Esta página contém apenas uma pequena parcela de testemunhos.
Veja mais relatos na seção de depoimentos em:
http://www.hemoterapia.org/

Relatos - Auto-Hemoterapia e Hepatite
Roberto Fraga da Silva comentou no grupo AMIGOS DA CURA, na foto de Walter Medeiros, 4 de maio,
aniversário do Dr. Luiz Moura
Roberto Fraga da Silva: A um ano faço o tratamento estava com início de cirrose e hepatite c fui curado da
cirrose graças a esse médico brilhante que tenho profunda gratidão
Descurtir · Responder · 3 · 11 h · Editado
(6 de maio de 2016)
https://www.facebook.com/roberto.f.dasilva.39
https://www.facebook.com/groups/422963371070990/

Terça-feira, 26 de janeiro de 2016 - 22:17:52
Enfermidades selecionadas
Doenças pancreáticas
Hepatite
Auto-hemoterapia (nos Estados Unidos) e a prova dos efeitos benéficos em 6 anos: Hepatite B cronica e Cirrose
Alba Hall publicaou no Grupo Auto-hemoterapia - meu sangue me cura
Foto de Alba Hall.
Curtir · Responder · 9 h
Está aí o meu resultado de 6 anos de uso esse foi em 2011
Alba Hall Esse é deste mês tudo normal mas faço toda semana meu médico aqui nos Estados Unidos fica besta
diz que eu continue fazendo o mesmo que venho fazendo pois ele não sabe o que é não posso dizer pra ele vou
de 6 em 6 meses fazer o chek-up
Foto de Alba Hall.
Curtir · Responder · 9 h

Alba Hall Faço 10ml de 7 em 7 dias pode reparar na primeira o meu AST e 863 e o ALT 1018 hoje o AST e 19 e
o ALT 18 como posso parar este tratamento
Curtir · Responder · 2 · 9 h
Alba Hall Tenho hepatite b crônica e cirrose tem prova mais contundente do que esta
Curtir · Responder · 1 · 9 h
FOTOS EM:
https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/posts/1037780666279449?pnref=story
Quarta-feira, 27 de janeiro de 2016 - 00:14:11
* E MAIS COMENTARIOS IMPORTANTISSIMOS:
Alba Hall: Preste atenção Marcelo logo em baixo da quantidade de AST and ALT (test 4) HBV not detectaed o
vírus da hepatite não é detectado
Descurtir · Responder · 1 · 1 minuto
Alba Hall Observe no primeiro exame a palavra alert e high no lado dos resultados
Descurtir · Responder · 1 · 3 min
Alba Hall E low
Curtir · Responder · 2 min
Marcelo Fetha Obrigado Estas observações são muito importantes!
Curtir · Responder · Agora mesmo
* E MAIS UM COMENTARIO IMPORTANTISSIMO:
Alba Hall: Preste atenção Marcelo logo em baixo da quantidade de AST and ALT (test 4) HBV not detectaed o
vírus da hepatite não é detectado
Descurtir · Responder · 1 · 1 minuto

DEPOIMENTO ANTERIOR DE ALBA EM 2011
Domingo, 26 de junho de 2011 - 11:19:47 PM
A autohemoterapia e de uma eficacia tamanha pois descobri que tenho hepatiteB a1 ano atraz e comecei a fazer
o tratamento aqui nos Estados unidos comprando um remedio carissimo por nome VIRIAD busquei o menor
preco no Canada Brasil e onde encontrei mais barato foi aqui e nao tive altenativa estava gastando $600.00 por
mes ate que descobrir este tratamento e simplesmente parei de tomar o remedio mais continuei fazer o controle
so que o medico estava satisfeito com o progresso do tratamento porque tinha negativado a hepatite b mais ele
nao sabe que faco o tratamento nos ultimos exames ele nao estava conseguindo eplicar o que estava acontecendo
com meu corpo e agora ele me pediu ultrasom para sabercomo esta meu figado,pancrea baco e tudo porque nao
se comforma o que esta acontecendo so sei dizer que nao gasto mais $600.00 por mes sem contar que as varizes

