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 Infecções
Quinta-feira, 3 de março de 2016 - 19:03:44
Melhora imediata de uma infecção
Em dez 2013, sofri um infarto agudo do miocárdio, com a necessidade de revascularização com duas pontes de
safena, com 10 dias de alta, já em casa, senti uma das maiores dores da minha vida, maior que o próprio infarto,
voltei ao hospital e após muita morfina a dor diminuiu e em seguida estourou os pontos da cirurgia e começou a
sair pus, era tanto que chegava a encher copos.
Para resumir, tive outras duas internações, outra cirurgia e de nada adiantou, tomei 18 tipos de antibióticos
diferentes, inclusive fiquei internado durante 12 dias tomando antibiótico através de bomba e nada adiantou.
Gastei uma fortuna em gases, esparadrapos e etc... para os curativos, que eram feitos no mínimo 4 por dia.
Após 1 ano e 4 meses me falaram sobre a Hemoterapia e por estar muito descontente com toda essa situação, fiz
imediatamente à indicação, tomei a primeira dose com 5 ml, de cinco em cinco dias e obtive a cura da infecção
com a terceira dose.
Já estou tomado a um ano pois obtive melhoras significativas e todo o meu estado de saúde melhorou, diabetes e
etc...
Trago o meu testemunho, pois sou prova viva das benesses deste tratamento, tenho em arquivo todo o meu
prontuário comprovando a infecção.
Me coloco a disposição para maiores informações caso se faça necessário.
Rubens Washington Schwandner
54 anos - Florianópolis - SC
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/melhora-imediata-de-uma-infeccao.asp

Segunda-feira, 2 de maio de 2016 - 17:24:31
Enfermidades selecionadas
Acne juvenil
Bronquite
Dor na coluna
Gripe
Inflamação
Rinite
Auto-hemoterapia proporciona varios beneficios

Dickison Giacometti publicou no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!
1h
Pessoal Gostaria de compartilhar com vocês a minha historia
Eu sofria de imunidade baixa, pegava muitas renites, gripes, garganta inflamada, bronquites já não aguentava
mais tantos medicamentos que eu tomava e nunca melhorava, e quando melhorava era por pouco tempo
Atualmente comecei a auto hemoterapia a uns 5 ou 6 meses aproximadamente e nunca mais tive gripe, tinha
também diversas espinhas nas minhas costas e também não tenho mais..
Sou testemunha da eficacia da auto hemoterapia.
Minha mãe Elenir a anos atrás sofria de serias dores na coluna,
a ponto de não suportar mais, fazendo uso de vários medicamentos fortíssimos,e por isso ela adquiriu problemas
cardíacos,tanto que se ela continuasse tomando não estaria viva hoje, então ela começou também a fazer a AHT,
e hoje não sente mais dores, e nao toma mais nenhum dos medicamentos que estavam levando ela a morte,
Tenho também um Amigo chamado Carlos quando ele viu a minha melhora começou a fazer também, e ele
sofria de fortes tonturas, sinusite e outros males, ele esta fazendo a AHT uns 2 meses aproximadamente e esta
bem, nunca mais tomou os medicamentos que ele tomava e olha que não era poucos...
Minha tia chamada nilza sofria de disidroses em seu rosto, estava em tratamento químico a mais de um ano e
não resolvia, ela apenas tinha aquelas melhoras passageiras, entao começou a fazer AHT e nunca mais teve
aquelas disidroses, ela começou a fazer a aproximadamente uns 5 meses e esta curada, nao foi mais ao medico e
nao recorreu aos medicamentos que estava a usar, quando a visitei fiquei muito feliz em ver ela super bem, o
esposo dela tinha dores fortes na coluna devido a grande esforço fisico no trabalho ao qual exercia, e muitas
vezes ficava impossibilitado de andar, Hoje com a pratica da AHT nao sente mais dores.
Meu irmao Eduardo tambem sofria de dores e renite alérgica muito forte, a 6 meses ele se tornou praticante da
AHT e esta muito bem...
também tem mais 7 pessoas que começaram a fazer a alguns dias, logo conto pra vcs a historia desses amigos
Glorificado seja Deus
Viva a auto hemoterapia
E lembrando Auto hemoterapia Sangue que Cura!!
https://www.facebook.com/groups/sanguequecura/

Sexta-feira, 6 de novembro de 2015 - 06:42:37
Auto-hemoterapia promove vários Beneficios
(Herpes, infecção, inflamação, psoriase)
Ernesto Rodrigues publicou na foto do CFM sobre a auto-hemoterapia:
Eu faço uso desta técnica a mais de 8 anos , assim como minha esposa e familiares e continuo a recomendar. São
oito anos que não tenho gripe, não utilizo de vacinas e eu tinha irritações de pele (psoríase) e problemas de
garganta, nunca mais voltou, assim como sou testemunha de vários problemas resolvidos com amigos, por
exemplo um problema cronico de Herpes zoster, considerada incurável pelos médicos, dizendo poderia voltar
sempre, neste caso a pessoa além da dor já tinha feridas nas pernas que não curva. após dois meses de
tratamento, ficou totalmente curada. Outro exemplo foi minha mãe que tinha feridas nos braços devido a
fraquesa da pele que se rompia por qualquer contato físico, e apos dois meses que passou a fazer a AHT curouse por completo.
Curtir · Responder · 30 de outubro às 10:21

