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Relatos - Auto-Hemoterapia e Gastrite

Sábado, 30 de agosto de 2014 - 12:18:30
Enfermidades selecionadas
Esofagite
Gastrite
Refluxo gastroesofágico
CAMINHO DIVINO - AUTO HEMOTERAPIA
Bom dia a todos. Venho com esse breve relato, contar um pouco da minha experiência maravilhosa com autohemoterapia (como meu estomago ficou feliz com essa terapia). Vamos então caminhando. Trato do meu
estomago ha cinco (5) anos, tudo começou com refluxo e gastrite, muita correria do mundo capitalista, tendo que
trabalhar dobrado pra melhorar as condições de vida pra minha família, incluindo dois filhos pequenos, com isso
veio o meu DRAMA, QUASE ‘FATAL’, pois, não comia no horário, comia muito rápido, comia muito (mesmo
sendo magro), muitas horas sem comer, comia de tudo, TUDO QUE CAUSAM DOENÇAS ESTOMACAIS.
Começou com refluxo, que segundo os médicos nasci com a válvula deslocada, algo que provoca refluxo, depois
veios as queimações, dores na barriga, falta de apetite. Tudo isso há cinco anos, se passou um ano, eu já estava
com omeprazol no uso diário, mas não adiantava, se passaram mais um ano, nada do estomago melhorar, seis em
seis meses dá-lhe endoscopia, cerca de dois anos pioraram as coisas, tais nomes como PANGASTRITE,
passaram ser rotineiros nas endoscopias e biopsias. Lembrando que esse PAN... Significa inflamação em todo
estomago, com diversas lesões, veio pra piorar a H-PILO RI, bactéria maldita, piorou mais ainda, quando fiz a
endoscopia de novo no final do ano passado, desesperei com a cara da medica (tipo assim, já era), próximo
passo chegaria no câncer, mas não era tarde ainda. Cheguei em casa aos prantos e chorei na cabeceira da minha
cama, orando a Deus, pedi um caminho, pois só tinha 36 anos e não aceita essa então condição maléfica se
agravando.
No tal exame constatou:
- VÁLVULA GÁSTRICA - REFLUXO (NASCENÇA) – provoca refluxo;
- PANGASTRITE – inflamação em todo o estomago;
- Bulbite duodenal – inflamação no duodeno;
- ESOFAGITE – inflamação no estomago.
- Válvula gástrica não satisfeita que se encontrava fora do lugar, DEU TAMBEM INFLAMADA.
Ou seja, todo ruim por dentro.
Continuando....... Após três dias da oração, um amigo que anteriormente tinha tentado me convencer da autohemoterapia, agora no desespero e após a oração tentou de novo, consegui enxergar que era a vontade do PAI
como caminho da vitoria. Roberto, um canal de DEUS na minha vida. AUTO-HEMOTERAPIA, adoro esse
nome, me faz bem, ou melhor, tem me feito muito bem, meu próprio sangue, aleluia. No ultimo exame eis a
vitoria:
A doutora disse que melhorei de 80% a 90 %, e que no Maximo dois meses estaríamos abolindo os remédios. Os

