15:07:14

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Alergias, Artrite, Asma, Bronquite, Bronquite asmática,
Enxaqueca, Rinite, Sinusite

  



Vantagens 
 Melhora da infecção crônica na mucosa respiratoria das vias aéreas inferiores e superiores. 

 depois da 4º dose não tive mais enxaqueca. 
 Desaparecimento de secreções geladinosa de cor esverdiada e do mal estar fisico e da fadiga geral que tomava

conta do meu corpo. 
 Aumento de vitalidade e vigor físico para nadar e caminhar em aclive. 

 Melhora da secreção e inflamação da pele. Fiquei muito emocionado qndo fui nadar e não precisei recorrer ao
uso, crônico, do broncodilatador berotec. 

 Estou na sexta dose e bastante otimista com os bons resultados. Já fiz todo tipo de tratamento e as respostas com
a autohemoterapia esta sendo concretamente positiva.  

  
 Experiência 

 Posso relatar apenas que os cravinhos ficaram secos e pontudos com se tivesse areinha na pele. 
 Apareceram umas bolinhas na pele do tronco e das costas. Mas como sou acneico, isto é o de menos. Por que

minha pele do rosto esta ficando limpa. E estou com 52 anos e muito maltratado pela asma especialmente no
inverno. Já recorri a todo tipo de tratamento e pela primeira vez estou obtendo resposta com a autohemoterapia
para asma persistente crônica e suas consequencias.Pretendo agora dar atenção a alimentação e a prática de
exercício para diminuir as dores no torax por conta de respirar mal cronicamente a muito tempo. Especialmente
à noite. Passei a dormir a noite inteira sem precisar levantar para usar broncodilatador. Tenho ido deitar e
esqueço de usar a bombinha e ao acordar também. Isto é um sinal de que estou respirando melhor. Estou
aplicando 10ml 

 uma vez por semana e outro dia fiquei muito emocionado porque fui nadar e não senti fadiga e não precisei
recorrer ao uso de berotec. Eles afirmam que asma não tem cura e eu nunca me conformei com isto. Espero
dentro e algum tempo poder relatar estabilização dos sintomas e poder levar uma vida normal. 

 Muito obrigado. 
  

 jose carlos meirelles 
 52 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
João Carlos Hirdes - 61 anos - Rua Frederico Trebi, 75 - Pelotas RS.

 Quinta-feira, 1 de janeiro de 2009 - 12:29:45 no site: fórum Orientações Médicas
 sou usuário da auto-hemoterapia desde 15/11/2006, nunca imaginei, que com minha idade deixaria de usar

remédio pra asma, como aminofilina, bricanil, asmac, corticoides como maticorten e tantos outros quanto foram
inventados, as famosas bombinhas que sempre estiveram no meu bolso como berotec, aerolim, zaditem seretide
e tantas outras que me aconpanharam desde o meu nascimento. - É incrivel quando saio e viajar e não levo
remédio algum por que não preciso mais deles para me manter respirando normal.

  
 
 
 
Copélia, perfil no Orkut: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=3768058551279763803

 Em 3 de janeiro de 2009, deixou o scrap abaixo na comunidade do Orkut: ASMA E AUTOHEMOTERAPIA:
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630

 Olá. Sou asmática e faço auto-hemoterapia há 4 meses e estou tendo ótimos resultados, o mais visível até o
momento é que parei de usar medicamentos como Amnofilina e Berotec para evitar crises. Eu recomendo
porque funciona mesmo!!! Bjinhos a Todos!!!

