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 Lúpus
Curación Definitiva por Autohemoterapia
Publicado em 20 de dez de 2015
Curación Definitiva de Lupus mediante Autohemoterapia
https://www.youtube.com/watch?v=NA9FuQ94i3g
Gracias al Dr. Luis Moura por devolverme la vida. (Serrano Vicky Vicky):
https://www.facebook.com/vickyvicky.serrano/posts/908544149264424?fref=nf
Publicado em 28 de jun de 2014
Lupus, Autohemoterapia
https://www.youtube.com/watch?v=pyo5dKp3iZY
Avance en salud por Autohemoterapia
Publicado em 4 de abr de 2015
Testimonio sobre mejoria luego de 1 anio de tratamiento con autohemoterapia
https://www.youtube.com/watch?v=vBrO0ufAtJk

Caso de CURA: Dieta aliada a Auto-Hemoterapia
https://hssuffer.wordpress.com/2012/02/13/caso-de-cura-dieta-aliada-a-auto-hemoterapia/
Esta é a história de Catarina, a esposa do Escobar. Ela teve a CURA do Lupus Eritematoso Sistêmico, cura da
Artrite Reumatoide e cura da Síndrome de Sjogren. Catarina foi acometida pelo que se conhece como a Doença
mista do Tecido Conjuntivo… Foram 3 doenças ao mesmo tempo e se curou com 2 tratamentos naturais: DIETA
ALIMENTAR E AUTO-HEMOTERAPIA!
A história da Catarina na íntegra pode ser encontrada no seu próprio blog:
http://www.curassecretas.blogspot.com

Sábado, 24 de dezembro de 2011 - 03:27:46
Enfermidades selecionadas
Câncer
Fibromialgia
Lupus
Auto-hemoterapia - sem dúvida alguma, proporciona saúde de verdade!!!
Às 0:18 em 3 novembro 2011, isabel donizete madoglioisabel donizete madoglio disse...
Olá M.Fetha...!!!...tudo bem? que bom poder compartilhar com voce o tratamento com a AH,comigo e com meu
marido SAVERIO,nós fazemos AH à tres anos,e nossa qualidade de vid foi revigorada.Meu marido em 2008,foi
diagnosticado com um adenocarcinoma do coto gastrico,hemorrágico,com metastase para figado e pulmão.foi
feito procedimento cirurgico,porém sem exito.disseram que ele tinha uns tres meses de vida.Foi ai que ele
começou a fazer AH,junto com radioterapia e quimeoterapia,já iniciamos com 10ml de cinco em cinco
dias.Hoje,ele se alimenta com sonda pelo intestino,pois seu esofago fechou,precisa fazer duas ou tres tranfusão
de sangue a cada quinze dias.pois sua hemoglobina cai muito,devido a hemorragia lenta do adenocarcinoma.a
taxa de hemoglobina para um homem é de 14 para 19.e a taxa dele,quando transfundido vai para 8,3,caso
contrario,ela chega até 5,correndo risco de vida.Com a AH,ele não sente dor alguma,a taxa de leucocitos fica
acima do normal,e tem forças para enfrentar sua doença com qualidade de vida,não sente sede,não tem fome e
não sente dor,e esta lúcido,anda,faz palavras cruzadas,assiste tv,joga buraco etc.está surpreendendo os médicos,e
eles sabem do tratamento da AH,e não toma mais nada,nenhum comprimido.Eu também faço AH,10ml a cada 5
dias,tenho Fibromialgia,Fenomeno de Renhaul,e convivo com Lupús Eritematoso Sistemico.antes de fazer
AH,eu não dirigia mais,sentia muita dor,eu tomava morfina,e estava perdendo os movimentos das pernas,foi
uma luta muito grande.Agora,dia 03 de Novembro,depois de 2 anos e meio de AH,dirijo,ando sem bengala,subo
escada,não tenho dor alguma,minha vida é mais normal,do que de uma pessoa saúdavel.Graças a AH,EU E
MEU MARIDO ESTAMOS ENFRENTANDO NOSSOS PROBLEMAS DE SAÚDE ,sem sentir
desconforto.para nós,é uma vitória,um milagre,recomendei para muitas pessoas,algumas já estão fazendo AH,e
tendo resultados positivos.Infezlimente,temos que ir passando de boca a boca.Não acho que a Anvisa vá liberar
algum dia a AH,não gera lucro algum,nem para eles,governo,médicos,farmacias etc.Nós é que temos de fazer a
diferença e divulga-la;fique com Deus. SEMPRE.
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-sem-duvida-alguma-proporciona-saude-de.asp