FONTE AHT HEMOTERAPIA

Quarta-feira, 16 de dezembro de 2015 - 01:33:38
Auto-hemoterapia cura infecção no pé (mal perfurante plantar).
https://www.youtube.com/watch?v=klu5K0aWnL8
Este registro fotográfico foi publicado no Grupo Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!
Daia Zebini Diamantina contou que foi curada pela auto-hemoterapia, fazendo aplicações de 10 ml, de 7 em 7
dias.
Tenho neuropatia, artrite, artrose, abaulamento, tireóide, e desde que comecei a fazer a auto-hemo, tudo mudou
assim como podem ver pelas imagens.
Ela também contou que corria o risco de perder o pé e até a perna, pois a infecção estava se alastrando muito. E
também informou que toma cloreto de magnésio diariamente.
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/

Domingo, 8 de fevereiro de 2015 - 15:56:54
Enfermidades selecionadas
Câncer
Gripe
Infecção
Prevenção de infecções cirúrgicas
Internauta diz que é Testemunha viva dos benefícios da auto-hemoterapia
Ruy Laranja *****Sou testemunha viva dos beneficios da HEMOTERAPIA:minha esposa submeteu-se a
quimioterapia(8 aplicaçoes) devido a uma cirurgia invasiva de auto grau por causa de um cancer,apos a tal
cirurgia iniciei aplicando nela 10 Ml,o resultado?ela nunca contraiu uma infecçao,nunca contraiu um resfriado
sequer,nunca teve febre,e recuperou-se maravilhosamente bem,ainda fara as tais aplicaçoes,dizem eles,por um
periodo com bastante espaçamento entre as tais,ate nao ser nescessario mais.continuo aplicando 5 Ml de 10 em
10 dias.Dou muitas GRAÇAS A DEUS por ELE nos ter presenteado com o Dr.LUIZ MOURA que fez chegar ao
nosso conhecimento tal PRECIOSIDADE...QUE O TODO PODEROSO conceda a ele,e aos demais que
divulgam essa pratica, muitos anos de vida,e um merecido descanso no final.*****
Postado por https://www.facebook.com/ruy.laranja?fref=ufi

em: https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/posts/851191578271693

Sexta-feira, 30 de janeiro de 2015 - 22:40:36
Enfermidades selecionadas
Acne adulta
Diabetes mellitus
Esofagite
Infecção
Micose
Refluxo gastroesofágico
Rinite
Auto-hemoterapia cura varias enfermidades
Publicado agora por https://www.facebook.com/profile.php?id=100008214337063&fref=ufi
Chênia Lago Barros
Bom gente, o que me levou a decidir fazer a autohemoterapia foi o fato de eu ter a imunidade baixa devido a
diabetes.Eu estava procurando a cura para a candidíase, já que nenhum remédio funcionava em mim mais, e
acabei encontrando num site de produtos naturais a indicação de autohemoterapia e tal.Depois de um mês de
pesquisas decidi que queria fazer, e procurei alguém que fizesse por aqui e encontrei rápido.O primeiro efeito
positivo foi o sumiço das espinhas horríveis que tinha no rosto após três meses de aplicação. Depois os fungos
que eu tinha nas unhas do pés que sumiram também.A candidíase desapareceu com 8 meses de aplicação.A tal
rinite alérgica que me fazia gastar com antialérgicos todo o mês se resume num intranasal muiiito de vez em
quando.Pantoprazol e outros remédios para gastrite, esofagite, hérnia de hiato e refluxo é muito difícil eu tomar
hoje em dia, o que antes eram diários.Já tem quase cinco anos que estou fazendo, sem intervalos e tomo 10
ml.Estou muito satisfeita e pretendo parar somente quando morrer.Acho que todos deveriam fazer a
autohemoterapia, pois faz muito bem.

Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015 - 23:06:14
Enfermidades selecionadas
Alergias
Infecção
Labirintose
Rinite
Eu sarei da labirintite fazendo auto hemoterapia!e conheço pessoas que ficaram curadas de renite , alergias,
infecçoes com esse tratamento

Postado por LINDENALVA MATHIAS em 22/12/2014 às 20:40
Eu sarei da labirintite fazendo auto hemoterapia!e conheço pessoas que ficaram curadas de renite , alergias,
infecçoes com esse tratamento. Acontece que a industria de medicamentos quer uma população doente e usando
um montão de medicamentos. Conheço idosos que usam até 15 tipos de remédios diariamente. Tenho 72 anos e
uma ótima saude e o tratamento que faço é apenas a hemoterapia de tempos em tempos! Na atual crise no
sistema de saude no País a hemoterapia seria de grande ajuda, pois não tem qualquer contra indicação!
177.1.133.223
http://tudorondonia.com.br/noticias/fantastico-destaca-o-perigo-da-auto-hemoterapia-e-mostra-farmacia-deporto-velho-que-praticava-a-tecnica,879.shtml

Sábado, 10 de maio de 2014 - 22:43:50
Enfermidades selecionadas
Infecção
MAIS UM SUCESSO DOCUMENTADO DA AUTO-HEMOTERAPIA PUBLICADO NO GRUPO
Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!
Publicado por
Maisa Sousa:
1 h.
Ola pessoal estou aqui para compartilhar mais uma conquista que a Hemoterapia proporcionou desta vez em
mim.
COMENTARIOS:
Maisa Sousa: Lembrando que é considerada normal esta taxa de 0 a 200
1 h · Curtir
CM Medeiros o que é a.s.l.d Maisa Sousa?
1 h · Curtir
Maisa Sousa: Existe uma bactéria comum na natureza, presente em todos os lugares do planeta, chamada
estreptococo.
Em seres humanos, essa bactéria causa principalmente infecções de pele e de garganta, entre outras.
Alguns estreptococos produzem uma enzima, a estreptolisina O, que é capaz de destruir hemáceas (células do
sangue).
Quando é infectado por estreptococo produtor de estreptolisina O, o ser humano produz uma substância de
defesa, um anticorpo, chamado antiestreptolisina O, que pode ser detectado no sangue de praticamente todos
nós, mostrando que todos nós, ao longo da vida, já tivemos contato com estreptococos.
A antiestreptolisina O do sangue combina-se com a estreptolisina O da bactéria e impede que cause a destruição
de hemáceas.
O exame para a dosagem de ASLO (antiestreptolisina O) mede a quantidade no sangue dessa substância de
defesa.
1 h · Curtir