  



 
 
 
Joaquim Marçal é um grande divulgador da AutoHemo no Orkut: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?
uid=16209280005736117767 

 Olhe o scrap que ele deixou na comunidade ASMA E AUTO-HEMOTERAPIA:
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630

 http://blog.becher.com.br/criticas/auto-hemoterapia/?cp=all
 Castilho Alex Says:

 Dezembro 8th, 2007 at 11:16 pm
 olá… meu relato é simples, sou alérgico “asma e renite” por toda vida, sempre me tratei, bons convenios, muitos

tratamentos, muitos medicamentos, sem falar nas idas de emergência a pronto socorros claro para as
interminaveis inalações, sempre evitei lugares frios, ar condicionado, tomar gelado em fim, até que em uma aula
de direção defensiva acreditem um instrutor falou do assunto e que só estava comentando por que ele estava
utilizando a autohemoterapia e que estava sendo tão bom que não achava justo ficar com este conhecimento e
privar os outros, assim me emprestou uma cópia do video, então pesquisei assisti o video, perguntei, parecia
pergunta sobre politica, muitos não sabe nada, outros só acreditam vendo, quer dizer para quem tem duvida é
dificil ter uma opinião, porem as pessoas que tiveram a presença de espirito de iniciar a autohemoterapia, foi
quase unanimidade, elas apresentaram sempre algum tipo de melhora, portanto ciente dos fatos inciei a “AH”
como teste por dois meses,não utilizei a minha amiga bombinha para minhas crises de asma, (20anos com ela)
melhorou minhas crises tanto que até pensei que foi coisidência, então parei por que o planejado foi por dois
meses os testes, e agora já faz mais dois meses tambèm que não faço a “AH” voltou as crises, agora iniciarei por
definitivo o tratamento, chega de sofrer, como recebi este presente me comprometo em divulgar, só para rebater
as possiveis criticas, vou continuar pesquisando, para as autoridades solicito a elas que cumpram seu papel de
iniciar o devido estudo cientifico e parem de apenas jogar palavras ao vento sem provas, digo também que a
ANVISA, falhou no caso do leite contaminado, duvido que foi a primeira vez e não acredito que será a ultima,
desculpem mas há muitas verdades que não podem ser ditas e as autoridades as tem em segredo, pela sua própria
sobrevivência política ou financeira, quem sabe, até mais…

  
 
 
 
Data: 21/04/2007 08:22 - Inforum

 De: sayonara (sayo_rv@hotmail.com)
 IP: 201.15.117.13

 Assunto: Auto-hemoterapia
 Eu e meus filhos estamos fazendo a auto hemoterapia , meu filho mais velho tem bronquite asmática, e vi ótimos

resultados, pois sua crise diminuiu. Pode confiar na auto hemo...
  

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

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

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

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



 
 
 
 
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 10:03:49 - Orientações Médicas

 tive por anos asma.......e a 1 ano faço a auto hemoterapia e fui totalmente curada......alem da asma tambem de
rinite dores no corpo e me sinto mais fortalecida.......realmente agradeço por pesquisarem sobre a auto
hemoterapia......muito obrigada!!!

 ELAINE - GOIANIA
  

 
 
 
Quarta-feira, 22 de outubro de 2008 - 21:24:28 - Orientações Médicas

 Conheci a A H na Bahia, lá em uma cidade do interior , Sul da Bahia, com poucos ou nenhum recursos médicos,
conheci um colega de trabalho que me passou o DVD e me apresentou uma comunidade inteira , com muitas
pessoas dizendo que curou isso ou aquilo, acreditei levei fé e fiz A H , por um ano , porque tinha Broquite e
Asma, já parei de fazer fazem 2 meses e não necessitei mais fazer nebulizações, com berotec e nem tomar
corticoides, graças a Deus estou curado, acredito que não voltará , mas se voltar , recomeço as sessões de A H.,
nunca tive nehum efeito colateral , por isso é chamado de A H , ou continuamos sofrendo com o que nos
pertuba, ou assumimos os riscos que poderiam ter essa prática, depende somente de nós, somos frutos de nossas
escolhas. Abraços a Todos.

 Carlos Souza - Guaíba
  

 
 
 
Domingo, 19 de outubro de 2008 - 18:33:22 - Orientações Médicas

 Ví o video pela primeira vez em setembro de 2006, como já havia usado o procedimento com sucesso contra
figueira bovina (também comentado no vídeo) e tinha problema leve com asma desde 7 anos de idade, resolvi
experimentar e... nunca mais tive nenhuma manifestação. Além disse também não tive mais problema com
renite, e segundo minha esposa parei de roncar.

