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Relatos - Auto-Hemoterapia e Dores
Sábado, 23 de janeiro de 2016 - 19:05:19
Auto-hemoterapia resolve dores no joelho e coluna
Publicado ontem na foto do CFM (sobre a auto-hemoterapia):
Wilma Tamer O s médicos e farmaceuticos, preferem dizer que desconhecem a auto hemoterapia é menos
complicado, esse tratamento que dispensa remédios não interessa a eles, mas só a quem já tinha desistido de ter
uma boa saude é que sabe... tenho exames comprovando meus problemas no joelho, coluna.. quase.não
caminhava mais,, faço a hemo à quase 3 anos, sem dor, joelho excelente, saúde ótima.
Curtir · Responder · Ontem às 17:48

Domingo, 31 de janeiro de 2016 - 16:54:49
Auto-hemoterapia cura doença celíaca (auto imune) e dores fortes nos joelhos.
Ana Chollet pubicou em Auto-hemoterapia Testemunhos:
27 de janeiro às 00:49
Meu filho foi diagnosticado com doença celíaca, que é uma doença auto imune. Era horrível ter que procurar
tudo sem glúten. Agora come mais glúten que eu e não aparece mais nos exames a doença celíaca. No meu caso
já mal conseguia caminhar devido a dores fortes nos joelhos. Também estava sempre com infecção de garganta.
Estamos os dois muito bem. Graças a auto hemoterapia. Meu avô curou muitas pessoas enquanto viveu, com a
auto hemoterapia. Funciona, é segura! Obrigada ao De Luís Moura!
https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/

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

Quinta-feira, 2 de abril de 2015 - 02:39:26
Enfermidades selecionadas
Artrite, Depressão, Dores articulares
Eu ouvi sobre auto-hemoterapia em uma de minhas viagens ao Brasil ...
Eu ouvi sobre auto-hemoterapia em uma de minhas viagens ao Brasil e fiquei muito impressionado com os
resultados alcançados com a minha mãe este tratamento holístico. Enquanto eu estava lá eu aprendi com uma
enfermeira como desenhar o sangue mim e injetá-lo no músculo do meu braço. Tenho 57 anos de idade e
começou a auto-hemoterapia em outubro de 2014. Os dois primeiros meses eu não vi mudanças, mas no meu
nono tratamento meu nível de energia subiram, minha dor da artrite começou a se dissipar e pressão arterial caiu.
Agora, depois de quatro meses eu sou uma nova pessoa, me sinto melhor do que eu fiz em meus trinta anos.
Minha dor, depressão, ansiedade, pressão arterial elevada, baixo nível de energia e mente nebulosa são
completamente desaparecido. Eu começo meu dia às 5h30 e ainda estou indo sem parar até 11:00. Não há efeitos
colaterais e você nunca vai encontrar alguém que tentou fazê-lo dizendo que não deu certo para eles ou não
melhorar a sua saúde. Faça isso! Você vai se surpreender. Se você tiver alguma dúvida, você pode me enviar email em (bm787@aol.com) eu serei mais do que feliz em responder a quaisquer perguntas que você tem.

AUTOHEMOTHERAPY
mariab2
By mariab2 · February 2, 2015 at 10:42 pm · 0 replies
In Conversations
Follow replies
More options
Shared with the public
I heard about autohemotherapy in one of my trips to Brazil and was very impressed with the results my mother
achieved with this holistic treatment. While I was there I learned from a nurse how to to draw the blood myself
and inject it in my arm's muscle. I am 57 years old and started autohemotherapy in October 2014. The first two
months i did not see changes but on my 9th treatment my energy level soared, my arthritis pain started to
dissipate and blood pressure went down. Now after 4 months I am a brand new person, I feel better than I did in
my thirties. My pain, depression, anxiety, high blood pressure, low energy level and foggy mind are completely
gone. I start my day at 5:30am and I am still going non-stop until 11:00pm. There are no side effects and you
will never find anybody that tried it saying it did not work for them or did not improve their health. Do it! You
will be amazed. If you have any questions you can email me at (bm787@aol.com) I will be more than happy to
respond to any questions you have.
Edited February 2, 2015 at 11:06 pm
https://www.inspire.com/groups/talk-psoriasis/discussion/autohemotherapy-1/
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/eu-ouvi-sobre-auto-hemoterapia-em-uma-de-minhas-viagens-ao.asp

Segunda-feira, 4 de maio de 2015 - 11:24:18
INCENTIVO AO USO DA ATH
PREZADOS AMIGOS DA SAUDE
CONHECI A ATH A UNS CINCO ANOS ATRAS, E, CONFESSO QUE A PRINCIPIO ACHEI QUE FOSSE
MAIS UM MODISMO,UM EFEITO PLANCEBO. MAS QUANDO ASSISTI AO DVD DO DR. LUIS
MOURA CRI, E COMECEI A FAZER.
HOJE FAÇO, COM TODA A MINHA FAMILIA E AMIGOS E MINHA SAUDE ESTA EXCELENTE, AS
DORES FORAM EMBORA. FAÇO APLICAÇÃO QUEM PRECISAR LIGUE 27-999961283. SAUDE.
nelio carvalho
VILA VELHA - ES
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/incentivo-ao-uso-da-ath.asp

Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015 - 13:25:10
179.133.50.99

Enfermidades selecionadas
Auto-hemoterapia cura cisto, pressão alta e dor
Walter Medeiros publicou em Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura
Cisto no joelho
O sonoplasta rádio 98 Fm, Gilvan Santos (49), é outro exemplo clássico e bem sucedido de Autohemoterapia.
Ele descobriu um cisto no joelho. Andava com dificuldade. Bem acima do peso e precisando urgentemente
praticar uma atividade física. Foi apresentado a Autohemoterapia pelo patrão e empresário Felinto Rodrigues
Neto. Em três meses a dor desapareceu e pôde voltar a se exercitar. Depois, com dez quilos a menos, se
considera um atleta de alto rendimento graças a injeção do sangue. Até os problemas de pressão alta
desapareceram. "Não dou ouvido aos comentários negativos sobre o tratamento. O que me interessa é o
resultado e eu sou a prova viva de que a Autohemoterapia realmente funciona", diz ele.
FONTE AHT HEMOTERAPIA

Terça-feira, 18 de março de 2014 - 15:24:55
Enfermidades selecionadas
Alergias
Depressão
Dor de cabeça crônica
Dor na coluna
Dor na(s) perna(s)
Enxaqueca
Menstruação, cólicas e controle da TPM
Pressão arterial
Sinusite
AHT uma benção em minha vida
Estou completando 20 aplicações, e descobri que não posso parar, na semana que faltei a enxaqueca voltou, o
cansaço voltou, as dores no corpo voltaram, a indisposição o sono instável, enfim, resto da vida farei a autohemoterapia feliz da vida. Tenho um rapaz que me atende em casa aqui em itaipuaçu/Maricá/Niterói tudo de
bom o Cláudio, conforto total.
CLAUDIA TOKUI
43 anos - ITAIPUAÇU/MARICÁ
AHT HEMOTERAPIA

Sábado, 29 de setembro de 2012 - 23:58:53
Enfermidades selecionadas
Colesterol

COLESTEROL,TRIGLICERIDES
EM MAIO DE 2012,FIZ UMA BATERIA DE EXAMES,COMO FAÇO EM TODAS AS VEZES QUE TIRO
FÉRIAS.RESULTADO:COLESTEROL TOTAL:264mg/dl -SENDO HDL(BOM)37 DESEJAVEL ACIMA DE
55 E LDL(RUIM)172,40 SENDO QUE NIVEL DESEJADO ABAIXO DE 130,SUPERIOR A 159 É NIVEL
ELEVADO, VLDL-54,60MG/DL SENDO QUE ALTO RISCO É ACIMA DE 40.O FATO É QUE SE
PASSARAM ESTES 4 MESES E NÃO TOMEI REMEDIOS E NÃO FIZ REGIMES CONFORME O
MÉDICO INDICOU,COMECEI A APLICAÇÃO DE 10ML DE AH NO DIA 01/09/2012 E FIZ 4 SEMANAS
CONSECUTIVAS,ENTÃO NO DIA 26/09/12 FIZ UM NOVO EXAME QUERO DIVULGAR A TODOS OS
RESULTADOS, QUE NUNCA CONSEGUI EM 10 ANOS DE COLESTEROL E TRIGLICERÍDEOS
ALTOS,SEGUE:COLESTEROL TOTAL:214mgdl DESEJÁVEL ABAIXO:200/TRIGLICERIDEOS(FANTÁSTICO!!!!)152 mgdl vr até 190mgdl/HDL(BOM)-54mgdl desejavel acima de 50,/LDL-129,70mgdl
desejave abaixo de 130mgdl/VLDL-30,4mgdl e o desejavel abaixo de 30.COMO VCS PODEM VER TANTO
EU,COMO O MÉDICO, FICAMOS ESPANTADOS COM ESSES RESULTADOS,SEM FALAR DE DORES
NAS COSTAS QUE EU SENTIA E PRATICAMENTE DESAPARECERAM COMO SE EU NUNCA
TIVESSE TIDO,INCRÍVEL!!!!!SE ISSO FOR PSICOLOGICO,COMO DIZEM ALGUNS,BOM
DEMAIS!!!FUNCIONA DO MESMO JEITO.CLARO QUE EU SEI QUE NÃO É PSICOLOGICO,PORQUE
QUEM NÃO DESEJA MELHORAR E NÃO CONSEGUE SE NÃO FIZER USO DE REMEDIOS.EU ESTOU
DANDO ESTE DEPOIMENTO,PQ A AH É REAL, COMO MEUS EXAMES COMPROVAM.OBRIGADO
LOACIR RIBEIRO.
LOACIR RIBEIRO DA ROCHA LEMOS JUNIOR
MATINHOS -PR
FONTE AHT HEMOTERAPIA
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/colesteroltriglicerides.asp