..
Maisa Sousa: Ou seja A.S.L.O é o nível de defesa que só existe quando a ataque do estreptococo. Nível alto
muitas bactérias. Nível baixo poucas bactérias.
1 h · Curtir
Auto-hemoterapia Casos de Sucesso Parabéns pela cura e por compartilhar.
4 min · Curtir
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=658681784218021&set=gm.704287549629596&type=1
A POSTAGEM COM OS LAUDOS ANTES E DEPOIS (após 3 meses de Auto-hemoterapia)
A.S.L.O. : ANTES = 800 - DEPOIS = 200

Sábado, 28 de junho de 2014 - 01:32:23
Enfermidades selecionadas
Infecção
Inflamação
Auto-hemoterapia evita extração de próstata:
Publicado por Marco Antonio Souza em:
http://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos
https://www.facebook.com/marcoantonio.souza.3705?fref=ufi
Quero deixar meu testemunho de cura. Nos ultimos 4 anos venho apresentando sangue no esperma e na urina,
passei por uma dezena de urologistas e fiz todos os exames solicitados e tomei medicamentos diversos sem
resultado positivo, Perante a recomendação medica de extrair minha prostata, decidi me submeter a auto hemo "
que felicidade " com a primeiro 5ml de sangue percebi a redução de volume de sangue e após 4 aplicações
semanais limpou todos os meus residuos líquidos. Não tenho cancer ou qualquer infecção. Conheço
pessoalmente o Dr. Luiz Moura. " Felicidade "
Descurtir · Responder · 1 · há 12 horas
AHT HEMOTERAPIA

Quarta-feira, 25 de junho de 2014 - 19:40:04
Médico Veterinário comprova benefícios da auto-hemoterapia
Data: 20/07/2013 21:33
De: Marcos Aurélio Cardoso Moraes (marcosfaxina@gmail.com)
Assunto: Relato de caso pessoal

Meu nome é Marcos Aurélio, sou Médico Veterinário, e tenho 46 anos de idade.
Sempre tive o sistema respiratório "não muito santo"...rsrsrs. Além de asma e bronquite (curadas com
acupuntura há cerca de 15 anos), sempre tive sinusite crônica, e vivia com o "nariz escorrendo" (desde
criança). Estava sempre "encatarrado", e já tive pneumonia por 3 vezes (com cerca de 12, 20 e 25
anos de idade).
Até recentemente (três anos atrás) não podia nem frequentar locais com ar-condicionado (até mesmo
ônibus), ou enfrentar uma frente fria, que a sinusite aumentava, e várias vezes acometeu-me também
uma faringite. Estava tomando antibióticos a uma média de 2 a 3 vezes por ano (sempre que a faringite
me acometia mais pesadamente).
Há cerca de 4 anos fui apresentado à técnica (auto-hemoterapia), mas confesso que tive um certo
receio.
Porém, 1 ano após eu ter sido apresentado a técnica da auto-hemoterapia, apareceu um pequeno
abscesso na base do nariz, o qual me incomodava bastante (esteticamente e tembém pela dor que
começava a causar). Resolvi então experimentar a técnica. Fiquei surpreso com o resultado: em dois
dias, o abscesso havia desaparecido.
Me tornei então um praticante da auto-hemoterapia, sempre solicitando a amig@s da área médica que
me apliquem, mas enfim tornei-me quase independente. Quando @s amig@s me faltam (também eles
têm suas vidas e seus compromissos), eu mesmo me aplico, no glúteo.
Estou há três anos fazendo a auto-hemoterapia (com algumas falhas, pois às vezes fico semanas sem
fazer), e neste período de 3 anos somente fiquei doente (faringite) uma vez, com a chegada de uma
frente fria num período em que estava há umas 3 semanas sem realizar a técnica.
Resultado: quando percebi que estava ficando doente, procurei uma amiga que me aplicasse (realizou a
aplicação às 18:30), fui dar aula (de 19 às 22 h), saí da aula com febre, me sentindo bastante mal, e
com dor na garganta. Fui para casa, dormi, suei bastante (levantei 3 vezes pra trocar o lençol suado),
mas pela manhã já estava completamente são, sem febre, sem mal-estar, sem dor na garganta.
Desnecessário dizer que não deixo mais este espaçamento longo sem aplicação ocorrer. Tento aplicar
semanalmente, mas nunca deixo passar de 10 dias.
Outro relato interessante: há pouco mais de um ano (em março de 2012) sofri uma queda de uma laje,
tendo fraturado calcanhar (abriu uma cunha), bacia (fratura completa) e coluna (fragmento da T 12).
O ortopedista me deu um prognóstico de 3 meses para largar as muletas e a bota e tivesse uma
recuperação plena. Porém, para surpresa de tod@s (inclusive dele), com 3 semanas (TRÊS SEMANAS)
eu estava completamente recuperado, largando as muletas e a bota e voltando a dar aulas.
Divulgo esta técnica sempre que há oportunidade, e várias pessoas (da área médica, inclusive), já
optaram pela sua prática, em si mesmas e em parentes e amigos.
Espero que este relato sirva de estímulo a mais pessoas se interessarem pelo tema.
Abraços,
Marcos.
FONTE INFORUM