 Sou fã, uso até hj, a dois anos não tenho gripes ou resfriados, ou melhor, a dois anos não tenho gastos com
nenhum remédio.

 Sergio Prandi 54 anos - Santos
  

 
 
 
Orientações Médicas - Quarta-feira, 15 de outubro de 2008 - 23:58:19

 sou a favor porque já pude comprovar em mim e em minha família os efeitos benéficos desse tratamento contra
a acne, asma e dermatites após o uso ininterrupto de 4 meses. no cíclo de 7 em 7 dias. É realmente eficaz e
maravilhosamente barato.

 nice 45 anos - tobias barreto - sergipe
  

 
 
 
Orientações Médicas - Quarta-feira, 17 de setembro de 2008 - 11:58:51

 Sou usuário da auto-hemoterapia a mais de ano, e atribuo a este procedimento a cura da minha asma, a qual me
acompanhava desde meu nascimento, atribuo tambem ao controle da minha pressão e diabete. - Continuo
controlando estes dois ultimos problemas, que tambem desapareceram com a AUTO-HEMOTERAPIA

 Joao Carlos Hirdes Pelotas / Rs
  



 
 
 
Orientações Médicas:

 Terça-feira, 2 de setembro de 2008 - 22:08:06
 Encontro-me atualmente fazendo uso da auto-hemoterapia para vários problemas alérgicos

 respiratórios que tenho e o resultado está sendo muito bom. Até o momento só fiz o
 procedimento 4 vezes e os resultados são visíveis. Estou me sentindo muito bem, sem qualquer

 crise de bronquite, rinite e sinusite, que me eram corriqueiras nessa época do ano. Estou muito
 feliz com o tratamento, estou recomendando à vários amigos, inclusive a minha esposa que tanto

 necessita mas ainda está avaliando para se submeter ao tratamento, mesmo reconhecendo que me
 está sendo extremamente funcional. Um grande abraço a todos e muito obrigado pelas valiosas

 informações no site. Fiquem com Deus. Prof. Jorge Mello.
 Jorge Mello

 56 anos - Rio de Janeiro - Campo Grande
  

 
 
 
Postado por Lina

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

  
É impressionante! 

 Fiz minha 7a. aplicaçõa esta semana e minha bronquite já não dá sinais, além de 
 minha rinite alérgica estar quase desaparecendo, apesar de estarmos no inverno." 
 Postado por: Alexander 

 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=13670240951872060648
  

 
 
 
Relato de Brenda: DEPRESSÃO, RINITE, SINUSITE, ASMA, ALERGIAS

 ...Tinha sérios problemas crônicos desde os 5 anos de idade. 
 ...Após 15 meses e sem pausa alguma, ...Realizei as tomografias dos 

 seios da face constatou ( zero ) problema. 
 Não sinto mais nada graças a Deus e a Auto-hemoterapia... 

  
Perfil de Brenda: 

 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=95785295704521411
  

Relato postado em: 
 http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=31869178&tid=2530539304320144389&start=1

  
este relato foi postado no orkut por: 

 Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
 profile: 

 http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
  

 
 
 
Depoimento sobre auto-hemoterapia e epilepsia na reportagem

 A vida sob Auto-Hemoterapia



Mesmo ainda não autorizada pelo MS,
 a prática vem ganhando mais adeptos, que está no endereço

 http://www.seculodiario.com.br/arquivo/2008/abril/19_20/reportagens/reportagens/19_04_01.asp
 Esta reportagem traz ainda relatos de cura de asma, enfisema, entre outras doenças.

  
 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

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

Data: 29/10/2008 11:58
 De: DARCY COSTA ALMEIDA

 IP: 200.208.236.212
 Assunto: Fiz e faço!!!

 Fiz hemoterapia para me curar da asma e deu certo hoje me sinto bem.
 Sou balkconista de farmacia e a muito tempo conheço a pratica porem so vim fazer em mim

 depois de ver o video do doutor luiz Moura.
  