Rosana escrito @ junho 23, 2012 em 9:46 PM
A realidade está explícita e escancarada diante de cada cidadão brasileiro. Anvi$a proíbe o tratamento com autohemoterapia, porque a prática cura doenças, aumenta a imunidade do organismo e previne outras doenças. O que
seria do império dos laboratórios e do comércio da medicina se todos ficassem livres das dores e doenças? Mais
explícita ainda, é a realidade de que a auto-hemoterapia, só é proibida no Brasil. Outros países tem a liberdade
de escolher e usufruir do tratamento com ajuda do profissional médico. A auto-hemoterapia foi pra mim, o
melhor tratamento que já fiz na minha vida. Estou na 12 aplicação de 5ml por semana e estou curada da alergia
de detergente, dores nas pernas, colesterol e gordura no fígado. Nem gripe ou resfriado eu não pego mais.Me
sinto mais feliz e com muita disposição para viver com saúde. Bendita auto-hemoterapia! Parabéns Dr. Luiz
Moura, essa prática merece o prêmio Nobel da medicina.
http://hssuffer.wordpress.com/2011/01/31/auto-hemoterapia-orgaos-de-saude-no-brasil-insistem-em-naoreconhecer-o-que-ja-esta-mais-do-que-comprovado/#comment-3692
http://www.recantodasletras.com.br/artigos/2145143

Sexta-feira, 1 de janeiro de 1988 - 01:42:10
Enfermidades selecionadas
Bursite
Dor na coluna
Agradecimento ao Doutor Luiz Moura......ESTOU CURADO !!!!
Caros colegas AUTO-HEMOTERÁPICOS praticantes ou iniciantes ;
Em 4 de novembro de 2011 escrevi o agradecimento/testemunho abaixo :
“ Quero deixar registrado meu agradecimento ao Doutor Luiz Moura por ser essa pessoa abnegada, integra e
proba , que a despeito dos vários processos, calunias e difamações, manteve-se firme, estoico e fiel as suas
convicções, fruto de décadas de trabalho clínico e pesquisas “in loco”. Proporcionando a todo “ ser humano “ o
alivio para muitos de seus males, de forma barata e eficaz.
Há muitos anos eu padecia de fortes dores na coluna vertebral ( L4,L5 e S1 ), apesar das inúmeras consultas a
massagistas, médicos ortopedistas, neurologistas e outros tantos “istas”, NÃO fui feliz em encontrar alivio para
minhas dores cada vez mais freqüentes, recebendo indicação médica para cirurgia ,. até que . . . por uma
coincidência do destino, conheci um paciente do Dr. Luiz Moura, aqui em São Paulo, o qual, poucos meses
antes, no auge de crise dolorosa . . . acabou por seguir para o Rio de Janeiro em busca de alivio para sua
enfermidade. E, após consultar-se e iniciar o tratamento, com seis aplicações conseguiu o que tanto almejava. Da
mesma forma , comigo, hoje faz três anos que faço minhas aplicações e não sinto nenhuma dor, sequer fico
resfriado . . . cirurgia nem pensar ! Retomei minha vida normal, sem dores , adquiri qualidade de vida e não
deixarei jamais a AHT. “
Hoje, 15 de fevereiro de 2012 quero registrar aqui mais uma experiência feliz , a CURA completa DE UMA
BURSITE, que há anos me acompanhava e que após iniciar minha AHT, regrediu de forma espantosa.....porém,
se fazia presente, ainda , por força da PROFISSÃO.
Bom, como escrevi acima, quase fui a loucura , vitimado por dores na coluna.....e após iniciar minha AHT, as
dores sumiram por completo e nunca mais senti nada.
Fato é que nunca parei com minhas aplicações , apenas reduzi a quantidade , ou seja, de 20 ml a cada 5 dias
passei para 10 ml, e por alguns anos nada senti, exceto uma pequena dormência no braço direito e dedos;
Meu oficio é CABELEIREIRO e como tal, faço muitos movimentos repetitivos com tesouras e pentes por varias
horas , seis dias por semana.
De uns tempos pra cá comecei a sentir uma dormência incomoda no braço direito, com maior ênfase nos dedos :
INDICADOR,MÉDIO e DEDÃO, justamente aqueles que mais utilizo no meu dia a dia....Acreditando que
estava diante de um quadro de LER ( Lesão por Esforço Repetitivo ) , consultei um Especialista que
diagnosticou ... BURSITE , INDICANDO UM SEM NUMERO DE REMÉDIOS ALOPATAS e LICENÇA
SAUDE no mínimo 60 dias .... que no meu caso é impraticável devido a minha profissão autônoma.
Como sou praticante da AHT há anos, conheço seus benefícios e resolvi por mim mesmo, AUMENTAR a
quantidade de sangue aplicado.....de 10 ml passei a 20 ml a cada 5 dias, com aplicação de 10 ml em cada
nádega...e não é que deu certo !!!! Após, 6 aplicações a dormência se foi e não sinto mais nada . Hoje continuo
com minhas aplicações de 20 ml a cada 5 dias e não sinto mais nada , praticando meu Oficio com o mesmo vigor
dos meus 30 anos......TOTALMENTE SEM DORES.
Por isso reitero meus agradecimentos a esse homem tão generoso e integro DOUTOR LUIZ MOURA....a quem ,
assim como milhares de pessoas neste mundo encontraram ALIVIO para suas dores e CURA para seus males.
PS.: Fiquei sabendo que o CFM através de LOBBY tenta aprovar uma um Projeto de Lei que se encontra para
sanção da Presidenta, onde os Médicos seriam ( apenas eles) os AUTORIZADOS a aplicar Auto Hemoterapia

nas pessoas......????
Na minha opinião modesta , mas, com excelente memória graças ao poder rejuvenescedor da AHT...me lembro
... Não eram os MÉDICOS através de suas entidades de classe ...CFM , CRMs,e tantos outros similares em
conjunto com a ANVISA e outros, que diziam que a AHT é prejudicial a Saúde.....pois, o que não é permitido eu
entendo que faz mal.....e a AHT foi proibida no Território Nacional em 2007 sob varias alegações , inclusive
essa.
Rsrsrs ..... Acredito mesmo que agora que eles viram milhares de pessoas praticando a AHT sem nenhuma
contra indicação, querem pegar uma parte grande desse “MERCADO” , criando mecanismos que monopolizem
o manuseio dessa técnica apenas a eles.....e claro elevando ABSURDAMENTE o custo de cada APLICAÇÃO
!!!! Claro .
ASSINEM O ABAIXO ASSINADO contra mais essa tentativa de manipulação !!! só com milhares de
assinaturas a nossa Presidenta VETARÁ esse PL absurdo.
À aqueles que criticam a AHT eu sugiro que leiam os diversos depoimentos de pessoas que realmente obtiveram
êxito na cura de suas enfermidades de forma simples, barata e não menos cientifica como afirmam os que são
contrários.
Atenciosamente
Daniel Floriano
Daniel Floriano da Silva
65 anos - são paulo
COMENTARIOS:
Segunda-feira, 26 de março de 2012 - 20:58:16
Daniel
imprimi o seu depoimento e vou mostrar para meu marido, que nao gosta de internet. Ele tem os mesmos
sintomas que vc tinha, dores na coluna, 3 hernias de disco,faz acumpuntura há mais de 4 anos, as dores só
melhoram um pouco,e agora está com dormencia nos dedos das maos. Estamos fazendo auto hemo há um mes, e
já notei uma disposiçao melhor nele,que andava deprimido e cabisbaixo, devido tambem a uma sindrome
nefrotica, que lhe deixa o corpo inchado, ele toma 20 mg de cortizona dia, mais 11 comprimidos diversos, de
varios remedios, que não fazem quase nenhum efeito . Não é exagero, 12 remedios por dia? os medicos acham
que é normal. Estou recorrendo à auto hemo como ultimo recurso para que esta odisseia tenha fim. Estamos
aplicando 5 mg por semana, não sei se deveria aumentar, é dificil decidir isso sozinha. Tambem estou fazendo
em mim, aplicando 5 mg por semana, pois estou sempre gripada e extrememente cansada e estressada, devido ao
meu trabalho , comerciante ,e cuidar do marido.Gostei muito do seu depoimento, espero em reve fazer um
depoimento como o seu ! Sucesso !
tania maura
55 anos - sao paulo
Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2012 - 11:40:22
Prezado Daniel Floriano
Postei seu texto no facebook e a secretária do Dr Luiz Moura, Sra Janilda fez um comentário, que transcrevo
abaixo.
Abços
Olá Autohemoterapia,
Janilda Queiroz comentou seu link.
Janilda escreveu: "Fico muito feliz com a sua cura. Realmente a AHT é maravilhosa, pena que muitos não a
aceitam, mas também têm muitos que acreditam e por isso se beneficiam com a técnica, fazendo uso constante

dela. Agradeço os elogios ao Dr Luiz Moura e realmente posso dizer, que ele é um ser iluminado e que em todo
tempo em que está clinicando o faz por amor a Medicina, o que hoje em dia está cada vez mais raro. Abraços!!!"
M.Fetha
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/agradecimento-ao-doutor-luiz-mouraestou-curado-.asp

Sábado, 14 de julho de 2012 - 15:48:09
Enfermidades selecionadas
Dor na(s) perna(s)
Dores articulares
faço autohemoterapia a 10 meses ate´o momento tudo bem me livrei de uma dor horrível que sentia no joelho
Comentário sobre o vídeo: Demonstração 3 de aplicação de autohemoterapia na coxa
meire rocha:
bom já faço a aplicação de autohemoterapia a 10 meses ate´o momento tudo bem me livrei de uma dor horrível
que sentia no joelho
http://www.youtube.com/watch?v=Qw3KGJSBedA

Terça-feira, 6 de março de 2012 - 16:43:40
Enfermidades selecionadas
Bursite
Pode fazer sem medo a hemoterapia seu proprio sangue ea sua cura
Venho fazendo auto hemoterapia a sete meses pois tinha dores fortissima na coluna e no pescoço e braço tomava
celebra e tyllex nao adiantava hoje nao tomo mais nada estou otima pretendo continuar o uso ja endiquei pra 18
pessoas todas estao se dando bem, mas tem que ter paciencia pois cada organismo responde de uma maneira mas
a resposta vem com certeza minha mae de 94 anos faz uso estou poupando ela de um acv fazemos 10ml
semanalmente beijos a todos Elizabete
Elizabete Franco
50 anos - Curitiba pr
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/pode-fazer-sem-medo-a-hemoterapia-seu-proprio-sangue-ea-sua.asp