Sábado, 17 de setembro de 2011 - 03:04:17
Enfermidades selecionadas
Lupus
testemunhos auto-hemoterapia e lupus
# Romilda 07-06-2010 19:48
Ola descobri que tenho lupus a oito anos., mas graças a Deus e a autohemoterapia a quatro anos estou otima., a
hemoterapia aumenta o sistema acabando com dores e dando um vigor excelente para todas as atividades.,

apesar
de muitos medicos serem contra a hemoteria para mim esta funcionando muito bem.,
# auto-hemoterapia 17-12-2010 14:40
Boa tarde pessoal, tenho 25 anos, e tenho lúpus há 10 anos. Esses 10 anos de tratamento à base de corticóide.
Hoje descobri a AUTO-HEMOTERAPIA, e estou me sentindo outra pessoa...esse tratamento eu recomendo a
todos...CHEGA DE DORES !..
NÃO TENHAM RECEIO.,..VALE MUITO A PENA
# Sandra Regina Mota Mello 08-01-2011 17:18
Olá . Sou portadora de lupus desde 2008. Fiz o tratamento a base de cloroquina e paralelo a isso fiz e ainda
faço a auto hemoterapia, estou ótima, na ultima consulta de novembro passado o meu médico tirou os remédios
dizendo que ficou surpreso com os resultados dos meus exames. A auto-hemoterapia é um tratamento barato e
não
tem nenhuma contra indicação. Deus seja com todos.
FONTE: http://www.portalnatural.com.br/doencas-e-tratamentos/doencas-de-a-a-z/lupus-tratamentos-naturais
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/testemunhos-auto-hemoterapia-e-lupus.asp
Sábado, 17 de setembro de 2011 - 03:53:32
Página de Sandra Regina Mota Mello:
http://amigosdacura.ning.com/profile/SandraReginaMotaMello
Olá, Sou portadora de lupus, durante três anos tratei como se fosse artrite e artrose, não tinha conhecimeto
algum sobre lupus, somente três anos depois descobri através de uma consulta com um reumatologista que fiquei
sabendo que era portadora do lupus eritrematoso sistêmico, iniciei um tratamento a base de cloriquina e
paralelo iniciei a auto-hemoterapia em 2008. Hoje estou ótima, a doença esta inativa as dores desapareceram.
Fui sempre muito rigorosa com os tratamentos e inclusive com a alimentação, pois hoje faço uma dieta onde
retirei os produtos industrializados, carne vermelha, leite e seus derivados. A auto-hemoterapia é um
tratamento eficaz, não tem contra indicação, é barato e também foi a cura para a doença de crow que o meu
marido tinha a quase 20 anos. Acima de tudo confie em Deus, Ele lhe mostrará o melhor caminho. Deus seja
com
todos.
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/pagina-de-sandra-regina-mota-mello-httpamigosdacuraningcom.asp
Domingo, 28 de julho de 2013 - 02:56:13
201.24.226.132
Olá, mais uma felizarda fazendo o tratamento, eu e minha família, todos estão felizes com o tratamento
abençoado não querem parar até resolver todas as dores e doenças mais sérias. Apenas 8 aplicações nos
convenceu
que estamos certos que seremos também curados, com ajuda de Deus .
E digo mais não tem efeitos colaterais como a maioria dos remédios fazem no organismo da gente, a AutoHemoterapia, está ajudando muito para as pessoas que não podem gastar com convênio, e tratamento caros e
remédios caros. graças a Deus agora vamos acabar com as dores e sofrimento de muitos, vamos ajudar todos que
estão sofrendo é isso que Deus quer que façamos, vamos divulgar mais e mais, vamos o bem vai vencer.
Raquel Nair Nazaris Vieira