Ana Enfermeira · Tecnica em enfermagem at Hospital Nossa Senhora da Saúde
site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil
Minha irmã teve acidente de carro, quase perdeu o braço por motivo de complicações tomou varias aplicação de
auto-hemoterapia os médicos ficaram surpresos com a recuperação .
Curtir · Responder · 3 de janeiro de 2015 12:26
site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil

Mariana S. Pereira
Minha tia faz a Hemoterapia a 8 anos, e posso garantir que ela era uma senhora que vivia doente, por gripes,
resfriados, infecção de urina direto. Hoje ela uma senhorinha linda ( sempre foi linda ahahah ), e eh raaro , raro
mesmo ela ficar doente com algo contagioso.
Meu fez por um bom tempo tambem. Nao faz direto pois nao da tempo mais de ir onde fazemos as aplicações.
Mas durante o tempo que fez, ele se sentiu ótimo.
Hoje foi minha 1º aplicação, assisti ao video de mais de 2 horas que o doutor explica, e de tanto minha mae falar
eu criei coragem e comecei as aplicações contra a acne. Daqui algumas semanas eu volto para relatar.
Só lembrando que estou fazendo por conta própria, é um teste pois nao aguento mais gastar horroooooores com
cremes, gel, ácidos, sabonetes e antibióticos para tratar meu problema com acne. Falou que é acne o preço dos
produtos ultrapassam a estratosfera de tao caros. Absurdo.
Curtir · Responder · 24 de setembro de 2015 22:58 · Editado
site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil

Terça-feira, 6 de agosto de 2013 - 22:12:08
Enfermidades selecionadas
Infecção
Auto-hemoterapia combateu bactéria hospitalar:
Foi esse método que me combateu uma bactéria hospitalar que contraí após um internamento para combater uma
infecção intestinal. Ou seja, dei entrada com uma infecção intestinal, entrei nas urgências e segui para o piso de
cirurgia de ontem julguei não sair com vida. Mas depois de melhorar um pouco comecei a queixar-me de outros
sintomas e de muitas picadas aos médicos e enfermeiros, que foram ignoradas e fui enviada para casa cheia de
dores e suores. Arrastei-me para um laboratório de analises e lá estava a bactéria hospitalar. Liguei para a minha
médica de homeopatia e não tive coragem de voltar para o hospital pois receei o pior. Não tinha forças, suava
por todos os poros de meu corpo cheia de dores, julguei que ia morrer. E foi com este medo que combati a
bendita bactéria. Resumindo a nossa medicina só me tem desiludido e mete-me medo, aterroriza-me mesmo pois
hoje é apenas um jogo e interesses. A máfia está introduzida de tal maneira, que são poucos os médicos que me
merecem confiança. Pois ainda que muitos deles tenham vontade de fazer bem e melhor o sistema só quer
lucros. Combatem as medicinas alternativas com todas as forças porquê? Medo de perder os clientes? porque
não em conjunto? A nossa medicina, é uma medicina que provoca doenças, curando umas mas provocando
outras, não preventiva, cheia de interesses e onde só interessa a arrastar e criar mais doença.
Publicado 1st September 2012 por MCRamos
http://bemestarebeleza.blogspot.com.br/2012/09/voce-sabe-o-que-e-auto-hemoterapia-eu.html

Segunda-feira, 9 de julho de 2012 - 11:06:56
Enfermidades selecionadas
Doenças virais
Infecção
Estou com 2 anos e 9 meses (fazendo AUTO-HEMOTERAPIA) que não sei o que é virose, infecção em geral...
Claudio Cardoso Oliveira comentou em seu publicação no mural Auto-hemoterapia Brasil - Facebook
http://www.facebook.com/autohemoterapia.brasil
Claudio Cardoso Oliveira comentou em seu publicação no mural.
Claudio escreveu: "Estou com 2anos e 9 meses que não sei o que é virose, infecção em geral, etc. Na minha casa
nunca mais entrou um tal de ANTIBIÓTICO. Graaças a deus e a AUTOHEMOTERAPIA. Veja o meu site:
http://www.sanguecura.xpg.com.br"

Segunda-feira, 4 de junho de 2012 - 00:59:55
Enfermidades selecionadas
Infecção
Paciente do Dr. Luiz Moura curado de erisipela bulhosa, com a auto-hemoterapia (por Janilda Queiroz,
secretaria do doutor Moura)
post de Janilda Queiroz
O paciente do Dr Luiz Moura, Sr José Garcia, pediu-me para colocar sua melhora com a AHT. Esteve há 4
meses no consultório, andando com dificuldade e com auxílio de muletas, pois tinha as pernas inchadas e com
erisipela bulhosa. Sentia muitas dores. Semana passada, voltou ao consultório, andando normalmente e com as
pernas curadas. Estava muito feliz e disse que foi graças ao tratamento da AHT e do uso do cloreto de magnésio
como lavagem, fazendo a cicatrização. Deixou o número do seu telefone, caso alguém queira entar em contato
com ele:
(21)2583 5590..
24 de Maio às 10:55
PUBLICADO NO FACEBOOK, grupo:
AUTO-HEMOTERAPIA DO MUNDO LUSOFONO PARA O PLANETA
http://www.facebook.com/groups/lusofons/