Domingo, 23 de outubro de 2011 - 00:10:36
Enfermidades selecionadas
Dores articulares
Tendinite
Auto-hemoterapia melhora tendinite e dores nas articulações
Alessandra Lima
21/10/2011 00:07
Estou na sexta aplicação da autohemoterapia, e antes de fazê-la nem saía da cama com dores nas articulações e a
tendinite nas duas mãos. No segundo dia da primeira aplicação eu já conseguia trabalhar no PC, pois sou design
gráfico e não aguentava mexer no mouse que a dor subia até os ombros e por conta disso, eu estava sem
expectativa para me desenvolver profissionamente. Tenho litíase renal, e as cólicas eram frequêntes, depois da
autohemoterapia as cólicas desaparecem. Quero agradecer primeiramente, ao Dr. Luís Moura pela vida que ele
me deu de volta. A sua coragem e a sua competência médica, para aliviar a dor, tratar das muitas doenças, e em
muitas outras curar. Esse homem que eu admiro por não nos privar do direito de ter a saúde ao alcanse, a
retomarmos a nossa saúde de não sermos vítimas de um sistema de saúde que visa o lucro. Esse médico, como
tantos outros que se tornam dignos por admitir que a autohemoterapia é um dos recursos mais simples e
compensadores neste mundo.
http://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/forum/a-auto-hemoterapia/
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-tendinite-e-dores-nas-articulacoes.asp

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
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 antihistamínicos 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, 28 de março de 2011 - 07:43:24
Enfermidades selecionadas
Asma

Diabetes mellitus
Dores articulares
Auto-hemoterapia cura asma, e melhoras em casos de AV e diabetes
Auto Hemoterapia
Postado por Nadyja Maly Silva Rodrigues em 27 março 2011 às 12:36
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/auto-hemoterapia-4?xg_source=activity
Sou tec. em enfermagem e faço aplicação da Auto- Hemoterapia em algumas pessoas, inclusive em minha mãe,
que
era asmática(crônica) fazia uso de medicamentos fortes além da nebulização que usava diariamente (várias
vezes)
depois da auto-hemoterapia, ela não tem mais crises de asma eo nebulizador está aposentado. Além disso outras
pessoas que aplico têm relatos maravilhosos a exemplo de um Sr. sequelado de avc, desorientado, que a esposa
solicitou o tratamento, ele está recuperando os movimentos do corpo, a sensibilidade e a lucidez. além de
relatos de outras pessoas como: disposição, bom humor e melhora consideravel na imunidade. Os meus avós
depois
da auto-hemoterapia associada ao clorêto de magnésio, não sentem mais as dores no corpo que tanto os
incomodavam. Duas pessoas que aplico e têm diabetes (67 e 93 anos) estão com o diabetes controlado ( valor
130
a 140).Eu também uso e me sinto muito bem, recomendo.
Psicológico?
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-asma-e-melhoras-em-casos-de-av-e.asp

Terça-feira, 22 de março de 2011 - 21:31:27
Enfermidades selecionadas
Ácido Úrico / Gota Úrica
Dor na(s) perna(s)
Auto-hemoterapia melhoras ácido úrico, manchas na pele, dores nas pernas, ansiedade e outros beneficios
22/03/2011 11:49 - Rosabel S. Jardim
Parabéns Dra Genaura por ter acreditado na Hemoteria, lí seu relato e fiquei impressionada com sua força e
determinação. Faço hemoterapia ha 4 meses e já tibe muitas melhoras no acido urico, manchas na pele, dores nas
pernas que não tenho mais, não fico mais nervosa e ansiosa como antes entre outros beneficios. Pena que parou
seus relatos, mas a Senhora é uma mulher guerreira. Meus Parabens e beijos
http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723
AHT HEMOTERAPIA

Sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011 - 21:34:45
Enfermidades selecionadas
Dores articulares
Hepatite
Auto-hemoterapia cura dores nas pernas
Data: 18/02/2011 19:12
De: Daisy G. B. Souto
IP: 201.93.232.33
Assunto: Autohemoterapia
Olá. Faço uso da autohemoterapia há 3 anos e estou satisfeita como os resultados pois, sofria muito de dores
nas pernas e elas sumiram. Meu marido também é adepto e alguns amigos e familiares também. Um amigo
portador de
hepatite c está maravilhado com os benefícios. Porém nossa maior dificuldade foi encontrar alguém apto em
fazer
as aplicações, isso foi nos angustiando até que uma enfermeira amiga de outra cidade nos ensinou como fazer e
então eu faço para meu marido e ele para mim. Conheci a técnica através de um médico homeopata de uma
cidade
vizinha que me deu um DVD do Dr Luis. De lá para cá não deixei de usa-la. Tenho 45 anos e moro em Itapira
(região de Campinas SP).
http://inforum.insite.com.br/66763/11553467.html
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-dores-nas-pernas.asp

Segunda-feira, 31 de janeiro de 2011 - 16:59:15
oi eu estou fazendo AH desde de outubro , a minha sogra trouxe o dvd do doutor , a minha sogra tinha dor
horrivel na perna , e quase nao podia caminhar de dor ,o colesterou alto , ela faz 1 ano que esta fazendo e
melhorou , nao sente dor o colesterou baixo , um caroço que ela tinha no seio esquerdo chumiu , eu começei a
fazer outubro 2010 , tinha os pes todo rachado em baixo dos pes , e a minha mao sempre rachava parecia que
estava sempre encardida , o meu cabelos estavam caindo estava ficando quase careca , hoje tudo esta
melhorando
os pes estao quase bom , a minha mao esta bem limpinha e lisa , o meu cabelo estao seios de fios novos e o
cabelo bem macios . estou vendo a minha pele bonita , estou contente com a hemoterapia .
irene alves lopes
42 anos - cachoeira do sul
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/oi-eu-estou-fazendo-ah-desde-de-outubro-a-minhasogra.asp

Terça-feira, 4 de janeiro de 2011 - 15:15:44
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrite, Artrite reumatóide, Artrose, Colesterol, Coração (problemas
cardíacos), Diabetes mellitus, Doenças pancreáticas, Dor na(s) perna(s), Dores articulares, Estresse, Hérnia de
disco, Hipertensão arterial, Insuficiência hepática, Pressão arterial, Reumatismo
Vantagens
Vivia com muitas dores. Tomava analgésico 3 vezes ao dia, tinha digestão díficil, vivia estressada sem ânimo.
Hoje levanto cedo, vou para o trabalho com muita disposição. Durmo às 11:30h todos os dias.
Vivo de bem com a vida. Agradeço ter o conhecimento e aplicação da Auto-Hemoterapia, que tem me ajudado a
rejuvenescer, não tenho rugas e nunca pintei o cabelo.
Faço aplicação uma vez por semana, comecei em julho de 2009.
E pretendo não mais parar.
Agradeço o Dr. Moura por ter passado a nós essa técnica de saúde.
Abraços a todos
Mary Estela Furtado
61 anos - Sorocaba - SP - Brasil
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-artrite-artrite-3.asp

Domingo, 19 de dezembro de 2010 - 20:10:48
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dores articulares, Prevenção em geral
Vantagens
Maior disposição física, desapareceu as dores nas articulações das maos.
Experiência
O único sintoma que pude observar como negativo foi insonia nos primeiros dias após a primeira aplicação.
Antonia Arineia Sousa Teles
38 anos - Varjota - CE - Brasil
AHT HEMOTERAPIA

Quinta-feira, 26 de agosto de 2010 - 15:04:54

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Prevenção em geral
Vantagens
Curei-me de um sério problema de distenção no fêmur o qual vinha sofrendo a mais de um ano.
Experiência
Nenhum problema, pelo contrario quando comecei a praticar notei que estava com outra aproveitamento físico.
inclusive jogando uma bolinha (isso é quando o cara não joga mais nada, só atrapalha os outro) e um bolão! tire
a conclusão. Um abraço.
Francisco Alves Ferreira
69 anos - Mossoró - RN - Brasil
AHT HEMOTERAPIA

Quinta-feira, 15 de julho de 2010 - 15:01:17
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Artrose, Colite, Enxaqueca, Miomas, Sinusite
Vantagens
Eliminei dores nas articulações dos braços, diminui meu ciclo mestrual tanto em dias e quantidade, diminuiu
muito minhas colícas menstruais, (tenho adenomiose e as colicas são fortes), não tenho mais
sinusite,aftas,reduziu meu cansaço quando na prática de exercícios físicos, melhorou a digestão, e ainda tem
beneficios que estou descobrindo agora , poís são coisas que eu não prestava muita atenção.
Experiência
Não tive nenhum desconforto com a AH, a não, ser a dor da picada e o local um pouco dolorido depois,por isso
a necessidade de intercalar o lado da aplicação.
Comecei a fazer AH para adenomiose uterina, meu utero estava com um volume bem grande e eu não queria
fazer a cirurgia, tinha um sangramento continuo e abundante, fortes dores abdominais,e já estava sem opções,
quando um Iridologo me apresentou a terápia, eu aceitei! e hoje, 6 meses depois estou satisfeita, não sei ainda se
meu útero reduziu de volume, retorno ma ninha médica no mês que vem, porém os sintomas desapareceram. Eu
estou a 1 mês sem fazer a AH só pra descanças e retorno essa semana, não fico mais sem essa terapia, poís além
desses benefícios que citei tem outros que ainda estou descobrindo,
Silvia
45 anos - São José dos Campos - SP - Brasil
AHT HEMOTERAPIA

Terça-feira, 27 de abril de 2010 - 10:36:18
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Alergias, Dores articulares
Vantagens
Total, em tudo que anotei, e parentes mesu em outros casos. Foi um sucesso, não paramos mais.