as dores nas pernas indisposicao insonia que tinha tudo foi para muuito longe sem contar que ha muito tempo
nao sei o que e tomar um analgesico e durmo a noite inteira e acordo com muita disposicao para trabalhar agora
meu marido que e americano tambem quer fazer porque ele ve os resultados fantastico na minha vida sem contar
que os gastos com remedio agora para mim tem sido zero gracas ao tratamento da autohemoterapia posso
afirmar que e muito bom e que me sinto outra pessoa o resultado dos examens sao fantastico meu hematologista
esta muuito feliz por tudo sem saber que nao tomo mais o remedio que ele tinha me passado tomei somente
3meses e nunca mais somente faco o controle para ver se esta tudo bem, obriga Dr.Luiz Moura por ter me
ajudado com sua divulgacao estou indo ao Brasil proximo mes e estou levando muitos CDs para distribui na
cidade onde minha familia mora que e em Belem do Para um cidade por nome curuca minha irma so esta me
esperando para ver se e realmente o que estou falandoe verdade pois ela quer fazer mais nao se encontra com
coragem tenho fe em Deus que depois que ela assistir o video vai ficar crente em tudo que lhe digo por telefone
obrigado a todos e este e meu depoimento e espero que as pessoas fiquem bem atenta para este tratamento o
custo e zero e eficiente obrigado.
Alba Hall
56 anos - Newark Nj Estados Unidos
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/a-autohemoterapia-e-de-uma-eficacia-tamanha-poisdescobri.asp

Segunda-feira, 15 de dezembro de 2014 - 23:27:01
Enfermidades selecionadas
Hepatite
Hepatitis C Treatment and Cure
[YEA] I have been having Autohemotherapy to treat my Hep C and I am astonished as to how well I feel. I have
not felt this well in many years. My energy went off the charts at first and has now become more normal. No
more fatigue!! My Naturopathic Dr. prescribed 8 treatments, twice a week. I have one more treatment left and
then he suggested an 'as and when needed'. Worked well for me.
TRADUÇAO VIA GOOGLE
Eu tenho tido Auto-hemoterapia para tratar a minha Hep C e eu estou surpreso de como eu me sinto bem . Eu
não senti isso muito bem em muitos anos. Minha energia explodiu nas paradas em primeiro e agora se tornou
mais normal. Não mais fadiga !! Meu naturopata Dr. prescrito 8 tratamentos, duas vezes por semana . Eu tenho
mais um tratamento para a esquerda e , em seguida, ele sugeriu um " como e quando necessário " . Funcionou
bem para mim .
http://www.earthclinic.com/cures/hep_c6.html

Sábado, 2 de março de 2013 - 03:31:05
Enfermidades selecionadas
Acne adulta
Hepatite
Publicado em Auto-hemoterapia Brasil -facebook
Gabi Hayashida publicou em Autohemoterapia Brasil
há 4 minutos
Não sei se há aqui espaço para dar depoimentos, e nem sei se o meu é tão importante assim, mas mesmo assim,
gostaria de compartilhar, pq não vejo outro espaço que seja aberto a isso, todos me consideram "maluca" por ter
me submetido a tal prática... Bom, quando eu era adolescente sempre tive MUITOS problemas de acne, fui a
diversos dermatologistas, usei muitos remédios caríssimos que pouco ou em nada faziam efeito. A minha última
opção seria o Roacutan, um remédio tarja preta que apresenta várias contra-indicações e perigos para a saúde do
paciente. Minha mãe não aceitou de jeito nenhum. Poucos dias depois ficamos sabendo da autohemoterapia, e
arriscamos. Minha mãe foi fazer também, pra sentir também caso ocorresse qualquer "sintoma" indesejável.
Acontece que com 5 aplicações de 5ml já tive uma melhora significativa, e minha mãe, que antes estava com
medo e só fez para me acompanhar, passou a não mais sentir as dores nas costas (que ela tinha sempre por
carregar minha irmã pequena no colo). Continuei fazendo por quase um ano, e meu rosto ficou limpo, sem
nenhum vestígio, praticamente. E hoje não tenho na pele nem as marcas típicas de quem já sofreu com acne.
Falamos com a minha vó, que na época estava se submetendo a um tratamento pesado contra hepatite C e com
imunidade baixíssima, e ela topou fazer também. Ela já tinha ouvido falar da prática, mas acho que precisava de
um "empurrão". A imunidade dela aumentou de uma forma que os médicos não conseguiam explicar, e ela
rapidamente teve uma melhora na evolução do tratamento contra hepatite.
É totalmente compreensível que não haja divulgação da autohemoterapia, pois os custos para realizá-la são
irrisórios, e os médicos e a indústria farmacêutica seriam prejudicados... Mas por outro lado acho que deveria
haver uma "parceria" talvez, um tratamento complementando outro, algo do tipo... Enfim, não sei se funcionaria,
mas sem dúvida alguma a qualidade de vida das pessoas melhoraria muito, caso elas tivessem mais acesso às
informações quanto à autohemoterapia.
Curtir (desfazer) ·
Você e Auto-hemotherapy English curtiram isso.