Quarta-feira, 20 de junho de 2012 - 14:28:22
Enfermidades selecionadas
Infecção
se não fosse a AUTO-HEMOTERAPIA talvez hoje eu estaria sem uma de minhas pernas
Maria Aparecida De Freitas Eu posso falar com certeza que este tratamento é uma espécie de millagre: quem
tem como conseguir uma pessoa que aplique injeção que continue o tratamento!
Anos atrás eu estava para fazer uma biópsia, o meu médico ortopedista convocou uma junta médica p/ ver o meu
caso após a tal biópsia que eles ia fazer...
É um procedimento que os doutores iam fazer em mim, "cortar uma lasca, "pedaço" de minha tíbia, "osso de
minha perna esquerda!
Fiquei apavorada, mas não tinha outra alternativa, pois eu mal aguentava andar, minha perna estava muito
inchada e eu chorava porquer a dor era insuportável...
E ja fazia 2 anos que eu estava neste sofrimento e pensava até que ia perder a minha perna, mesmo em ter
passado por todos os tipos de exames e o último foi a RESSONÂNCIA MAGNÉTICA.. Mas não foi encontrado
nada e eu continuava com muita dor e mal conseguia andar!
O que o Dr.fazia era me medicar com antibióticos,anti-inflamátórios,analgésicos e sempre trocando os
medicamentos porquê pareciam que a bactéria que estava, "comendo o meu osso" não morria!
É, era essa a sensação que eu tinha, a dor era como se tivesse bichos devorando o meu osso!
Então eu decidir fazer o que o pai de meus filhos estava fazendo. (Ele fazia tratamento ja fazia 3 semanas e tinha
melhorado bastante do mal que ele tinha por causa do fígado dele, mas tinha parado pq a pessoa que aplicava
nele com medo de perder o emprego no hospital não quis mais aplicar as injeções!)
Então a minha primogênita que nunca tinha nem mesmo pensado em pegar numa seringa , vendo a minha dor se
prontificou em fazer, eu é claro, aceitei sem nenhum medo. Fiquei com muita pena de minha filha porquer
minhas veias são muitos finas e como as enfermeiras falam, "são que nem bailarinas!"
E mesmo assim depois de muito suar" minha filha tirava 5 ml de sangue e aplicava nas minha nádega! E por
incrível que pareça em dois (2) dias eu ja estava sem dor e na semana seguinte eu ja estava andando
normalmente. E graças a DEUS, a AUTO-HEMOTERAPIA, a boa vontade de minha amada filha e a uma
enfermeira que passou a fazer o trabalho, eu voltei a usar meus saltos!
Depois que eu sarei,desfilei duas vezes na "SAPUCAÌ" com minha linda e querida "ESCOLA DE SAMBA
BEIJA-FLOE DE NILÓPOLIS:" Pretendo desfilar no ano que vem se DEUS quiser.
Se eu voltei ao dr José mauro? Sim , voltei um (1) ano depois acompanhando a minha filha que tinha torcido o
pé! rsrssrsrsr
domingo às 00:16 ·
Diva
[ocultar participação] [voltar]
Comentários
Quero comentarTotal de 1 comentários - 1 nesta página
[primeira] < anterior Página de 1 próxima > [última]
Quarta-feira, 20 de junho de 2012 - 14:31:30
http://amigosdacura.ning.com/group/autohemoterapia/forum/topics/relatos-relavantes-sobre?
commentId=4269704%3AComment%3A179869&xg_source=activity&groupId=4269704%3AGroup%3A8975
Este relato copiei do amigos da cura
Diva

Quinta-feira, 3 de maio de 2012 - 19:37:44
Fui vitima de atropelamento e faturei as duas perna inclusivel o femur passei um ano ospitalizada adquiri uma
infecção ossea osteomelite preste a ampuntação do femur,graças a Deus primeiramente e a um amigo que ao ver
meu sofrimento passou um DVD do Dr. Luis Para asistir sem medo de errar comecei a fazer as aplicações
comercei a sentir mais firmeza na perna a qual os médicos falavam em amputação pois aparelhos ja tinha usado
varios e não consolidava devido a infecção, cirugias foram 16 em uma só perna e 4 na outra quando fui
submetida a fazer novos Rx o medico ficou supreso com o calo osseo que ali formava nada lhe respondir pois
tenho certeza que eles iam achar que eu estava louca pois a medicina condena AHT voltei para casa e continuei
fazendo hemoterapia com mais um mes voltei para fazer novos RX o calo ossea cada vez se desenvolvia e não
foi mais preciso fazer cirugia e nem tomar mais remedio para infecção pois VHS, PCR se normalizou e ficaram
sem esplicação pois mim calei diante da medicina .Depois de muito tempo acamada sofria de muitas dore no
corpo e nasi mãos foi costatado pelo reumatolugista que estava sofrendo de Artrite rematoide continuei com
minhas aplicaçõe mais um ano e meio hoje corro danço pulo e não sei o que é dores estou curada graças a Deus
a hemoterapia de Dr. Luis a credite e faça mal nenhum seu sangue vai lhe fazer Sucesso.
Roselia dos Santos Ferreira
Jiquiriçá Bá
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/fui-vitima-de-atropelamento-e-faturei-as-duas-perna.asp

Quarta-feira, 1 de junho de 2011 - 18:41:38
Enfermidades selecionadas
Artrite
Pós-operatório
Pré-operatório
Benefícios - Testemunho do médico Dr. Tarcisio Gurgel sobre a Auto-hemoterapia
---------- Mensagem encaminhada ---------De: Walter Medeiros (Hotmail)
Data: 1 de junho de 2011 07:39
Olá pessoal,
Como médico e formado pela UFRN em 1972, sei e reconheço as razões de tantas dificuldades para o uso da
AHT...
Estudei o tema e enfrentei adversidades para fazer uso desta prática. A ATH será no final desta década a maior
e melhor técnica na prática médica pelos depoimentos dos que a praticam e com certeza pela pesquisa científica
que a sociedade espera por iniciativa governamental.