Experiência
Nenhum efeito em colateral.
Mario Moraes
61 anos - Maringá - PR - Brasil
AHT HEMOTERAPIA

Sexta-feira, 23 de abril de 2010 - 20:58:54
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Dor na coluna, Dores articulares, Gripe, Infecção, Inflamação, LER Lesão por esforço repetitivo.
Vantagens
Sucesso tive meu sistema imunologico fortificado frente aos problemas de dores nas articulaões colunas e LER.
Experiência
Só tive melhora ao fazer a hemoterapia acho q deveria ser implementado com urgencia no sistema unico de
saúde. penso q deveria havar mais esclarecimentos a população dos benefícios e tb boa vontade politica e
médica para fazer valer esse procedimento a nivel nacional.
Luis Oliveira
43 anos - São Leopoldo - RS - Brasil
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-dor-na-coluna-dores-4.asp

PACIENTE DO DR. LUIZ MOURA POR MAIS DE 20 ANOS, TESTEMUNHA EM FAVOR DA AUTOHEMOTERAPIA.
Terça-feira, 13 de julho de 2010 - 16:32:35:
Sou absolutamente a favor.
Fui paciente do Dr Luiz Moura, dos 13 aos 37 anos, quando ele se mudou para Visconde de Mauá e eu para
Maricá.
O tratamento é sensacional, faz efeito e custa baratíssimo.
Monica Azevedo
41 anos - Rio de Janeiro
Quarta-feira, 14 de julho de 2010 - 09:22:17:
Eu tinha sérias complicações de circulação sanguinea desde pequena, com muitas dores nas juntas,
principalmente das pernas. Fiz a AH por 5 anos ( 1982 a 1987 ), começando de 3 em 3 dias e terminando de 15
em 15 dias, juntamente com uma medicação vinda do Urugay: Lisado de Corazon. Hoje, aos 41 anos não sinto

mais dores ( o meu trabalho como vendedora e a minha idade agora contribuem para o cansaço e inchaço ).
Em 2001 tive dengue e com a doença houve complicações no fígado. Os médicos de um conhecido hospital na
Barra da Tijuca não fizeram os exames de sangue relativos as enzimas hepáticas ( acho que é assim que se diz...
)e me receitaram paracetamol. Segui as orientações médicas e com 15 dias eu estava com uma intoxicação
gravíssima no fígado! Mais uma vez apelei pelo Dr Luiz Moura, que sugeriu que eu fizesse a AH novamente.
Assim foi feito. Mesmo seguindo a orientação dele de passar longos 40 dias de cama e comendo suspiro, em 7
dias eu já não sentia mais as dores terríveis no abdomem e em 15 dias o inchaço do fígado já havia desaparecido.
( Não fiz uso de nenhuma medicação complementar )
Em 2004, aos 36 anos e grávida do segundo filho, recebi do obstetra a orientação de repouso de 45 dias por
conta de uma gravidez de risco ( baixa de líquido amniótico e descolamento de placenta ). Comentei com o
obstetra sobre a AH e ele se colocou contra o tratamento, dizendo desconhecer os benefícios; mas me deixou a
vontade para fazê-la, caso quisesse. Logicamente procurei pelo Dr Luiz Moura e mais uma vez me tratei com
AH. Minha gravidez foi TRANQUILÍSSIMA, seguindo um repouso de 7 dias ( e não de 45... ) e trabalhando até
o dia do parto ( cesareana ). Ganhei pouco peso ( 6kg ), a criança nasceu de 40 semanas, com 3,6 kg e 51 cm e
absolutamente saudável.( Não fiz uso de nenhuma medicação complementar )
Meu esposo também fez AH, para melhor desempenho nas atividades físicas, que foi comprovadamente eficaz,
mas vou deixar isso para que ele dê a propria opinião.
Monica Azevedo
41 anos - Rio de Janeiro
https://www.youtube.com/watch?v=5X5zXI_kE0c
http://www.hemoterapia.org/videos/em-2001-tive-dengue-e-com-a-doenca-houve-complicacoes-no.asp

Data: 04/02/2009 16:17
De: Eduardo
IP: 152.92.123.113
Assunto: Espondilite anquilosante
Romualdo,
Eu tenho EA e deste que comecei a Auto hemoterapia a qual é a 21 aplicação já estou bem melhor.
Encontrava me num ponto que não queria mais viver mas tb não queria morrer. Os remédios já não faziam mais
efeito. A doença já estava comprometendo meu olho direito o qual latejava de dor e a visão encontrara embasada
devido a AE que ataca a visão e outros órgões vitais do corpo.
Meu email: jevg@zipmail.com.br

Orientações Médicas:
Terça-feira, 24 de fevereiro de 2009 - 11:16:29
Hoje estou muito bem graças a auto-hemoterapia. Alergias, fiquei livre delas, dores de artrose sumiram. Minha
companheira estava sem poder trabalhar e já se pensava em uma cadeira de rodas elétrica e 10 dias após o
tratamento ela se levantou e foi trabalhar e não parou mais.
Saide Navi 75 anos - Rio de Janeiro - Flamengo

Luiz Carlos Negrão Rabelo - 49 anos - Belém - Pará: fórum Orientações Médicas
Quinta-feira, 25 de dezembro de 2008 - 20:44:39
Eu tinha um problema sério de dor na urina e dor na coluna e ja estou na quinta vez que estou fazendo a AutoHemoterapia e estou me sentindo muito bem. Nunca mais senti dor!
Travessa Barão do Triunfo, 4517
Bairro: Marco
Telefone: (91) 32760550
Belém - Pará

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

Orientações Médicas - Domingo, 30 de novembro de 2008 - 20:50:15
Tem, pelo menos, vinte anos que uso a hemoterapia em bovinos com figueira (tipo verrugas) e com resultado
100% positivo. Há quatro meses ouvi falar da técnica em humanos e, de imediato, comecei a utilizá-la. Era
portadora de neuralgia do trigêmeo e hoje estou sem dor e sem uso de medicamentos. Uma benção em minha
vida!
Maria Amelia - 37 anos - Araraquara

Orientações Médicas - Sexta-feira, 21 de novembro de 2008 - 00:37:35
Estou na 6ª aplicação da Hemo e muito satisfeita , pois eu era vítma de uma infernal dor de cabeça que me
consumia praticamente todos os dias do mês, sem contar com o descontrole menstrua em que eu me
encontrava,hoje não sei o que é dor de cabeça e estou muito feliz, não sei se é a minha fé, só sei que stou muito
feliz. Espero futuramente contar mais novidades desta maravilha em minha vida a Hemoterapia.
Maria do Socorro de lima Santiago 46 anos - Catende -PE

Inforum:
Data: 21/04/2007 08:29
De: sayonara
IP: 201.15.117.13
Assunto: Auto hemo
Minha mãe tambem tinha grandes dores nas pernas e dormença, depois da
auto-hemo melhorou e muito , já não sente dores. Pode confiar e fazer a auto-hemo, pois seu custo é só uma
seringa...

Inforum:

Data: 21/04/2007 07:36
De: vicente filho
IP: 201.4.190.80
Assunto: Tratamento
Eu há dois meses atras vi o video da AH e comecei fazer o tratamento
visando a cura de muitas dores que eu sentia nas minhas pernas. Não
sinto mais nada de dores como tambem acabaram minhas dores de coluna
rins e uma gastrite, que eu nao podia comer quase nada que faltava era
morrer de azia, e apos 10 series de aplicacões o resutado foi
incrivelmente excelente. Hoje não tomo remedio nenhum. Se sinto alguma
coisa retorno ao tratamento pois não sinto nada de efeito, pelo
contrario, nao traz a mim nenhum mal estar, mas boa saude.

Inforum:
Data: 21/04/2007 00:58
De: ismael
IP: 192.168.14.75, 189.13.156.186
Assunto: Alivio das dores
Sofri uma queda de motocicleta, resultando em fraturas cominutiva no
ombro esquerdo. Total 6 fraturas no umeral, apos um ano de tratamento e
fisioterapia e sentindo dores frequentes , decobri há quatro meses a
auto-hemoterapia. Informo que, no primeiro dia da aplicação de 10 ml na
região glutea durante esta noite urinei 6 vezes, a primeira urina saiu
de cor esbranguesada e arenosa e foi clareando ate se tornar totalmente
transparente. Estou na quarta aplicação, as dores desapareceram
completamente do ombro, e tambem as dores na região das pernas
completamente sem dores...

Inforum:
Data: 20/04/2007 15:48
De: Ivana
IP: 201.8.246.176
Assunto: Resposta para Maria Aparecida Velasco
... comecei a fazer a AH quarta-feira passada (estou me sentindo ótima,
sem as dores que me acompanhavam há alguns meses), mas, minha irmã
conheceu uma senhora de 83 anos que faz a AH há 40 anos. O caso dela
foi uma doença cujo tratamento não podia ser feito em Fortaleza e ela
foi para o Rio de Janeiro. Não sei quem foi o médico que a atendeu no
Rio, mas ele prescreveu a AH e ela ficou completamente curada. Desde
então, ela faz regularmente uma aplicação por mês, apenas como
prevenção. Com a idade que ela está hoje, não tem nenhuma das doenças
comuns as pessoas idosas, tipo: pressão alta, colesterol, diabetes,
etc... Ela também relatou que um dos filhos, com 18 anos na época,
estava com o rosto deformado por acne e que ela mandou ele fazer as
aplicações e nem marca ficou da acne...

Inforum:
Data: 20/04/2007 15:36
De: MARCOS
IP: 201.10.161.122
Assunto: PARA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (NOVA)
... EU VOU CONTINUAR USANDO A TÉCNICA DA AUTO-HEMOTERAPIA...INFORMO QUE
ESTOU NA 10ª APLICAÇÃO DE 10 ML E OBTIVE OS SEGUINTES RESULTADOS:
1) PRESSÃO ALTA QUE PASSOU PARA 120-80;
2) GANHO DE MASSA MUSCULAR COM OS MESMOS EXERCÍCIOS QUE FAZIA ANTES;
3) ACABOU COM AS ENXAQUECAS CONSTANTES;
4) ACABOU COM A ARRITIA CARDÍACA;
5) ACABOU COM ALERGIA DE PELE DO MEU FILHO QUE TAMBÉM FAZ AH;
6) PAREI DE TOMAR UM MONTE DE REMÉDIOS;
7) ACABOU COM A GASTRITE E ENJÔOS....