mesmos que a cinco anos tomando, mas NUNCA FAZIAM EFEITO. E agora a cinco meses na autohemoterapia ININTERRUPTO, semanalmente, FEZ EFEITO. Coincidência? NÃO. FOI O JESUS QUE ME
INDICOU, através do Roberto, o Auto-hemoterapia. Gente graças Ao PAI, achei o caminho (ELE é o Caminho),
acredite o negocio funciona mesmo. Já-já estarei no 100%, já me vejo lá. E Já não sinto mais nada, apenas as
vezes um pouco de refluxo (pois a válvula fora do lugar desde nascença), mas tranquilo, pois não sinto mais os
velhos sintomas que me incomodava e muito (apesar que to na fé que essa válvula volte com o prosseguimento
do auto-hemoterapia), mas também não cortei os remédios, e também mudei alguns hábitos, pra colaborar, senão
poderia durar mais tempo pra ver o resultado. Onde percebo que há pessoas que desistem, porque é uma coisa
semanalmente, constante e duradora. Tratamento a médio longo prazo, muitos desistem, por não colaborarem
com as medidas paliativas (que sozinhos não resolvem em nada). Como tomar remédios, hábitos de vida.....
APESAR DE QUE, O MEU RESULTADO NÃO DEMOROU NADA, EM APENAS CINCO MESES,
AGORA JÁ SEIS, SINTO UM ALIVIO MUITO GRANDE, SAI PRA LÁ CÂNCER, COMIGO VOCÊ NÃO
TEM VEZ. AMEM DEUS. UFA.....
JOSIMAR ALVES DOS SANTOS
37 anos - DUQUE DE CAXIAS
Segunda-feira, 29 de setembro de 2014 - 14:33:17
Eu indico está pratica porque realmente ela é muito boa.Eu trato um cancer desder do ano passado e com a
quimiotrapia consegui estacionar a doença a 8 meses com uma grande chance de cura. Parabéns d, Luis que os
bons espíritoas lhe protejaAautohemoterapia foi a grande defesa que me corpo teve na luta contra o cancer é
tudo de bom..
marcialealromão
navegantes centro
Sexta-feira, 3 de outubro de 2014 - 11:02:13
oi , eu e meu marido estamos fazendo o tratamento com hemoterapia estamos muito feliz com o resultado,pois
sofria de hemorroidas e meu marido com um problema na perna, estamos na quinta aplicação,só melhoras graças
a deus,estou tão,feliz que da vontade de gritar aos quatros canto do mundo,comecei no dia 2/9 /2014
cilene melo
fortaleza
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

Terça-feira, 17 de julho de 2012 - 21:11:05
Enfermidades selecionadas
Gastrite
Auto-hemoterapia cura gastrite
Eu faço Auto-Hemoterapia
Postado por Sandra Santos em 17 julho 2012 às 12:31
Bom dia!
Amigos faço Auto-hemoterapia a uns três anos , Tudo começou com uma crise enorme de gastrite a qual me
deixou definhando em cima de uma cama, Não suportava a dor e o queimor dentro de mim foi horrivel pois me
sentia como uma vela apagando aos poucos era uma sensação terrivel, tomava varios remedios passados pelo
medico e no entanto nada mudava o meu quadro foi ai que começei a fazer a auto-hemoterapia ; lembro
claramente como se fosse hoje, sai de casa derrubada mais com muita fé que esse tratamento me curaria e
quando fui fazer a aplicação disse para a imfermeira que eu tinha muita fé em deus e sábia que o tratamento iria
dar certo pois Jesus tinha dito que sangue era vida e ele deixou em nos mesmo a cura para para varias doenças.

N a primeira semana a sensação de estar apagando passou e junto com ela foi a dor e o queimor que sentia e
parei com os remedios mais continuei a Auto-hemoterapia. Com a continuação da Auto-hemoterapia fiquei boa e
hoje estou aqui feliz da vida pois não sinto mais nada que me lembre gastrite.
Agradeço a DEUS, a imfermeira que aceitou fazer as aplicações em mim,´aminha sogra que me falou sobre a
Auto-hemterapia e a todas as pessoas que de alguma forma divulgam a Auto- hemoterapia .
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/eu-fa-o-auto-hemoterapia

Sexta-feira, 26 de agosto de 2011 - 15:53:42
Enfermidades selecionadas
Epilepsia
Fibromialgia
Gastrite
Hérnia de disco
Varizes
IMPLANTE DENTARIO
Realizei, em uma so cirirgia (11) implantes dentário, o maximo feito pelo meu dentista, o mesmo afirmou ser
uma loucura dele e minha, nós conseguimos, agradeço 1º a Deus, depois ao meu marido que me faz autohemoterapia toda semana, minha recuperação foi maravilhosa, sem nada de edema, nada roxo, fiquei lógico, de
repouso absoluto, só sorvete e vida boa, sucos e vitaminas na mão.
Hoje estou sorrindo com 28 dentes em minha boca, muito feliz e realizada, agradeço a DEUS por ter me dado
coragem, ao meu maravilhoso marido, que AMO DE PAIXÃO, e ao meu corajoso dentista (louco) como eu.
A melhor parte disso tudo a minha irmã, que AMO MUITO, chegou em casa com o DVD do Dr. LUIZ eu assisti
e me apaixonei, e começei fazer no meu marido e ele em mim, sim sou da área de saúde e meu marido tb, foi
sempre realizado o procedimento com muita segurança. Agradeço a minha irmã e muito ao Dr. Luiz que nos
passou seus conhecimentos, continui passando eu tb farei a mesmo.
MUITO OBRIGADA DR. LUIZ QUE DEUS NA SUA INFINITA BONDADE LHE CONSERVE POR
MUITO TEMPO e com muita saude e que o Sr. deixe um bom sucessor, como o Sr. foi do seu Glorioso PAI, que
DEUS o tenha, abraços.
ATT: Maria do Carmo
Maria do Carmo Matos
50 anos - Fortaleza - Ceará
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/implante-dentario.asp