Antes da minha cirurgia cardíaca de aneurisma de aorta em 30 de março do ano passado, eu a pratiquei, quase
como clandestinamente em um total de o8 sessões. e os benefícios foram diversos. Dos que tenho condições de
provar eu destaco:
1 nenhuma infecção hospitalar trans e pós operatório nem de efeito tardio até então.
2- cura de uma artrite no ombro esquerdo .
3- minha extensa cicatriz toráxica praticamente desapareceu, para idendifica-la hoje, eu preciso de uma lupa.
4- taxas sanguineas bioquimicas todas normais, até então.
Outros benefícios desconhecidas devem existir, mas não mais me aprofundei.
A medicina precisa ouvir e se interessar pelo clamor dos depoimentos dos diversos indivíduos que buscam
atraves
desta prática, benefícios preventivos (como no meu caso) e terapeuticos , como na bibliografia mundial e
tambem
nos ricos depoimentos de brasileiros, cujos relatos tenho acompanhado pela internet.
Um bom dia para todos.
Tarcisio Gurgel médico, com o direito de dar seu pessoal depoimento no uso da prática da AHT.
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/beneficios-testemunho-do-dr-tarcisio-gurgel-medico-sobre-a.asp

Domingo, 22 de maio de 2011 - 23:28:47
Enfermidades selecionadas
Amigdalite
Enxaqueca
Infecção
Inflamação
Sinusite
Auto-hemoterapia cura de sinusite, enxaqueca e dores de garganta
Data: 22/05/2011 19:46
De: ana paula
IP: 201.26.126.105
Assunto: Re: Divulgação e testemunhos
faço auto hemoterapia desde 10/2010 e estou me sentindo maravilhosamente bem, tinha um problema sério de
sinusite, enxaqueca e garganta até cirurgia fiz para tentar melhorar as inflamações constantes na garganta,
conheci o tratamento atraves de um amigo que faz há 2 anos, comecei e os resultados foram praticamente
imediatos, desde o inicio do tratamento não tomo mais nenhum tipo de rémédio nem pra dor de cabeça o que
consumia como agua, hoje tenho uma vida muito diferente sem dores, posso tomar gelados ( o que era
impossível, pois era beber gelado e comprar uma caixa de antibiótico), abençoado mesmo seja Dr. Luiz Moura
pela divulgação percebo que não é de interesse a liberação pois financeiramente é completamente inviável o que
é uma pena sermos vistos tão somente como um $ ao invés de seres humanos contem comigo para divulgação
desde outubro vivo e não sobrevivo !
http://inforum.insite.com.br/39550/11765308.html

Sábado, 28 de maio de 2011 - 07:18:09
Faço auto-hemoterapia desde 2009 e me sinto muito bem: não tenho mais doenças respiratórias tipo gripe,
irritações de garganta e coriza, fisicamente estou muito bem eliminei tambem as dores da coluna lombar e
articulações.
Nivaldo Viana
57 anos - FEIRA DE SANTANA
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-de-sinusite-enxaqueca-e-dores-de.asp

Sábado, 29 de janeiro de 2011 - 19:02:48
Enfermidades selecionadas
Doença hemorroidária
Infecção
4 anos de Auto-hemoterapia - somente saúde
Data: 27/01/2011 21:52
De: ilidio
IP: 187.25.177.151
Assunto: Aniversário AHT
Aos amigos AHT:
Estamos completando agora em janeiro, 4 anos consecutivos e ininterruptos de aplicações de AHT. Recebí o
DVD do Dr. Luiz Moura nessa data, por insistência de uma irmã, fomos (eu e espôsa), assistir. Resolvemos fazer
as aplicações no mesmo instante e nunca mais paramos. Eu, estava preparando-me para uma cirugia de
hemorróidas, que não foi concluída. Estou curado. Minha espôsa era "proprietária" de uma infecção urinária,
por uns 15 anos.
Tomava de 3 a 4 cargas de antibióticos por ano, sem qualquer alívio ou esperanças de melhoras. Na primeira
aplicação, já sentiu melhoras e nunca mais tomou um comprimido sequer. Está curada. Isto, sem contar os
demais benefícios que requerem páginas elucidativas. Tenho repassado para centenas de pessoas, que por sua
vez, repassaram a outros tantos, divulgando esta técnica simples e de custo quase zero. Este o motivo da
proibição e perseguição de que todos já sabemos.
Comemoremos pois.
Sejam felizes
ilidio
http://inforum.insite.com.br/39550/11501992.html
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/4-anos-de-auto-hemoterapia-somente-saude.asp

Quarta-feira, 19 de janeiro de 2011 - 01:17:23
Enfermidades selecionadas
Infecção
Auto-hemoterapia melhora serratia e distensão
..... O que posso dizer é que realmente minha pele melhorou em 4 semanas, estava com um problema com
Serratia, uma batcéria difícil de se encontrar e mais difícil de se tratar, e que melhorou quando comecei o
tratamento, e que meu problema de distensão muscular no braço direito melhorou sensivelmente depois dessas 4
semanas. ....
texto completo em:
http://metropolionline.com.br/vidasaudavel/auto-hemoterapia-funciona-ou-nao-funciona/
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-serratia-e-distensao.asp