Sexta-feira, 18 de maio de 2012 - 23:35:03
Enfermidades selecionadas
Hepatite
autohemoterapia e Hepatite C
Data: 18/05/2012 21:03
De: antonio dos reis alves
IP: 201.82.32.170
Assunto: autohemoterapia Hepatite C
caros amigos,faço hemoterapia a mais ou menos 18 meses na luta contra VHc, antes de fazer a hemoterapia eu

sentia fortes dores nas pernas, muito cansaço sinusite dores nas juntas do braço enfim vivia fadigado. Assim que
eu comecei a fazer os exames médicos para iniciar os tratamentos com ribavirina e interferon eu fiz uma
pesquisa na internet a respeito dos efeitos colaterais que causam essas drogas, confesso não tive coragem de
enfrentar esse desafio, então através de um amigo que conhece os beneficio da Hemoterapia , resolvi aceitar essa
pratica e te digo as dores dos braços sumiram o cansaço também sinusite desapareceu e sinto que as funções
hepaticas estão normalizando e outra não tenho gripe, tomo sorvete até no frio e não acontece nada. Vou
continuar fazendo 10ml de hemo uma vez por semana enquanto o nosso Deus conceder vida. E agradeço a Deus
por ele ter dado essa luz ao Dr. Luis moura pela divulgação deste trabalho e quem tem vontade de viver vai
enfrente. abraços a todos
http://inforum.insite.com.br/39550/12446114.html

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

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

Lina Costa <<< Ho'oponopono >>>
profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358
Precedente aberto, aproveite quem quiser:
Direito à Vida
Justiça garante tratamento alternativo a paciente com hepatite C
07/05/2007
Sempre que houver risco iminente de morte, o paciente poderá se socorrer de terapêutica alternativa. O
entendimento é da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (DF), que manteve a continuidade de
tratamento médico-hospitalar não-convencional, aquele sem comprovação de eficácia, a um portador de hepatite
C. O recurso é da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, que é contra o tratamento.
O portador de hepatite C crônica, com cirrose hepática e sinais de insuficiência hepática, pediu autorização para
realizar transfusões de leucócitos e plasma a fim de infundir células produtoras de anticorpos neutralizadores do
vírus da hepatite C.
Ao contrário do método tradicional que não surtia efeito, o alternativo, segundo o paciente, estaria trazendo
melhora significativa. Por três vezes, o doente teria feito uso dessa terapia, após concessão de liminar, com
conseqüente benefício no quadro clínico.
Para o relator, juiz federal convocado pelo TRF-1, Carlos Augusto Pires Brandão, o paciente deve continuar o
tratamento pelo método alternativo não-consagrado, embora reconhecido internacionalmente, mas que lhe trouxe
bem-estar.
“O direito à vida se configura como uma das mais importantes garantias constitucionais”, sustentou.
Revista Consultor Jurídico, 4 de maio de 2007
Fonte: http://conjur.estadao.com.br/static/text/55292,1
Processo: REOMS 2002.39.00.003067-7/PA
Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO
Convocado: JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO (CONV.)
Órgão Julgador: SEXTA TURMA
Publicação: 30/04/2007 DJ p.80
Data da Decisão: 19/03/2007
O processo pode ser pesquisado no site, inclusive com download do relatório com quatro páginas do JUIZ
FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO: http://www.trf1.gov.br/

Data: 22/12/2007 19:54
De: Nina ( )

IP: 201.90.43.181
Assunto: Agradecimento pelo livreto
...
Acompanho pessolamente casos de AVC com melhora de mobilidade do lado paralizado, caso de quase
gangrena q está revertendo incrivelmente, feridas q não se fechavam e inclusive sangravam, com cura total,
rinite, depressão, todos com a pele rejuvenescida, eu msm, grávida e mais disposta, acnes sumiram e qdo
aparece alguma, não infecciona mais e ainda involui no dia seguinte ao aparecimento, uma amiga sarou a
infecção urinária já na 1ª aplicação, coisa q os remédios q tinha tomado não tinham feito até então!
Hepatite C já na 1ª aplicação com melhora do sono, mais disposto e na 2ª, já observou melhora da barriga, e esse
caso ainda é acompanhado de HIV positivo...
Efeito placebo???? impossível!!!!