Sexta-feira, 11 de março de 2011 - 10:33:10
AUTOHEMTERAPIA E BONS HABITOS ALIMENTARES

Vicente Gallucci publicado em AUTO-HEMOTERAPIA.
Vicente Gallucci 11 de março de 2011 10:18
Faz pouco tempo que faço a AHT. Dois meses e meio. Já tive os resultados que esperava. Meus exames de
sangue
deram bons e quanto a pangastrite, esofagite e a hérnia de Hiato creio que estão curadas (não fiz endoscopia
ainda). Tive outras melhoras que eu não esperava, como já foi relatado meu grau de miopia e astigmatismo
declinaram. O ultimo desapareceu por completo. Exame feito com o médico. Minha pressão arterial baixou tanto
que tive que por conta RETIRAR o comprimido pois estava com a pressão a 8/6. Agora regularizou para 11/7.
Tenho visto muito depoimento na internet, no entanto tenho tido informações sobre a técnica da Europa,
especialmente pessoas de Portugal e Itália.
A auto-hemoterapia tem mais chances de cura( mais poder) se aliada a uma alimentação balanceada para deixar
o
sangue mais puro e mais rico. Uma suplementação vitaminica de A a Zinco é imprescindível. Mudar os hábitos
alimentares é fundamental. Dr. Francesco proíbe o tabaco terminantemente. Pessoas com este hábito poderão
prejudicar o tratamento drasticamente. Se você fuma não faça a AHT diz ele. É comum entre os aplicadores o
relato que em pessoas mais idosas o resultado é mais positivo, pois os hábitos e as doenças dos mais idosos
obrigam a manter hábitos mais saudáveis. Os atletas adeptos estão felizes. Portanto ajuda se você fizer
caminhadas, exercícios tb.pois ajuda a manter seu colesterol e hormônios mais saudáveis.
Os laboratórios farmacêuticos estão "caindo de pau" na AHT. Portanto vou criticar um pouco a indústria
farmacêutica. Quando você ou melhor se você quiser fazer suplementação alimentar não compre vitaminas em
farmácias. Não compre vitaminas nacionais.(elas não funcionam) Prefira as importadas. Você consegue muito
fácil
na Internet ou em lojas de suplementos para fisiculturistas. Quero salientar que quando comecei o tratamento
obtive estas orientações de um profissional que acompanha e estuda a AHT a 15 anos. Fez diferença! Espero ter
ajudado!
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/autohemterapia-e-bons-habitos-alimentares.asp

Quinta-feira, 18 de novembro de 2010 - 05:57:11
Enfermidades selecionadas
Alergias
Fístula anal
Gastrite
LER - Lesão por esforço repetitivo.
FERTILIDADE
Deus sempre em primeiro lugar..., foi Ele que permitiu que a informação chegasse até mim, que eu fizesse uso
da AHT e convencesse minha esposa (que odeia injeção) a usá-lo....; Após 5 anos de tentativas frustadas para
engravidar (com e sem medicamentos), minha esposa está na 6ª semana de gestação do nosso primeiro filho,
louvado seja o Senhor Jesus.
Uso a AHT a 10 meses, minha esposa usou apenas 3 meses, parou a AHT e engravidou um mês e meio depois.