Orientações Médicas:
Domingo, 24 de agosto de 2008 - 19:16:59
Porque faço a um bom tempo e tenho certeza da eficiência deste método eficaz. Passei por
diversar cirurgia .tratamento pra tirar verrugas do pescoço no corpo. Fiz cirurgias a Laser. Nada
adiantou acabou retornando.
Depois que comecei a fazer este tratamento por incrível que pareça as minhas verrugas começaram
a cair e secarem. Vão esfarelando. Muito incrível. Tenho algumas ainda. Mas estão todas
desaparecendo.
Minha esposa tem uma infecção na vista que nada descobri, ela tem que manter medicamentos
caros e pra sempre a base de cortizona. Mas nenhum medico tem solução para os problemas dela. e
também co referencia a uma alergia. Depois que começou a fazer este tratamento melhorou muito as
infecções na vista, melhoraram também suas alergias isto é publico e notório.
Espero que algum dia t.....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver na íntegra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fernando Luiz Ferreira
Juiz de Fora-MG

Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015 - 23:57:03
Enfermidades selecionadas
Diabetes mellitus
Infecção

Auto-hemoterapia cura infecção
Post de Olivares Rocha? (Facebook)
7h·
Por Nelize Ribeiro:
Boa tarde!
Sou diabética há 21 anos. Há 10 anos venho lutando contra uma infecção de urina de repetição (o que é muito
comum em diabéticos, pois com a imunidade baixa, não conseguimos eliminar a bactéria). Eu tomei durante
esses 10 anos muitos antibióticos.. Cheguei a ficar internada quando essa infecção se agravou, correndo o risco
de infecção generalizada. Enfim, comecei a fazer a AHT em junho do ano passado e queria compartilhar com
vcs que, desde dezembro, não tenho mais infecção! Depois de tanto tempo, ver meu exame sem nada foi bom
demais!

Segunda-feira, 16 de maio de 2011 - 16:51:46
Fotos da evolução do tratamento com a auto-hemoterapia de um canino:
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/fotos-da-evolucao-do?xg_source=activity
No Orkut, num dos álbuns da Silvania (a mãe dela foi curada de úlcera na perna), tem também fotos da evolução
do tratamento com a auto-hemoterapia de um canino. A melhora é bem visível.
PERFIL Silvania:
http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=17191074733633039269
ALBUM: Auto Hemoterapia. Meu sangue me cura:
http://www.orkut.com.br/Main#AlbumZoom?uid=17191074733633039269&pid=1269516204581&aid=126948
...
FOTO 1: Como estava sua pata. Aplicação de 20ml a cada 5 dias.
FOTO 2: Terceira aplicação.
FOTO 3: Terceira aplicação.
FOTO 4: Quarta aplicação
FOTO 5: Quarta aplicação. Eficaz também em animais.
FOTO 6: Quarta aplicação. Logo postarei a evolução da cura nas próximas aplicações!!!
Registro fotografico da cura da mae da Silvania
Auto-hemoterapia cura úlcera na perna:

http://pdfcast.org/pdf/auto-hemoterapia-cura-lcera-na-perna
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/fotos-da-evolucao-do-tratamento-com-a-auto-hemoterapia-de.asp

Sexta-feira, 15 de outubro de 2010 - 23:40:02
Data: 15/10/2010 11:53:44
De: REJANE
IP: 201.80.20.71
Assunto: Re: Re: Contra-indicações da AH.
EU FAÇO USO DA HT E ANTES TINHA CISTOS DE GORDURA NA MAMA DORES FORTES DE
ESTOMAGO INFECÇAO URINARIA IOIÔ AQUELA Q VAI E VOLTA DORES DE CABEÇA
CONSTANTES PELE SEM VIÇO ESPINHAS NO QUEIXO Q SAO PR CAUSA DE CISTOS NOS
OVARIOS E COM O USO FREQUNTE DA HT SIMPLISMENTE DESAPARECERAM. E MAIS SE TODO
MUNDO CONHECER E GOSTAR DA HT O Q SERA DA ECONOMIA FARMACEUTICA IRAO A
FALENCIA. FALAM Q PODE FAZER MAL A SAUDE, MAS ACHO Q SO DE SAIR DE CASA E
RESPIRAR O AR POLUIDO DE CIGARROS E OUTROS, ISTO SIM FAZ MUITO MAL A SAUDE QUER
PIOR DO Q TOMAR REMEDIOS DE FARMACIA PARA UMA INFECÇAO URINARIA ELA PODE ATE
MELHORAR MAS EM COMPENSSAÇAO VC FICA CM DORES NO ESTOMAGO PRISAO DE VENTRE
NAO PODE CURTIR UM FINAL DE SEMANA LEGAL GASTA MTO PQ SAO CAROS E SE VC NAO
FIZER O TRATAMENTO DIREITINHO CORRE O RISCO DE VOLTAR A TER A INFECÇAO CM
BACTERIAS SUPER RESISTENTE EU FAÇO E ACONSELHO AS PESSOAS SAUDAVEIS E AS
DOENTES A FAZEREM TMBEM É BARATO E EFICAZ PROCUREM MAIORES INFORMAÇOES
ABRAÇOS.
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

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!!!!