Orientações Médicas:
Sábado, 31 de outubro de 2009 - 22:15:14 201.29.245.232
Meu primo fui curado de Hepatite C, apos o uso dessa tecnica por 1 ano.
MARCIA ROSAS
48 anos - RIO DE JANEIRO

Orientações Médicas:
Quinta-feira, 10 de dezembro de 2009 - 18:18:22 201.19.21.108
Faço auto-hemoterapia há um mês apenas. Faço pelo incentivo que tive quando meu primo após 8 meses de
tratamento ter negativado seu exame de hepatite C. Pode até ser que o exame anterior que ele fez quando foi
doar sangue para um amigo hospitalizado estivesse errado. Na época ele não quis refazer o exame. Porém tudo
indica que tenha sido o tratamento com a auto-hemoterapia, o qual ele fez certinho durante esses 8 meses sem
intervalo. Agora ele está dando um tempo e diz que logo voltará ao tratamento. Acredito que a cura de todos os
nossos males esteja dentro de nós mesmos. Temos poderes desconhecidos por nós. A auto-hemoterapia é apenas
uma ínfima parte disso. A ciência tem nos mostrado alguns outros como as células tronco. Somos pura energia.
Precisamos nos descobrir.
MARCIA ROSAS
48 anos - RIO DE JANEIRO

Orientações Médicas:
Domingo, 1 de novembro de 2009 - 11:28:56 189.105.93.31
Bom dia Marcia Rosas

Que bom.
Esse é um excelente depoimento.
Temos que trabalhar bastante para podermos liberar a Auto-hemoterapia no Brasil.
Eu Faço a 3 anos para controlar a pressão alta como excelente resultados, eu tomava dois remédios e hoje tomo
somente metade de um comprimido. Pressão: 11 por 7, 12 por 7. Antes da auto-hemoterapia, mesmo tomando os
dois remédios ela ficava entre 12 por 8, 14 por 9 e 15 por 10.
Distribuo vários DVDs do Dr. Luiz Moura de graça.
Paulo Magalhães
52 anos - Salvador - Bahia

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 30 de setembro de 2009 - 06:00:08
Data: 29/09/2009 22:02
De: Rose Mary Campos Dias (rosecampos.benedetti@yahoo.com.br)
IP: 200.195.64.138
Assunto: Re: Re: Re: Re: Sobre os beneficios da auto-hemoterapia
Olá! Meu esposo utiliza a auto-hemoterapia, com excelente sucesso, nas chamadas"figueiras" do gado.As
verrugas (papilomas) se soltam rápidamente. Um jovem( amigo) utiliza a auto-hemoterapia já há uns 2 anos para
acne. Sempre que a acne reaparece ele faz umas 3 ou 4 aplicações e a pele melhora rápidamente. Ouvi falar de
uma senhora humilde, já idosa, que mora na zona rural das proximidades que, gratuitamente, faz uso da autohemoterapia para ajudar as pessoas que a procuram.Dizem que ela tem "feito milagres".
Espero que este processo "Divino", pois,tenho certeza, surgiu por inspiração Divina, seja reconhecido e
permitido para uso da populaçao. Tenho hepatite auto-imune,já há 11 anos. Comecei a fazer as aplicações mas,
parei após o estardalhaço feito com o Dr. Luiz. Fiquei indecisa e receosa. AGora, depois de ler e ver os
depoimentos de médicos e pacientes vou recomeçar o tratamento com minha filha,enfermeira, que parou de
fazer as aplicações por medo das consequências legais.
Cordialmente,
Rose Mary Campos Dias.
Paraguaçu, Mg.

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 19 de agosto de 2009 - 00:55:03
Data: 18/08/2009 17:16
De: Marcia Mathias
IP: 201.83.163.199

Assunto: Re: Re: Hepatite auto-imune e autohemoterapia
Rosane
Voce deve ter lido meu relato
Eu só parei de tomar corticoides através do tratamento da auto hemo que Deus me deu.
Há um ano que não faço auto hemo pois os exames normalizaram.
O médico que me receitava foi proibido de receitar.
O problema está em arrumar alguém que faça a aplicação.
Para mim foi uma benção.
Sou parente de médicos e tenho a comprovação da eficacia através de exames.
Infelizmente a ganancia da industria farmaceutica não se importa com a saúde das pessoas A Anvisa é cumplice,
pois desvaloriza tantos testemunhos da eficiencia deste tratamento.
O tratamento é muito coerente . Voce tem uma doença auto imune. O sangue tirado da veia e injetado no
musculo desvia a atenção dos anticorpos que pervertidos atacam o seu figado . Com a aplicação eles se armam
para atacar o sangue aplicado no musculo . Por uma razão que naõ se sabe e não querem pesquizar estes anti
corpos deixam de atacar seus orgãos saudaveis.
Assista o DVD sobre o assunto do Dr Luis Moura
Abraços
Marcia

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