Inforum:
Data: 19/04/2007 07:59
De: REGINA MOURA DE SÁ (reginasa88@bol.com.br)
IP: 201.57.114.132
Assunto: Depoimento sobre auto-hemoterapia
ESTOU FAZENDO AUTO-HEMOTERAPIA DESDE NOVEMBRO DE 2006, SEM INTERVALO. O
PROBLEMA QUE MAIS ME INCOMODAVA DURANTE A MINHA VIDA ERA RINITE E
CRISES CONSTANTES DE SINUSITE DE UNS ANOS PRÁ CÁ. DESDE QUE COMECEI,
NO DIA SEGUINTE A CORISA ACABOU, VOLTANDO APÓS OS 5 DIAS. COM A PRÁTICA
CONSTANTE NÃO TENHO SENTIDO MAIS NADA. ACABARM AS DORES TERRIVEIS NA
CABEÇA, NO CORPO E SECREÇÃO. FORA ISSO PERCEBI UMA MELHORA TOTAL NO
ORGANISMO, TIPO CANSAÇO, FALTA DE ENERGIA, DORES NAS PERNAS, ENXAQUECA
DE VEZ EM QUANDO. ENFIM, ME SINTO BEM. ...

Inforum:
Data: 17/04/2007 12:31
De: Ivanilde de carvalho
IP: 201.8.14.60
Assunto: Sucesso com o uso de auto hemoterapia.
Estou na 5 aplicação para prevenção, mas fiquei maravilhada com o
resultado que tive na tpm sem intenção de resolver este problema que me
incomodava de dores nas costas pernas mal humor etc.
E meu esposo faz para alergias que era terrivel espirrava muito
lacrimejava, enfim muito sofrimento ate surgir esta fantastica auto
hemoterapia. Nos fazemos aplicações tambem em 11 clientes amigos e so e
susesso total ate o momento, são varios problemas,dores musculares
menbros rigidos devido a idade presão alta, cansaso, enfim e muitas as
soluções que a auto h,tem nos proporcionado.

Inforum:
Data: 17/04/2007 09:49
De: Karin Gabriel Krahembuhl
IP: 201.43.224.40
Assunto: Artrite reumatica e circulação nas pernas
Estou fazendo AHT há 3 meses e senti uma grande mehora no meu estado
físico geral. Melhorou minhas dores reumáticas, cansaço nas pernas ( má
circulação), memória, cabelos , unhas.
Meu pai tb faz para diabetes e melhorou o nível de glicose, mas NÃO
abandonou seus medicamentos anteriores...

Inforum:
Data: 23/03/2007 22:06
De: BETH
IP: 201.79.119.210
Assunto: ARTRITE REUMATOIDE
... Comecei a fazer este tratamento e por incrivel que pareça na
segunda aplicação eu já não estava sentindo 70% das dores que sentia,
hoje já estou na setima aplicação e a unica coisa que não melhorou
ainda, é que quando eu levanto pela manhã minhas mãos ainda estão
inchadas, mas não sinto dores mais à noite e este inchaço que antes era
constante agora cerca de meia hora que eu levantei as mãos melhoram...

Inforum:
Data: 16/04/2007 17:49
De: Bernadete
IP: 201.78.20.77
Assunto: Artrite reumatóide
Tenho uma colega de trabalho cujo marido sofre de artrite reumatóide.
Ele já não anda e sente dores fortíssimas. Ele está recebendo 20 ml de
5 em 5 dias. Ela relatou que já consegue perceber uma melhora nele,
inclusive na musculatura que estava muito fraca também.

Inforum:
Data: 16/04/2007 00:39
De: Suely
IP: 201.88.104.205
Assunto: Impressões sobre a auto-hemoterapia
... fiz 8 sessões até o momento. Nas primeiras aplicações senti um
calor no rosto, logo no 1o. dia, porém, tenho me sentido com bastante
disposição. Além disso, eu sentia muito frio, mesmo em clima quente e
não podia dormir com o cabelo molhado, que ficava com a garganta
arranhando. Depois da auto-hemoterapia, não sinto mais frio como antes
e não tive problemas de garganta, mesmo dormindo com o cabelo molhado.
Uma amiga minha de 65 anos anos fez 3 meses de aplicação, passou a ter

muita disposição e vigor físico. Ela tinha muitas dores no corpo que
desapareceram e também uma alergia nos pés que melhorou sensivelmente.
Outra amiga fez 3 aplicações. Logo nas 2 primeiras aplicações, ela
simplesmente não conseguiu dormir, porém não ficou cansada. Ela costuma
ter insônia. Até o momento ela não ficou doente, o que era muito comum
ela ficar gripada ou passar mal de forma geral.

Inforum:
Data: 13/04/2007 19:47
De: Valéria (agencia.inovacao@hotmail.com)
IP: 201.40.176.211
Assunto: Eu faço Hemoterapia!!!!
Comecei a Hemoterapia a pouco tempo para acabar com minha incansável
Renite e dores de cabeça por esta causadas. No meio do tratamento já
senti melhoras. Nariz parou de "correr", as dores de cabeça fortíssimas
pararam, gripes e resfriados nunca mais peguei. Tinha muita dores nas
costas por causa do trabalho e estas também sumiram...

Orientações Médicas:
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 13:49:46
Sou totalmente a favor. Fui benefiaciada com o tratamento, estou muito bem das
dores reumaticas que sentia.
maria rozania aparecida dos santos - 42 anos - piuma- es

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 24 de outubro de 2008 - 16:57:49
A 4 meses estou fazendo o tratamento por conta e estou super satisfeita.... tinha uma
dor horrivel na barriga e na primeira aplicaçao ja tive resultado....obrigado doutor luiz
moura...por sua existencia e bondade...
silvana a silva - araguari minas gerais

Orientações Médicas:
Quinta-feira, 16 de outubro de 2008 - 22:32:31
Estou curado das dores das pernas e braços.
Cícero Carvalho de Medeiros - 40 anos - Mamanguape Paraíba

Orientações Médicas:
Sábado, 11 de outubro de 2008 - 22:50:19
esto fazendo há um mes, já melhorei da coluna,

conheço muitas pessoas que estão fazendo
gente com renite alérgica ja nao toma mais remédio,
gente com cancer na garganta, está melhorando
gente com doença de chagas em estado avançado já esta bem melhor
e muito mais que não vou escrever tudo...
jorge 43 anos - florianópolis sc

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 11:11:54
depois que descobri a hemoterapia , não pretendo mai para de tomar , tinha uma forte dor de
cabeça sempre que menstruava , depois da hemoterapia passou e sempre estava gripada
que me deixava de cama , e fiquei boa também e agora descobrir que tenho mais energia e
eu estou adorando agradeço a deus por descobri esse método e estou super satisfeita e
indico para minhas amigas também.
maria das graças rodrigues 38 anos - recife - pe

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 3 de dezembro de 2008 - 18:35:14
o melhor remedio para ernia de disco e gripe, melhorou minha imunidade!
jose cardoso barbosa - 54 anos - Goiania

Orientações Médicas:
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1549&u=10
Sexta-feira, 19 de dezembro de 2008 - 14:51:34
Um abraço a todos que utilizam esta técnica e o Dr. Luiz Moura merece o prêmio Nobel de Medicina.
Já utilizo a Auto-Hemoterapia e fiquei curado de Rinite e Sinusite que tinha a muitos anos. Sou Patologista
Clínico, Matemático, Analista de Suporte, Pesquisador e Professor de Faculdade e de Universidade, tenho 2
especializações, trabalho com Informática a quase 30 (trinta) anos. Meu Pai era médico homeopata autodidata e
curou muita gente.
O Problema se resume ao seguinte:
1) Todas as entidades médicas oficiais;
2) Médicos com baixa formação e/ou com pensamentos retrógrados e/ou preconceituosos;
3) Grupos farmacêuticos e Laboratórios de fabricação e pesquisa de remédios;
4) Planos de Saúde;
5) Hospitais Particulares e Clínicas Médicas;
6) Grupos de Médicos e Associações;
TODOS NÃO TEM INTERESSE NA DIVULGAÇÃO POR UMA QUESTÃO MERAMENTE FINANCEIRA.
POIS RESOLVERIA OS PROBLEMAS DE SAÚDE DE UMA NAÇÃO POBRE E QUE TEM UM POVO
DOENTE. ESTA TÉCNICA CURARIA DIVERSOS BRASILEIROS COM BAIXO CUSTO.
TAMBÉM SOU A FAVOR DA URINOTERAPIA E JÁ TOMO CLORETO DE MAGNÉSIO A ANOS.