http://inforum.insite.com.br/39550/8042780.html
Data: 30/12/2008 22:05:33
IP: 189.63.211.157
Assunto: Mais um apoio ao recurso do Ubervalter
Acabo de enviar um email para Sra. Gilda Pereira Carvalho da subprocuradoria geral da republica declarando o
meu apoio ao recurso apresentado pelo Sr. Ubervaldo Coimbra.
A minha primeira experiencia com AH foi em julho deste ano quando eu e minha esposa tomamos duas
aplicacoes de AH durante ferias no Brasil. Ficamos impressionados com a eficacia do tratamento pois ja no dia
seguinte à primera aplicaçao as minhas aftas que nao se curavam nem com remedios prescritos pela minha
medica alopata, foram sanadas por completo. A insonia da minha esposa foi eliminada e uma infeccao no lobo
auricular foi eliminado, ambos os casos no dia seguinte à primeira sessao. Desde entao venho comentando sobre
AH aos meus amigos e familiares e varios deles já aderiram à pratica e estao muito satisfeitos.
O problema é que moro nos EUA e por aqui só encontro clinicas de AH ozonizada e todas estao no estado do
Arizona. Eu acho que ozonio nao é a resposta ja que o sangue reinjetado é que causa efeitos beneficos. Creio que
ozonio só serve para que os clinicos ganhem algum dinheiro por isso nao quero ir a essas clinicas. Voce ou
outros deste forum poderiam de dar ideia de como encontrar alguem no meu estado de New Jersey que possa
fazer aplicaçoes de AH tradicional em nós? Fiz mil e uma pesquisas no google e só encontro as tais clinicas.
Obrigado.
Arsenio 57 anos - Newark - NJ USA

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 21 de dezembro de 2009 - 10:53:26 189.99.171.134
SOU A FAVOR E JÁ ESTOU USANDO A AUTO HEMOTERAPIA. ESTOU SATISFEITO COM OS SEUS
EFEITOS NO MEU ORGANISMIO, PRINCIPALMENTE CONTRA AS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS

QUE EU TINHA CONSTANTIMENTE.
JOSE CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA
58 anos - FORTALEZA/CEARÁ

Inforum
Data: 22/12/2009 11:25
De: JOSE CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA
IP: 187.90.172.200
Assunto: Re: Operaçao de joelho
Meu caro Alexandre Costa, a melhor maneira de saber se a AHT resolverá seus problemas de dores no joelho
será tentando pelos menos umas quatro aplicações semanais. já sabemos que a AHT não apresenta efeito
colateral e que até o momento não foi relatado nehum óbito. Coloque na cabeça que se não melhorara suas dores
no joelho, garanto que ficara mais protegido contras as infecções virais e bacterianas. Sega o meu exemplo, sou
Cardiopata Grave, tenho duas pontes de safena e uma mamária e prótese mitral metálica. Sou também diabético
insulínico dependente e estou praticando a AHT e continuo vivo e mais disposto.
* EM OUTRO RELATO (abaixo) ele corrigiu o erro de digitação, de 4 aplciações semanais por 1 aplicação:
Data: 23/12/2009 07:33
De: JOSE CLAUDIO CARDOSO DE OLIVEIRA
IP: 189.99.189.192
Assunto: Re: Auto hemoterapia
Infelizmente a minha colocação foi um erro de expressão na digitação. Peço desculpas se eu induzí as pessoas
fazerem 4 vezes por semana. Flizmente você corrigiu a tempo. Obrigado!

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 30 de novembro de 2009 - 17:58:21 189.12.37.123
Prezados:
Antes de utilizar regularmente a auto-hemoterapia, o que efetivamente ocorreu em abril de 2007, eu padecia de
infecções urinárias recorrentes. Um amigo deu-me um dvd e eu após assisti-lo, prontamente, quis experimentar o
método, em virtude de considerar que não tinha nada a perder. Ademais, a figura do Dr. Luiz Moura, apesar do
que se diz sobre julgar pelas aparências, passou-me uma segurança que nenhum outro médico, mesmo em
consultório, conseguira passar antes. os resultados foram tais que, até hoje, procuro manter-me em dia com o
procedimento. Houve sensível melhora em minha qualidade de vida, com certeza absoluta.Percvebo alguma máfé por parte de algumas pessoas, espcialmente jurídicas do ramoo de medicamentos, que difamam a pessoa do
Dr. Luiz Moura. É necessário conhecer antes de fazer críticas destrutivas, como certos âncoras e repórteres do
rádio e da televisão, influenciáveis por serem humanos, mas que que têm microfones e câmeras sob a égide do
poder econômico.
Abraços.
Edson Luiz
48 anos - Betim

Orientações Médicas:
Domingo, 18 de outubro de 2009 - 22:08:33
Sou totalmente, completamente a favor da AHT, faço esta terapia,e tenho a oportunidade de acompanhar de
perto mais ou menos 30 pessoas que executam esta terapia, onde todos encontraram resultados formidáveis e
surpreendentes, pessoas sem esperança de cura, em relação a problemas circulatórios, colesterol altíssimo a mais
de 10 anos, diabetes, acnes, infecções, enxaqueca, sinosites, entre várias outras patologias comprovadas, e com
acompanhamentos terapêuticos, obtiveram respostas, e seus respectivos médicos acompanhantes surpreenderamse com resultados positivos!!!!!!!!
Como não apoiar, praticar e divulgar a AHT, depois de tantos resultados?
Agradeço a DEUS, por existirem pessoas maravilhosas que propagam o bem!
Obrigado a todos que apoiam a AHT!
Obrigado Dr. Luiz Moura!
Elisandra M.
36 anos - São José dos Pinhais. Ctba. Paraná

ORIENTAÇÔES MEDICAS
Domingo, 27 de dezembro de 2009 - 23:51:18 201.33.235.197
boa noite!
eu estou fazendo auto-hemotrapia. E estou cada vez melhor de uma infeçao muito forte no intestimo, nos rins, e
bexiga. E tenho exames pra provar!
E apos terminar as aplicaçao vou fazer todos os exames pra fazer a prova.
Eloá Isoppo
47 anos - Clevelandia PR

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