Campo Magro, de Curitiba Paraná

Sexta-feira, 29 de julho de 2011 - 20:43:36
feliz com os resultados da auto hemoterapia
Tenho Lupus discóide, que descobrir no meado do ano passado. e através do video de Dr. Luiz Moura, após ter
passado por vários dermatologistas, reumatologistas, angiologistas, fiz milhões de exames e sem resultados
eficazes resolvi fazer a auto hemo o que dentro de duas semanas obtive um resultado espantoso. todas as feridas
que apareceram em meus braços fecharam completamente e nunca mais surgiu nenhuma/ Estou muito feliz com
o
tratamento e não tenho nenhuma pretensão de parar, Estou muito feliz com os resultados da auto hemo.
Obrigado a
Dr. Luiz Moura e a todos os estudiosos dessa prática fantástica.
tereza christina de sa duarte
salvador/bahia
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/feliz-com-os-resultados-da-auto-hemoterapia.asp

Sexta-feira, 22 de abril de 2011 - 12:25:25
Enfermidades selecionadas
Doenças virais
Estresse
Lupus
Eficaz
Sofro de lupús, não tinha disposição e me irritava facil.estou fazendo ha 8 meses sou outra pessoa a, a pele
melhorou, tenho disposição e animo , durmo melhor , nesse periodo não gripei mais.quando faço o intervalo ,
sinto a diferença e sinto falta do tratamento,indico e oriento que as pessoas façam pesquiza na internet sobre o
assunto para tirar duvidas e que façam o teste só assim verão o resultado.
soraia
campina grande
AHT HEMOTERAPIA

Segunda-feira, 15 de novembro de 2010 - 03:13:58

Auto-hemoterapia diminui sintomas de Lupus
Data: 14/11/2010 14:27
De: Luciana (lulopes01@gmail.com)
IP: 187.1.109.56
Assunto: Doença Lúpus
Tenho sintomas de lúpus há 5 anos, e além de me tratar com homeopatia faço auto-hemoterapia (AH) há 8
meses. Sinto-me melhor hoje, e meus exames saguíneos também melhoraram. Às vezes até sinto sintomas de
inchaço e dor em algumas articulações, mas a intensidade dos sintomas diminuíram com o tratamento da AH.
Fico à disposição para quem quiser torcar algumas idéias sobre este problema de saúde.
Abs.
FONTE INFORUM:
http://inforum.insite.com.br/39550/11335469.html
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-diminui-sintomas-de-lupus.asp

Quinta-feira, 4 de novembro de 2010 - 00:08:38
TENHO LUPUS E FAÇO AUTOHEMO
Data: 03/11/2010 20:29
De: Graça Nogueira
IP: 189.104.151.62
Assunto: AutoHemoterapia
Tenho Lupus, e estava bem doente a quase um ano, quando soube da AutoHemoterapia, passei a ter uma
esperança de cura e comecei a fazer o tratamento a quase dois meses. Já tive uma melhora significativa e a um
mês que não tive nenhuma crise, minha energia esta voltando e tenho a certeza que vou ficar curada.
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/tenho-lupus-e-faao-autohemo.asp

Quarta-feira, 27 de outubro de 2010 - 16:34:39
DEVO AO DR LUIZ MOURA A CURA DE MEU FILHO COM LIQUEN PLANO
25/10/2010 17:36 - CLAUDIA PEREIRA DE LIMA
AUTOHEMOTERAPIA DEVERIA SER SINÔNIMO DE MILAGRE, A CURA DE MEU FILHO COM
LIQUEN PLANO, AOS 12 ANOS, DEVO AO DR LUIZ MOURA, POIS TODOS, DIGO TODOS OS
MÉDICOS QUE PROCUREI, ME DISSERAM SE CONFORME, NÃO TEM CURA É RARA,
INFELIZMENTE. SOU PARAIBANA E VIM DE JOÃO PESSOA, PARA O RIO DE JANEIRO, FIZ