FIQUEI CURADO DE UMA HÉRNIA DE DISCO, ENTRE A L4/L5, MAIS 3 DISCOS NA CERVICAL QUE
ESTAVAM DESIDRATADOS, MAIS UM BICO DE PAPAGAIO QUE SUMIU. ESTAVA COM UMA
CIRURGIA MARCADA NA MINHA COLUNA E GRAÇAS AO CLORETO DE MAGNÉSIO, NÃO FOI
FEITA. SÓ ANDAVA MANCANDO DEVIDO À PRESSÃO DA HÉRNIA NO NERVO CIÁTICO. NÃO
DORMIA EM CAMA DE MANEIRA NENHUMA. HOJE DURMO EM QUALQUER CAMA, TODO
ENROLADO, SEM DORES, ANDO E CORRO NORMALMENTE.
O BRASIL É UM DOS POUCOS PAÍSES DO MUNDO ONDE EXISTEM MAIS FARMÁCIAS DO QUE
BIBLIOTECAS.
QUEM QUER FICAR POBRE DA NOITE PARA O DIA ? OS GRUPOS ACIMA CITADOS ?
Deus abençõe a todos, inclusive àqueles que são contra.
André Pita - 48 anos - Salvador

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS:
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=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

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS:
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
MARY: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9875772838125670419
Miopia, Astigmatismo e outros
Faço Auto Hemoterapia sozinha, depois de ter visto no youtube o rapaz fazendo nele sozinho, tomo
os cuidados de praxe.
Estou na oitava aplicação e já na quarta fiz um exame de vista, tive miopia e astigmatismo a mais
de 20 anos, e a uns dez que estava estacionado em 2.8 e 3.8 graus, contestei a oftalmologista que
me apresentou a receita com 1.25 e 1.50, ela disse que está certo, baixou mais de 50%, tenho o
resultados que comprovam.
Penso que se continuar fazendo ainda poderei baixar mais. Brincos, usava 4 dias e ficava cerca de
dez sem, até sarar as inflamações das orelhas, fazem dois meses que não tiro os brincos e não
inflama mais. A 38 anos desde criança levantava de 3 até 6 vezes ao banheiro, para médicos era
normal, por que não tinha dores, hoje só levanto 1 as vezes nenhuma.
Desde fevereiro deste ano estava com perda de urina e me deitava cansada e levantava mais cansada
ainda, hoje levanto-me disposta e meu ânimo aumentou muito. Emagreci três quilos, coisa que não
estava conseguindo antes.
A três anos tinha excesso e irregularidades de menstruação, hoje não tenho mais, meus cabelos
estão menos rebeldes, e minha pele está melhor. Torçamos para que a "anvisa" e o "cfm" deixem de
dar ouvidos aos ganâncio$o$ do poder e liberem essa técnica pelo menos a quem deseja fazer.

Deus abençõe Dr. Luiz Moura e a todos os seus divulgadores.

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades:
Estou feliz por mim e por minha mamãe, ela tem 85 anos e vinha sofrendo com dores e com
distúrbios mentais, tipo substituindo bota por boné. Hoje ela está normal e somos felizes!!!
Graças a Deus e AHT."
Postado por: Marli
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2083397135039286172

Postado por Lina
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades:
Desde pequeno, sofro de uma dor de cabeça, que na adolescência foi diagnosticada como ENXAQUECA. A
coisa piorou de tal modo que diariamente me impregnaRAM(médicos) de remédios, desde os mais conhecidos
até beta-bloqueadores, pois a enxaqueca não passava mais era todos os dias, até que no desespero, pois não
aguentava mais ficar dopado arrumei um remédio a base de morfina e tomei,e não resolveu, apenas fiquei
dopado, e a dor continuou, isso eu já estava com 53 anos. Nesse mesmo dia me lembrei de um artigo que havia
lido a respeito da Auto-Hemoterapia e comecei as aplicações isso aconteceu no mês de Agosto/06, para meu
espanto, depois da primeira aplicação até hoje não sei mais o que é ENXAQUECA, GRAÇAS A AUTOHEMOTERAPIA." (23/04/07)
Postado por: Godofredo
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=16094151815978228906

Relato de Isolde:
..."EU ESTOU FAZENDO AH. E ESTOU NA 12 APLICAÇÃO, AKI EM CASA FAÇO EU MEU MARIDO E
MEU FILHO. MAIS PARA PREVENÇÃO. EU SEMPRE TINHA DORES, PARECIA A MARIA DAS
DORES. DOR NAS PERNAS, DOR DE CABEÇA, DOR NAS COSTA. ETC... AGORA ESTOU BEM
MELHOR AS DORES QUASE NÃO EXISTEM MAIS E O HUMOR E O SONO MUITO MELHOR. QUASE
SEM ANSIEDADE. MEU MARIDO MELHOROU DAS DORES NAS COSTA E MEU FILHO COM AS
ESPINHAS. FICO TÃO ENTUSIASMADA EM FALAR DA AH"...
Perfil de Isolde: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2476950460326071068
este relato foi postado no orkut por:
Lina Costa <<< Ho'oponopono >>>
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/

Data: 06/11/2008 13:48
De: zival bispo dos santos (junior-auto-pecas@hotmail.com)
IP: 201.18.137.172
Assunto: Auto-hemoterapia
olá, continuo fazendo ah, há 11 meses e estou me sentindo ótimo da sinosite e as dores nas
pernas que me encomodava muito e continuo disbritbuido os dvs, já chegei a 310 dvs, muitas
pessoas na minha cidade estão fazendo a ah e contando suas experiencias fatasticas,
graças a Deus e ah, obrigado Dr. Luiz Moura pela coragem e amor ao proximo.

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 03/11/2008 08:02
De: Margot Segui (margosegui@hotmail.com)
IP: 189.92.137.132
Assunto: Re: Re: Procura-se Charlatãos e Curandeiros para que possam assumir
responsabilidade Civil e Criminal
Sabe Dr.Leopoldo o Sr me faz lembrar o passado, quando os grandes inteligentes da época
doutores renomados prenderam e baniram Galileu quando afirmou que a terra era redonda.
Lembro também quando os maiores cientistas afirmaram que algo mais pesado que uma
folha de papel jamais pudesse voar, poderia ficar aqui citando varias passagens dos
"GRANDES", ainda bem que existiram os teimosos em relutar.
Do meu conhecimento sei que alguns países se utilizam desta técnica. Será que nós
brasileiros somos diferem-te de outras raças? Vou pesquisar.
No meu caso "GRAVE" fui acometida de uma infeliz doença que me deixou sem caminhar,
não andava 20 m sem sentir dores terríveis, durante quase um ano tomando os remédios
"caros" não consegui nada, até que um dia chegou na minha caixa de entrada um email, nem
sei de onde que falava sobre a AH, fui pesquisar, não tinha nada a perder, já havia perdido.
Como tenho uma sobrinha enfermeira a encurralei "obriguei" afazer essa tal AH, com o
coração na mão, pois jamais havia ouvido falar sobre isso.
Resumindo, (provado por exames) a obstrução que era de 20%, hoje é de 4%.
Efeito placebo generoso NE?
Somos GRAÇAS a DEUS, mutáveis, podemos mudar nossos conceitos nossas crenças, eu
mudei.
Os grandes senhores de hoje, alicerçados nos seus "diplomas" nas grandes faculdades em
que estudaram não conseguem olhar para baixo e ver uma grande multidão que se beneficia
dessa terapia.
Que pena de vocês.
MARGOT

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 28/10/2008 01:50
De: Nila Paulaa
IP: 201.24.168.222
Assunto: Estou fazendo e vou continuar.
Estou fazendo porque não doi, não sinto nada anormal nas aplicações.
Estou na sétima aplicação e quero ir ainda uns tempos até ficar curada de vez.
Eu comecei tomar por problemas na junta do pé que doia muito, hoje vejo que muitas outras

coisas desapareceram tinnha uma infecção de gargante e ouvido que não sarava, hoje não
quero nem lambrara daquela dor. Meu pé já melhourou demais, e as dores da coluna tb.
melhorou bastante, eu creio que vou ser curada, pois a intenão e tomar até sarar.

asma: 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, ...

Orientações Médicas:
Terça-feira, 28 de outubro de 2008 - 22:24:19
Há muitos anos indiquei e sugeri, ajudando a centenas de pessoas que se livraram de :
acne postulosa, alergia, rinite alergica, artrose, gota, osteoporose, reumatismo, cisto de
ovarios, furunculose, piodermatite generalizada, hepatite, micose de unha, micose de
pés e mãos, sicose da barba, peladas na cabeça. Parabens Dr. Luiz Moura pela sua luta
para o reconhecimento desta técnica.
Rene Gentil de Carvalho- Terapeuta/Holistico 69 anos - Cuiabá/MT

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 15/10/2008 17:17
De: Nerea Bombonatti
IP: 200.148.107.43
Assunto: Artrose
Olá, quero relatar que sofro de artrose na coluna,ja faz 1 ano. Tive nesse ano, dores
incriveis que me faziam até chorar. Tomei remedios carísssimos pr diminuir as dores pois era
só o que o remédio fazia.
Sou evangélica, e nesse meio tempo, pedi com toda a fé que Deus me curasse ou me
levasse de uma vez, pq ja não aguentava tanto sofrimento. Até que Deus mostrou o caminho
p/ minha cura. Saí de casa um dia, desolada de tanta dor e fui visitar uma prima que tenho na
cidade de S.Paulo. Lá estava minha cura. Cheguei meio sem graça tamanha multidão de
gente que havia na casa dela. Eles estavam praticando essa técnica de auto hemo-terapia.
Sem vacilar, fiz minha primeira aplicação e a semana passada a segunda aplicação. Com
muita honra venho glorificar o nome de Deus, pois ele me mostrou a saída p/ minha cura. Me
sinto ótima ,disposta e ofereço hj, minha casa pra esse procedimento. Quero agradecer a
insisntencia desse anjo celeste, Dr Luis Moura, que com muita bravura vem defendendo a
auto hemo-terapia. Obrigada meu Deus, Obrigada Dr. luis moura , pois me sinto curada.

Digo que me sinto curada pois devo fazer esse procedimento ,por mais 2 meses talvez.

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

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.

DO SITE ORIENTAÇÕES MÉDICAS
RELATOS DE CANCER E LEUCEMIA
http://www.orientacoesmedicas.com.br/comentario_integra.asp?cdg=416
Data: 13/12/2007 19:44
De: Izabel cristina (icristinacosta@bol.com.br)
IP: 200.97.191.36
Assunto: ParaBÉNS AO dR. Luis Moura
O CREMERJ pensa que consegue apagar o respeito que o Dr. Luis Moura conquistou nesse
país de poucos honestos? O seu nome será lembrado em todo o mundo, não por um ato
isolado, mas por ter deixado um legado para humanidade futura, parabens dr. Luis... O
senhor me devolveu a alegria de viver depois de me livrar de uma enxaqueca constante.
Conheço uma criança que teve sua cura, câncer no pulmão, graças o auxílio da auto
hemoterapia, meu esposo não ficará mais cego de um glaucoma. Parabens, pois sem
mesmo me conhecer me deu esse presente. Seu registro cassado é uma prova da falta de
seriedade que nosso país padece. Temos que sobreviver com corruptos e ate pagar conta de
mulher de presidente do senado. Mas graças ao dr. Luis Moura a indústria farmacéutica irá
ver muito pouco meu suado tostão. Dr. Luis Moura o senhor tem muito do que se orgulhar, na
terra árida do nordeste brasileiro, como sobrevivented da seca eu Izabel Cristina da Costa,
tive minha saúde recuperada graças ao senhor...