 
 
 
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:

 http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
 Data: 11/10/2008 01:25

 De: Ivonete Soares Nunes 49 anos Paraíba (cidade Santa Rita (ivonetesoaresnunes2008
 @hotmail.com)

 IP: 200.97.67.68
 Assunto: Auto-Hemoterapia

 Olá pessoal! Parabens por acreditar nessa técnica tão importante, sou professora de
 Ciências e Matemática, me ligo muito a saúde pela natureza, portanto qdo conheci O DVD do

 Dr Luis Moura, imediatamente comecei fazer a AH, estou na 18ª aaplicação, e estou me
 sentindo ótima, antes trabalhava dopada por bombinha pois sou asmática de um sério

 processo alérgico, devido a Himunudade ser muito baixa, só vivia cheia de aftas, chiado forte
 no peito, ronco no sono, muitas dores ósseas causadas excesso de medicamento, tive

 hosteoporose precoce devidos os corticoides. graças a Deus estou, disposta, ativa, feliz
 minha auto-estima é outra. Se tivesse conhecido este tratamento antes, não teria perdido
 tanto na minha adolescência e na vida adulta, porque só vivia de internamento e emergência

 em hospitais pneumológicos. Não disistam! façam com fé que sua vida passa a valer muito a
 penas com saúde

  
 
 
 
Inforum:

  
Data: 11/12/2009 01:45

 De: Mariana Bragança
 IP: 189.34.53.190

 Assunto: Me livrei dos corticosteróides!!!
 Depois de mais de 10 anos fazendo uso contínuo de corticosteróides orais e inalatórios, finalmente me vi livre da

asma!
  

Conheci a autohemoterapia através da minha mãe que por sua vez conheceu a técnica por meio do dvd do Dr.

http://www.seculodiario.com.br/arquivo/2008/abril/19_20/reportagens/reportagens/19_04_01.asp
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/


Luiz Moura.
  

Desde criança tive pânico de agulhas, muito medo de injeção. Somente em 2009 depois de uma crise muito feia
de asma e depois de desenvolver uma neutropenia (em decorrência do uso excessivo de corticosteróides) foi que
eu tomei coragem de fazer a autohemo.

  
Atualmente estou sem crises de asma, minha pele melhorou, não faço mais uso de medicação antidepressiva que
costumava fazer antes da autohemo. Muita coisa mudou em minha vida. Me tornei uma pessoa mais saudável,
não necessito de remédios.

 Durante o ano inteiro não tive nenhum resfriado!!!
  

A eficácia da técnica é comprovada nos resultados dos meus hemogramas - fiz um na semana anterior à primeira
aplicação e um na semana posterior. Continuo fazendo hemograma periodicamente e os resultados só melhoram.

  
Meu médico ainda considera a autohemo como "medicina classe D ou E", mesmo observandos os resultados.
Mas eu desconsidero tamanha ignorância, apenas consulto para pegar requisição de exames que me ajudam a
comprovar a eficácia da técnica.

  
É maravilhoso, incontestavelmente eficiente e extremamente barato!!

  
Tenho graduação e pós-graduação na área da saúde e desde a primeira aplicação eu que fiz em mim mesma.
Agora também faço na minha família.

  
Sem dúvidas, conhecer e fazer uso da autohemoterapia foi a melhor coisa que aconteceu em minha vida.

  
Sou muito grata ao Dr. Luiz Moura por sua campanha de divulgação. O considero um médico muito ético.
Louvável sua atitude! 

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Domingo, 16 de agosto de 2009 - 20:49:03 

  
Data: 16/08/2009 19:29 

 De: ione 
 IP: 200.199.81.236 

 Assunto: AUTO-HEMO 
  

FAÇO A.H. A 1 ANO E FIQUEI BOA DA ASMA NAO ESTOU TOMANDO REMEDIO .CONHEÇO
VARIAS PESSOAS QUE FASEM E ESTAO OTIMAS.DEUS ABENÇOE ESTE MEDICOE SUA FAMILIA. 

  
 
 
 
 
 
 
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/
  

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