CONSULTA COM ESSE ABENÇOADO, QUE PRESCREVEU O TRATAMENTO E ELE SIMPLESMENTE
POR UM MLAGRE ESTÁ CURADO, SOU ETERNAMENTE E ALEM ADA ETERNIDADE GRATA, MEU
FILHO É LINDO E VAI CONTINUAR LINDO GRAÇAS A AUTOHEMOTERAPIA, GOSTARIA DE FAZER
QUALQUER COISA PARA AJUDAR NA DIVULGAÇÃO, ACEITAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO, ME
DIGAM COMO, POIS NÃO E JUSTO TANTOS PRECISAREM D CURA, NÓS SABERMOS QUAL É A
CURA E NÃO DIVULGARMOS, É MUITO EGOÍSMO, SOU ENTUSIASTA, VOU EM QUALQUER MEIO
DE COMUNICAÇÃO E FALO COM MUITA ALEGRIA DO MILAGRE QUE VI ACONTECER, SÓ SABE
O QUE É UMA DOENÇA INCURÁVEL É QUEM PASSA POR ELA, ME AJUDEM A AJUDAR. SAÚDE A
TODOS, FIQUEM COM DEUS. CLÁUDIA LIMA 21-34372083/8212083
FONTE: http://recantodasletras.uol.com.br/artigos/387723
Segunda-feira, 18 de julho de 2011 - 11:09:20 PM
Querida Claudia, nós estamos fazendo a nossa parte e dando o nosso depoimento, mais desculpem a minha
expressão, tem cada ignorante que só posso sentir pena, tem gente que gosta de sofrer mesmo, paciência...
alguém tem que encher o bolso dos espertinhos.
visitem o meu Blog http://www.autohemoterapia.blog.com
Eraldo Nazário
41 anos - Capivari de Baixo / SC
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/devo-ao-dr-luiz-moura-a-cura-de-meu-filho-com-liquen-plano.asp

Incrivel relato de cura de Lúpus, por Albio
Publicado por Diva Gomes de Sá em 29 março 2010 às 16:49 em INFORMAÇÕES
LÚPUS TEM CURA SIM E EU SOU A PROVA!! Eu tive lúpus eritematoso, é uma doença auto-imune que
segundo a medicina para ela não existe cura. Mas eu me curei e faz 40 anos que não tenho mais sintoma da
doença. A 40 anos atrás me foi receitado a AutoHemoterapia e depois de aproximadamente 18 anos sofrendo
com o lúpus consegui me curar. Estou contando isso porque sei que tem muita gente com lúpus sem esperança
de cura, mas se deu certo em mim, porque não dará com você?
http://amigosdacura.ning.com/forum/topics/incrivel-relato-de-cura-de

inforum
Data: 23/01/2009 03:15
De: Suely
IP: 189.69.65.237
Assunto: TENHO LUPUS E FAÇO AH
Tenho LUPUS e ano passado fiz AH de Fev. a Set, sendo que o resultado foi 10, melhorei muito das minhas
dores e devido a uma internação por cálculo renal acabei deixando de fazer. Me arrependi e a 15 dias recomecei