25/05/2007 17:24:46 a favor Paulo Luiz Bezerra (47)
Porque pude comprovar a eficácia em mim, meus parentes e amigos.
- Médico hematologista com câncer linfático está fazendo quimioterapia e auto-hemoterapia
para melhorar a defesa do organismo... fantástico resultado comprovado por exames
clínicos...
- Minha cunhada tem plaquetas em excesso (cerca de 800 mil) e tomava remédios
fortíssimos para manter em 480/490, ainda acima do limite, após a auto-hemoterapia, parou
com o remédio e está com 425 mil.. desempenho melhor que o remédio e dentro do limite.
- Com outra cunhada observamos melhora em dores musculares que a molestavam a 40
anos.
- eu mesmo tinha um pigarro horroroso... praticamente sumiu... meu irmão idem....
- Verrugas, pintas, micose de unha estão sumindo devagar... ainda estou na décima
aplicação.

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 26 de dezembro de 2008 - 13:31:52
RECENTEMENTE CONHEÇO UMA PESSOA QUE FAZ, E VEJO A MELHORA DELA DIA A DIA, ESTA
PESSOA TOMAVA A 25 ANOS REMEDIO PARA OS NERVOS ENTRE OUTROS, A DROGA JA FAZIA
PARTE DE SUA ROTINA E A MAIS DE UM MÊS ESTA PESSOA ESTA FORTE E CALMA COM O USO
DA AUTO-HEMOTERAPIA E EU ADOTEI TBEM E JA FAZ UMA SEMANA QUE NÃO SINTO
AQUELAS DORES DE CABEÇA QUE SE FAZIAM PRESENTES TODOS OS DIAS EM MINHA VIDA,

PERDI 5 KG SEM FAZER NADA, E ACHO SINCERAMENTE QUE ANTES DE SER CONTRA AS
PESSOAS DEVIAM FAZER EM SI PRÓPRIAS E VER O QUANTO SE POUPA COM REMÉDIOS SEM
RESULTADOS SIM PQ DE TANTO TOMAR NEOSALDINA MEU ORGANISMO NEM REAGIA MAIS
AO MEDICAMENTO...APOIADO DR LUIS MOURA
GISA - CBO/RS

Orientações Médicas:
Terça-feira, 17 de fevereiro de 2009 - 22:16:37
Eu faço auto-hemoterapia. Os benefícios são surpreendentes!!!!! Meus cabelos estavam caindo em demasia e
agora só caem alguns fios, dentro da normalidade. Eu não dormia, e quando conseguia era um sono parcelado e
eu ficava ouvindo tudo que se passava ao redor (era um sono, posso dizer, artificial). Vivia irritada, mal
humorada e impaciente, uma situação normal para quem não dorme. Agora durmo profundamente em torno de
cinco/seis horas ininterruptas. Meu intestino às vezes passava quatro/cinco dias sem funcionar e às vezes mais.
Agora está funcionando diariamente. Sentia dores em todo o corpo, principalmente na coluna, pernas e braços.
Não sinto mais nenhuma dor. Nunca mais gripei. E por aí vai..... A auto-hemoterapia é uma benção de Deus.
Aconselho as pessoas a fazerem pois não tem nenhuma contraindicação. A auto-hemoterapia só faz mal ao caixa
das indústrias farmacêuticas e ao bolso de quem proíbe.
Miriam Carvalho de Souza - 67 anos - Brasília - Distrito Federal

Orientações Médicas
Sábado, 21 de fevereiro de 2009 - 23:13:39
estou fazendo as primeiras aplicaçoes e ja estou sentino bem melhor e imprescionante esta acabando as dores.,
entao vou continuar ................
ORLANDO SAVIO DOS SANTOS
56 anos - BRASILIA DF

Orientações Médicas:
Terça-feira, 15 de dezembro de 2009 - 09:04:19 189.19.83.24
Sou a favor, minha mãe iniciou as aplicações e logo na primeira, sua perna desinchou e as dores se foram....
ontem ela fez a terceira aplicação, está fazendo porque tem miomas no útero.
Vou iniciar em breve também...pois tenho alergia (urticária) alimentar, tenho desde que nasci, controlo um
pouco a alimentação, mas as vzs não tem como escapar de uma pizza, um lanche....e eu arrisco...porque as vezes
não me da reação alérgica, talvez porque meu sistema imunológico esteja mais fortalecido na ocasião..
mas quando ataca é cruel...o coça muito, meu corpo empelota todo, obstrui minhas vias aéreas e fico com
dificuldade de respirar, cai a pressão e já tive até desmaios. As vezes até o pão no café da manhã me da alergia...

O tratamento existente são dois, ou vc toma remédio que resolve mas da muito sono durante o dia, ou deixa de
comer uma série de alimentos oque passa a ser praticamente impossível...
Por isso vou iniciar as aplicacações e postarei futuramente os resultados...
Cassius
28 anos - Nova Odessa

Orientações Médicas:
Domingo, 13 de dezembro de 2009 - 22:58:35 187.59.244.223
Eu não havia melhorado em nada com a medicação que andava tomando..essas dores insuportáveis não me
abandonavam..meus dias nunca mais haviam sido os mesmos..dores nas pernas e na cabeça, febre stress ,
fadiga...na primeira aplicação todas as dores foram eliminadas. Resgatei o direito de viver meus dias com
saúde..Acordo com um dia lindo para viver e com bastante ânimo.. Cheguei a querer morrer..pq não se vive
alegre com dores....Mas estou viva e maravilhosamente bem..nunca mais precisei tomar remedios para artrite
dors de cabeça...entre outros males..como crise de fígado, rins..garganta e sinusite..e recuperei a visão pois essa
era minha maior tristeza, ja não podia enxergar detalhes nos rostos da pessoas e muitas vezes tive dificulade de
identificá-las..Estou ótima..Estou na 3ª aplicação..mas na 1ª ja surtiu efeito..
Josete Maria Monteiro
47 anos - Recife

Orientações Médicas:
Quinta-feira, 26 de novembro de 2009 - 19:33:19 189.69.164.234
Beatriz,imagino o seu desespero, pois eu também tinha dores terríveis no pescoço,(ficava travada) nos ombros,
nos braços, por causa de bursite, tendinite e talvez até de uma hérnia de disco que eu devo ter.Fiquei sabendo da
auto hemoterapia e comecei então, pois não tinha nada a perder, e o que eu não queria éra viver tomando
remédios de farmácia.
Hoje já faz 07 meses que faço aplicações, não tomo nada, e estou ótima.Com 01 mes de tratamento as dores já
tinham diminuido muito,ou melhor , parece mentira mas na primeira aplicação voce já sente a diferença e então
esse é o meu conselho, vai e experimenta, pois não tem nada a perder, só a ganhar!! VIVA O DR LUIZ
MOURA!!!
Mary
50 anos - São Paulo

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 16 de novembro de 2009 - 21:48:18 189.93.214.141

Sim,por que tive problemas de alergia com crises de falta de ar a noite,onde as vezes tinha que fazer uso de
inalação 3 vezes por noite para poder dormir,vi o dvd e resolvi fazer e me senti muinto bem até mesmo os
contantes espirros ,gripes ,dores no peito até corro na praia pela manhã,ah! e o inalador coloquei na caixa e
guardei, com fé em Deus e nas aplicações não usarei nunca mais.
Flávio Antonio Anselmo Barbosa
43 anos - Cabo de Santo Agostinho-PE

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:
Segunda-feira, 26 de outubro de 2009 - 23:24:13
Desde pequeno sofro de inflamação sob o pé esquedo, como se fosse um 'esporão' (ao menos assim fora
diagnosticado); fiz fisioterapia durante um ano, e 'fiquei curado' por vários anos. hoje aos 20 sofre com dores
agudas abaixo do pé, onde, por vezes, quase não consigo pisar no chão. Então, outro dia fui a um médico e ele
pediu que eu usasse uma palmilha de silicone. Comprei um par de palmilha, e digo de colaborou um pouco pala
aliviar a dor, mas caso eu fique um dia sem usá-la, a dor volta, e parece q aumenta o dobro. E a auto hemoterapia
tem me ajudado muitíssimo, por um preço incomparavelmente mínimo a qualquer outro tipo de tratamento.
Rogger
20 anos - vitória ES

Orientações Médicas:
Sábado, 24 de outubro de 2009 - 20:56:18
Tenho um problema no joelho a 11anos, já passei por 2 cirurgias, estava pra fazer a 3ª para retirada de um cisto
se backer . descobrindo através de uma amiga a auto-hemterpia comecei, já fiz 11 injeçôes , com a Mão
Poderosa de Deus e a hemoterapia , confesso que já não sinto mais nem dores com eu sentia. não tomo mais

medicamentos para acabar com a dor, me sinto animada . Quem tem qualquer problema de pele sente o resultado
com 3 injeções. Eu agradeço a Deus e as pessoas que descbriram esse tratamento. Pode acreditar que Deus não
ver ninguém doente. Que Deus os abençoe e que continuem salvando vidas.
Um abraço!
Maria Aparecida Pereira
48 anos - Inhapim mg

