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Relatos - Auto-Hemoterapia e Micoses

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.

Domingo, 27 de fevereiro de 2011 - 16:47:56
minha experiencia com a AHT
ola; meu nome é jeferson melo tenho 40 anos e moro no recife.bom eu começei a fazer a AHT desde 2006 , com

um amigo que é enfermeiro.eu assisti o dvd do Dr. Luiz moura e vi que realmente tinha lógica.comecei tomando
10ml na região glútea por que eu era cheio de problemas!!!com menos de um mês eu ja estava curado da:
gastrite, hemorroida,duodenite,e micoses.além de ter mais disposição pra tudo! eu também contrai o hpv ,e com
menos de 3 meses fiquei curado até hoje.realmente a AHT é impressionante!!! continuei tomando a AHT até os
5 meses com esse meu amigo.só que ele foi embora pro sul; passou num concurso . e eu pra não ficar sem tomar
a AHT resolvi me auto-aplicar . e aplicar nos meus familiares e amigos da redondeza. graças a Deus e ao Dr luiz
moura eu gozo de uma excelente saúde...e ajudei mais de oitenta pessoas a melhorarem de seus enfermos, com a
AHT é claro ! OBRIGADO Dr. LUIZ MOURA E QUE DEUS LHE ABENÇOE RICAMENTE...
jeferson melo
40 anos - recife-pe
AHT HEMOTERAPIA

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

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 03/10/2008 16:56
De: Jorge Andrade Marques
IP: 201.56.107.142
Assunto: Re: Re: AUTO-HEMOTERAPIA EM CURITIBA
OLá Dalva.Tinha a mesma dificuldade que vc tem com a aplicação alem de me machucarem
muito ,pois a enfermeira que fazia sempre cobrava e dizia que minha veia era ruim.
Comprei agulha e seringa ,garrote e comecei a fazer em mim mesmo.Já tem um ano que
faço em mim ,na esposa ,amigos e filhos e garanto a vc que doe menos,émais rápido e não
dependo de enfermeiros ou medicos ,apenas minha esposa me ajuda na hora de retilrar o
sangue (5 ml).
Abraço e coragem,é super simples e nem doe nada............eu aplico no lado externo da coxa.
Data: 03/10/2008 16:43
De: Jorge Andrade Marques
IP: 201.56.107.142
Assunto: Re: Estou interessado no assunto a respeito da auto-hemoterapia
Faço auto hemo ha mais de um ano.Minha esposa faz a um ano e meio
ininterruptamente;assim posso afirmar que é totalmente seguro e eficaz.
Ela se curou de asma que a acometia desde a infancia e eu ,com 4 pontes de safena,faço de
foma preventiva mas isso me ajudou na cura de uma infeccão de pele nos pés (micose
cronica )
Um forte abraço e aconselho a que faça a auto hemo ,mesmo que comece com 1ml apenas
pois ,apena vc mesmo poderá dizer e relatar,ajudando tantos como vc a se beneficiarem com
o tratamento............Moro em são josé dos campos e faço em mim memo ,na minha

esposa,meus filhos,amigos e quem mais pedir..............Os médicos não fazem por serem os
donos da verdade médica.Eles se sentem deuses e se recusam a provar as coisas que não
estão nos livros....é isso.

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

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 18 de novembro de 2009 - 01:43:27 189.75.255.117
Dr. LuizMoura eu co um simples técnico de fármacia, fiz haemoterapia com quinze anos, pois meu metre em
farmácia, Sr. Feliciano de Barros Pereira fez algumas aplicações em mim pois eu tinha muita acne e epinhas,
agora com 58 anos fiz mais algumas aplicações e a uninimicoses em minha unha quase já desapareu. Eu creio
nesta tua experiencia pois quase me formei em biologia, mas qundo soube que seria somente professor desisti,
pois queria partir para o campo da pesquisa
Edso Luiz de Alcantara
58 anos - Toledo / Paraná

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