e estou me sentindo ótima. Recomendo a prática,pois o resultado é rápido e impressionantecomoa melhora é
rápida.Não quero interromper mais o tratamento.
Inforum:
Data: 20/04/2007 20:27
De: Adriana Pereira (adri_dade@yahoo.com.br)
IP: 201.86.241.111
Assunto: Re: PARA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA (NOVA)
Tenho um problema auto imune - LUPUS melhorei 80% posso dizer que
obtive essa melhora após começar a fazer AHT, já fiz 11 aplicações,
faço com uma profissional qualificada.
Inforum:
Data: 14/04/2007 21:38
De: Adriana Pereira (adri_dade@yahoo.com.br)
IP: 201.86.197.249
Assunto: Sou de Porto Algre otimo resultado para Lupus
... passei a aplicar a técnica por uma enfermeira, tenho Lupus e obtive
ótimo resultado, acabou o cansaso as dores no corpo e a cicatrização da
minha pele foi consideravelmente. Estu muito bem, já fiz dez aplicações
parei 3 meses e estou retornando agora com um médico homeopata que foi
indicado pela minha dermato...
Inforum:
Data: 14/04/2007 21:16
De: Adriana Pereira (adri_dade@yahoo.com.br)
IP: 201.86.197.249
Assunto: AUTO HEMOTERAPIA
... pra mim a Auto hemo terapia tive um ótimo resultado. Tenho lupus
heritromatoso sistemico de discoide, na pele. Com a auto hemo não tive
mais dores no corpo, cansaso e a cicatrização da minha pele melhorou
muito, a anemina estacionou. Fiz dez aplicações e parei 3 meses. Estou
retornando minhas aplicações...
Orientações Médicas:
Terça-feira, 9 de setembro de 2008 - 10:11:54
Indiscutível para quem já experimentou e observou muitos resultados. Eu mesmo fiquei sabendo
pessoalmete de muitíssimos casos de melhoras em muitas doenças diferentes. Principalmente
reumatismos, todas as pessoas que usaram melhoraram inclusive gente com Lúpus, uma doença
grave, que tinha que usar Morfina e corticóides em altas doses na quarta aplicação semanal não
precisou mais seguir tomando estes medicamentos fortes. Resultado espetacular
Jorge
62 anos - Novo Hamburgo, RS
Orientações Médicas:
Terça-feira, 23 de setembro de 2008 - 18:40:17
Em outra parte deste saite eu conto como me curei do lupus com hemoterapia. Não sei se a
mensagem foi transmitida.Isso foi aproximadamente a 30 anos atrás.Se voce sofre com o
lupus,experimente. Se para mim deu certo, porque não dará com outras pessôas?

albio souza da silva porto alegre rgs

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 05/11/2008 16:26
De: DAIZE MAGALI (daize_01@yahoo.com.br)
IP: 189.70.145.134
Assunto: RE. LUPUS HERITEMATOSO SISTEMICO.
TENHO LUPUS A 12 ANOS, FIZ ESSE TRATAMENTO,E ACREDITE HOUVE UMA
MELHORA BASTANTE NA DEFESA DO MEU ORGÂNISMO,TANTO EU COMO MINHA
FILHA DE 20 ANOS , QUE TB TEM LUPUS DE PELE PROFUNDA, ATÉ AS COLICAS
MESTRUAIS DELAS MELHORARAM, MO MONENTO NÃO ESTOU FAZENDO MAS,POIS
MIN MUDEI DE PERTO DO ENFERMEIRO. MAS ACREDITE TENHO FALANDO PARA
MUITA PESSOA PORTADORA DE LUPUS , ELAS DIZEM QUE MELHORARAM
BASTANTE, EN TODO OS ASPECTO, COMO NA DOENÇA COMO NA DEPRESSÃO QU É
CAUSADA PELA DOENÇA. GOSTARIA DE CONTINUA MAS NÃO SEI COMO.AQUI EM
RECIFE OS PROFISSIONAIS TEM MEDO DE PRATICA ESSE TIPO DE TRATAMENTO.

Orientações Médicas:
Domingo, 11 de outubro de 2009 - 18:09:55
faço AH a quase 3 anos ,toda semana sertinho .
meu quadro melhorou e stou sem remédios a mais de um ano
meu problema é lupus .quer dizer era pois estou muito bem.
eu aconselho todos que tenha alguma enfermidade deste tipo fazer a AH tranquilo porque funciona mesmo
marcia
monte aprazivel

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 17 de agosto de 2009 - 17:42:41
nos meus 62 anos de vida ja vi muita coisa, mas como a AH não vi nada parecido, faço a 2 anos e posso dizer
com todas as letras TINHA LUPULUS at´descobrir a AH dei um rim para as doses cavalares de corticoides que
era obrigado a tomar, apesar de ser uma das doenças mais antigas do mundo o único tramento é ainda na base de
corticoide que tem muitos efeitos colaterais e quase nenhum sobre a doença em si.portanto a AH me trouxe de
volta ao mundo dos vivos, porque ja estava sem nenhuma esperança ou pior estava era enloquecendo de vez.
bendito DVD que parou em minhas mãos por puro acaso. hoje gravo em torno de 30 DVD por para doar e vou
continuar a fazer isso pra sempre.
ANTONIO CARLOS DE ARAUJO
62 anos - CACHOEIRINHA - RS

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/