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 23 de outubro de 2009 - 14:54:27
INICIEI EM 30.08.2009. HÁ MESES EVITEI BEBIDAS DESTILADAS E ATÉ MESMO CERVEJA DEVIDO
A ÁCIDO ÚRICO QUE ACARRETAVA INCHAÇO E DORES NOS PÉS (GOTA) . EM TODAS AS
PESQUISAS E BUSCAS POR MIM EFETUADAS NENHUM DEPOIMENTO A RESPEITO ENCONTREI.
COMO DESAFIO NO DECORRER DO MÊS DE SETEMBRO/09 INGERI DE FORMA REGULAR
WHISKY, CONHAQUE, VODKA, CAIPIRINHA E DE UMA A DUAS CERVEJAS NOS FINS DE TARDE,
FORA OS CAMARÕES, MEXILHÕES E TOMATES, SEMPRE PROIBIDOS, TENDO INCLUSIVE NUM
DOS DIAS DA APLICAÇÃO DA AUTO HEMOTERAPIA INGERIDO DUAS DOSES DE WHISKY E
DUAS CERVEJA NO ALMOÇO. RESULTADO : NADA SENTI DE ANORMAL E COMO OS SRS.
MÉDICOS ALEGAM NÃO EXISTIR PROVAS CIENTÍFICAS SOBRE A AUTO-HEMOTERAPIA O TESTE
QUE FIZ FOI-ME SUFICIENTEMENTE CABAL. E ISSO TUDO SOMENTE POR R$10,00 POR SEMANA.
- "SEGUNDO UMA DOUTORA AUTO-HEMOTERAPIA É PURA SUGESTÃO" . . . QUA . . .QUA . . . QUA
....
P.S. - BEBA COM MODERAÇÃO - " AUTO-HEMOTERAPIA SEMPRE."
Eros Francisco Brandl
59 anos - Curitiba/PR

Orientações Médicas:
Terça-feira, 13 de outubro de 2009 - 20:10:22
Utilizei a auto hemoterapia por alguns meses apenas e senti o resultado eficaz pois estava com os tendões dos
braços com inflamações que os médicos não conseguiam controlar, me impossibilitando de levantá-los,e de virálos para traz. Estava numa situação de dor e de impedimento de qualquer movimento.
Com 4 meses, meus braços estavam livres, sem dor e eu podia fazer todos os movimentos necessários.
Maria do Carmo Costa
58 anos - Rio de Janeiro

Orientações Médicas:

Terça-feira, 6 de outubro de 2009 - 18:56:50
Data: 06/10/2009 12:59
De: Josias Mendes de Moraes (josiasmends@yahoo.com.br)
IP: 201.86.21.121
Assunto: Resposta Esclerose Multipla
Prezado Joel, fico agradecido pela atenção e pelas informações prestadas.
Também quero deixar aqui um relato de um ótimo resultado ao qual tive com a AH por estes dias.
Tenho uma tia que sofre de Fibromialgia e sentia muita dor no corpo e na cabeça e acabei comentando com ela
que iria fazer este tratamento com minha esposa e ela pediu pra eu fazer nela, ja que tenho prática em coleta de
sangue.
Pra resumir, fiz a 1º aplicação com apenas 5ml por medida de segurança e logo no dia seguinte ela levantou
completamente sem dor e com uma disponibilidade incrível.
Também fiz em minha esposa antes de ela usar o Interferon e também as dores da reação do beta-interferona
foram praticamente nulas, apenas algumas dores nas costas, mas nada insuportável.
Estou feliz por existir este tratamento e se depender de mim irei divulgar pra maior número de pessoas possível e
não aceito que qualquer profissional da área de medicina venha falar contra pois sei que eles não pensam no
sofrimento das pessoas e sim no retorno financeiro que elas podem lhes trazer.
Deixa aqui o meu muito obrigado e assim que tiver mais notícias com certeza postarei aqui no fórum
Abraço a todos.

Orientações Médicas:
Quinta-feira, 1 de outubro de 2009 - 20:11:25
Data: 01/10/2009 19:17
De: renata carboni
IP: 201.69.48.141
Assunto: Re: Grandes benefícios com auto hemoterapia
tenho doença do chron a 3 anos tenho 46 anos sofria muito , estou na 17 semanas de auto-hemo tinha muita dor
,sudorese noturna, depressao, ficava de cama não conseguia nem fazer os serviços doméstico , hoje me sinto
bem melhor estou tomando 10ml por semana não tinha mais esperanças de melhorar porque os remédios me
deixava pior não estou mais me tratando com remédios só com a auto-hemo fazia tratamento na unicamp em
campinas parei com tudo,sinto que não me curei ainda mas me sinto bem melhor , mais disposta com menos
diarréia menos dor e sem sudorese que não me deixava dormir a noite. estou muito feliz e que eu puder fazer
para ajudar outras pessoas pode contar comigo.

Orientações Médicas:

Segunda-feira, 28 de setembro de 2009 - 13:01:34
Eu sou a favor da auto-hemoterapia
Casos em que a auto-hemoterapia foi benéfica para mim:
Câncer, gripe, espinha, disposição, imunidade, hipotireóide, dor no corpo e na coluna, entre outros...
Janine Mota
28 anos - Juiz de Fora

Orientações Médicas:
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:
Quinta-feira, 24 de setembro de 2009 - 16:42:49
faço hemo faz um ano ja fiquei algumas semanas sem fazer e ja notei a diferença eu tinha muita dor nas pernas e
com a hemo nao tenho dor tinha depressao foi tudo em bora so tenho coisas boas sobre esse metodo nao peguei
mais gripe um abraço para esse medico maravilhoso

michele rosana esser
26 anos - curitiba

Orientações Médicas:
Terça-feira, 22 de setembro de 2009 - 13:02:06
Bem, o que sei é que após ver o vídeo do Dr. Luis Moura, emprestei-o a um amigo, João Lyrio (Dono do Hotel
Casablanca em Itabuna, Bahia). Portador de diabetes o amigo João estava quase sem pode andar com problemas
venosos relacionados a entupimento venoso ou arterial em ambas as pernas e na eminência de amputação por
decisão médica. Depois de ver o vídeo o amigo João tomou 5 ml de sangue no mesmo dia e agora, depois de
alguns meses de tratamento autohemoterápico sistemático João retomou as caminhadas na Avenida Beira-rio.
Quanto a mim, tomei o cloreto de magnésio conforme indicado pelo Dr. Moura e minha bursite que já não me
deixava mais exercer a função de professor (era impossivel erguer o braço para usar o giz na lousa) desapareceu
completamente depois de 40 dias de uso do produto. O capitalismo industrial farmaceutico precisa ser contido
para que terapias alternativas eficazes e de baixo custo possam ser livremente aplicadas em beneficio da
sociedade. É preciso honrar Hipócrates. Obrigado Dr. Moura.
carlos lindberg benicio dos santos
ibicui bahia

Orientações Médicas:
Domingo, 20 de setembro de 2009 - 23:06:29
Faço, sentia fortes dores de cabeça e nunca mais sentir é incrivel nâo tenho mais dor nenhuma . minha familia
toda faz.
Marcos Antonio
ROO-MT

Orientações Médicas:
Sábado, 19 de setembro de 2009 - 14:59:55
Após um grande descaso de um médico ortopedista com quem fui me consultar, resolvi procurar uma outra
alternativa.Eu digo descaso porque, numa consulta que durou mais ou menos quatro minutos, ele atendeu o
celular duas vezes, me examinou em uns 40 segundos,ele disse :"é bursite" perguntou se eu tinha alergia a algum
medicamento, e eu disse :" sou alérgica a paracetamol.Ele receitou os medicamentos e eu fui direto para a
farmácia, pois eu sentia muitas dores, nos ombros, no pescoço, braços e não via a hora de aliviar as
dores.Quando vi um dos medicamentos que o "doutor" tinha receitado, tinha na composição o
PARACETAMOl!!! É isso mesmo, e por isso evito de ir ao médico pois o meu pai há muito tempo atrás já
escapou da morte por um medicamento, porque eu conhecia o remédio..Ele é hipertenso e o médico
(cardiologista) receitou um medicamento para aumentar a pressão arterial!! Pasmem !! Todo cuidado é pouco.

Então conheci a auto hemoterapia através de um homeopata.Foi a minha salvação.Já fiz umas 20 aplicações e
estou muito bem, não tomo nenhum remédio. Além das dores aliviadas, as aftas me abandonaram, a rinite está
melhorando, as veinhas das pernas estão sumindo....enfim tudo de bom.Não tenho nenhuma queixa.
Tenho um grande amiga que tem LER, passou uns dois anos tomando medicamentos muito fortes para aliviar as
dores e após as aplicações de auto hemoterapia não toma mais nada, pois as dores sumiram. E ela está fazendo
há uns quatro meses.
MARY SAITO
50 anos - SÃO PAULO

Data: 07/08/2009 14:49
De: Isa
IP: 187.5.121.132
Assunto: Hemoterapia
Eu sentia uma desconfortável dor nas pernas, e com a hemoterapia esses sintomas praticamente desapareceram...
fora a pele que ficou uma seda!

Data: 05/08/2009 23:56
De: luciana (lcpublicidades@hotmail.com)
IP: 200.187.7.1
Assunto: Gota, ácido úrico e a Auto hemoterapia
Olá amigos estou eu aqui para fala sobre as mais de 200 que eu conheço que fazem ah.
Tem um conhecido meu que tem problema de acido úrico, ou seja gota, ele sentia dores fortes na
coluna e não conseguia abaixa a sua mão ao menos ao joelho, tinha o trigliceres altíssimo, tomava
sempre injeções de corticóide para dores, começou fazer auto hemoterapia e já esta na sexta
aplicação, hoje ele já está fazendo trabalhos de pedreiro e não teve mais crises, não esta
tomando mais injeções para dores. Vale lembrar que ainda nas primeiras aplicações mais ou menos
na segunda ele sentiu uma crise nas articulações do seu pé, que inchou e ele sentiu dores com
grande intensidade, o que não fez ele parar o tratamento. Continuou fazendo ah e hoje ele está
livre dessas dores.
Esse é apenas um dos casos, aos poucos eu vou deixando depoimento de alguns.
Uma coisa eu não posso deixar de dizer AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.

Autohemoterapia:
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
http://autohemoterapia.orgfree.com/
AUTO-HEMOTERAPIA. MEU SANGUE ME CURA.
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/