Tive melhoras fantásticas na minha LER (braço direito), alergias, resfriados, gastrite, frieira nos pés, além de
mais disposição e desaparecimento de uma fístula anal. Para evitar os reaparecimento dos sintomas, continuarei
usando a AHT o resto da vida.
Estou MUITO, MUITO, MUITÍSSIMO GRATO ao Dr. Moura, que Deus o abeçõe cada vez mais.
Robson
40 anos
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/fertilidade.asp

Sexta-feira, 29 de outubro de 2010 - 16:12:14
Enfermidades selecionadas
Artrose
Bursite
Colesterol
Dores articulares
Gastrite
Hipertensão arterial
Osteoporose
AUTOHEMOTERAPIA PARA VARIAS ENFERMIDADES
Autohemoterapia para gastrite h, pylori , colesterole artrose hipertenção, osteoporose, diabetes,
Tudo isso a minha amiga Efigenia cunhada de minha irmã sofria até 4 meses atras Ele disse numa ocasiao que a
osteoporase ja afetava ate os ossos da face . Começou a autohemoterapia a 4 meses atras e com pouco tempo ja
podia comer de tudo .Nao sente mais dores no corpo e juntas da artrose , baixou o colesterol , a hipertensão , e o
diabetes estão em niveis normais
diva
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/autohemoterapia-para-varias-enfermidades.asp

Quarta-feira, 1 de setembro de 2010 - 19:17:20
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Artrose, Azia, Colite, Dores articulares
Vantagens
percebi clara e rapidamente a melhora, e até remissão de alguns dos problemas que afetavam a minha saúde,após
trabalhar 32 anos, eu queria viajar,ver os parentes,os netos e só piorava,com a auto hemoterapia consegui
diminuir a ingestão de muitos medicamentos,como corticóides,mantendo apenas o controle ,retornando aos
consultórios mais para revisão e prevenção, em resumo hoje tenho qualidade de vida.

Experiência
A artrose,colite,gastrite estavam acabando comigo.Não tinha vontade nem de ir à padaria,era só
dor.medicamentos,medicamentos... melhorava um problema e surgiam muitos outros, as dores me deixavam
depressiva,não conseguia segurar minha neta de três anos no colo,agora sou outra pessoa.
Vera Lucia dos Santos
57 anos - MESQUITA - RJ - Brasil
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-artrose-azia-colite.asp

Carlos Leles 14, outubro, 2007 em 15:24 - http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all
Apesar do Fantástico, do CFM, e de muitas opiniões acima, que certamente não me ajudariam a curar nada, fiz
até agora 11 seções de apenas 5ml de AH e percebi claramente o seguinte:
1) A qualidade de minha pele melhorou sensivelmente, clariando e se livrando de manchas.
2) Um grave ressecamento da pele do pés, crônico há mais de 10 anos, desapareceu.
3) Sintomas frequentes de gastrite desapareceram.
4) Meu intestino, sempre preso, passou a funcionar.
Podem até chamar isso coincidência, mas á verdade é que é fato.
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: 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....

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 21 de dezembro de 2009 - 11:06:41 201.67.40.226
Há 5 meses faço auto hemoterapia , Mas eu tinha sintomas que só agora me dei conta que estou livre deles.Tinha
arritimia cardiaca e tambem doia e muitas x irradiava p/ o braço equerdo . Tinha manchas roxas no antebraço e
coxas , nunca mais tive Sem contar com as curas e melhoras de va´rias doenças que são:
1- cura de bacteria h. pylori
2-pangastrite
3- esteatose hepatica
4-prob. de urina
5- melhora sig/ da artrose suspençao de remedio
6- sinusite grande melhora
Diva

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 11 de dezembro de 2009 - 15:24:25 189.11.233.131
Tive um grave problema com Artrite Reumatoide, ao fazer autohemoterapia, tambem fiquei livre da gastrite que
me incomodava tanto.
Joao Moraes
56 anos

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 11 de novembro de 2009 - 20:41:11 201.67.40.226
Hoje recebi um exame de endoscopia com a seguinte conclusao:
metaplasia intestinal nao observada
atrofia nao observada
pesquisa para h. pilory: negativa
H. pilory e um bacteria severa que so´trata c/ pesados antibioticos nao consigui tomar por efeitos colaterais. A´1
ano atras este exame deu positivo.
Ha 20 dias fiz este exame estava com 13 aplicaçao da auto hemo .Este resultado para mim me deixou muito feliz
pois vinha sofrendo a´anos com este mal no estomago . Meu abdomem era inchado nao podia comer muitos
tipos de alimentos.. , ainda tem muito muito sucesso a´comemorar daqui p/ frenre pois so´estou no começo
..Ainda vou me recu/ da gastrite. e outras enf/ que estao bem melhor .
Graças a` DEUS EO DR LUIZ MOURA A FELICI DADA EXISTE.

Diva Gomes de Sa
Dourados ms

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

