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 Osteomielite
RELATO NO ORKUT - EU FAÇO AUTO-HEMOTERAPIA
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=8654085&tid=2535046754323222205&na=2&nst=52
Sempre - http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=2809893625766984045
Eu faço hemoterapia a um ano e nove meses ...e digo a vcs ... nunca mais senti dor de garganta ... tenho moto ...
vivo caindo rsrsrs .. meus esfoloes cicatrizam de imediato ... em 8 dias some totalmente... nao tive mais alergia
de sol ou problemas parecidos... e curei Osteomilite adiquirida de um acidente de moto tambem...
Asssim pessoal quem nao faz nao sabe oq esta perdendo ... Tudo cicatriza muito rápido ... minha imunidade esta
sempre em alta... me sinto muito bem ..faço exames a cada 6 meses e medicos se impressionam com os
resultados.
Aconselho ... recomendo e nao me arrependo ... a todos medicos q consulto nunca escondi q faço .. mas apenas
um cirurgiao plastico ... concordou e apoiou minha iniciativa..
Por tanto , nao esperem q medicos venham apoiar .. pq realmente eles duvidam dos exelentes resultados q
alcançamos fazendo...

Complicações Pulmonares Pós-Operatórias Dr. Jésse Teixeira
3) -Diagnósticos: Osteomielite aguda 1
http://www.hemoterapia.org/publicacoes/complicacoes-pulmonares-pos-operatorias-dr-jesse-teixeira-.asp

AUTO-HEMOTERAPIA - A CURA QUE NÃO INTERESSA AO MUNDO CAPITALISTA DOS
LABORATÓRIOS
Eficácia da Auto-Hemoterapia pode ser comprovada em quinze dias
...
“Considero, por exemplo, uma omissão médica deixar de fazer a auto-hemoterapia no pré-opeartório de cirurgia
de médio ou grande porte, sobretudo em pessoas com mais de 50 anos ou debilitadas com qualquer idade”,
continua, explicando que “O emprego da AHT no pré-operatório evita infecções e disseminação de células
neoplásicas”. Para ele “Não há tratamento mais eficiente, seguro e barato que a AHT para as doenças assim
denominadas “colagenoses””. Adianta que conhece “vários casos de artrite reumatóide, lúpus eritematoso
disseminado e esclerodermia em que se obteve controle absoluto com a AHT”. Diz mais: “O uso da AHT em
infecções crônicas também deveria ser obrigatório”. Cita comoexemplo mais marcante: osteomielite crônica."

....
Texto de Walter Medeiros
leia o artigo na íntegra em:
http://redacaocajarana.blogspot.com.br/2011/04/auto-hemoterapia-cura-que-nao-interessa.html

OS TESTEMUNHOS ABAIXO FORAM COLHIDOS NO SITE AHT HEMOTERAPIA, em 07 de
fevereiro de 2015, em pesquisa por osteomielite:

Segunda-feira, 20 de julho de 2009 - 10:50:58
eu sou a favor pq eu vi mudanças muito perceptíveis (para melhor) em dois tios meus .
um deles tinha sequelas em uma das pernas decorrente da osteomielite que a fazia andar de bengalas ate em
locais planos. pouco depois que ela começou jah andava sem o apoio em ladeiras e subindo escadas.
o outro teve problemas vasculares que quase o levou a morte e pouco antes de começar a fazer o tratamento
tinha dores fortes no peito por causa de movimentos leves como varrer o quintal. jah ateh tinham sugerido para
ele fazer um transplante de coração pois jah tinha feito algumas pontes de safena e angioplastia. hoje ñ o vejo
mais reclamando de dores no peito, jah o vi pegando objetos pesados(de mais de 20kg) e hoje ele estah pescando
no são francisco.
talvez por falta de estudos mais profundos ou de vontade sobre a auto-hemoterapia ainda não se pode provar q
ajude na qualidade de vida ou no tratamento de doenças diretamente, mas eu vi isso acontecendo e nenhuma
decisão do cfm, crm , cofen irá mudar isso.
#Na época da descoberta de Pasteur (os seres não aparecem em um lugar do nada)vários cientistas se levantaram
contra pois as descobertas do inventor da pasteurização explicavam de uma maneira bem diferente vários
trabalhos publicados e o senso comum, mas as ideias dele resistiram.
guilherme maia
montres claros

Segunda-feira, 19 de novembro de 2012 - 23:25:38
186.253.110.179
José Roberto S. Vitor publicou no grupo Pesquisando a Auto-Hemoterapia (facebook)
José Roberto S. Vitor 19 de novembro de 2012 11:20
Boa tarde a todos. Já estou na minha 13ª aplicação, no dia 18 completou 2 meses com a auto-hemoterapia, e
graças a Deus, todas as ulceras se cicatrizaram, não tem mais secreção, e não tenho nenhum tipo de dor. Farei
exames em breve, porque ainda posso ter a osteomielite, ou ainda algum tipo de infecção. Só sei que estou me
sentindo bem melhor, já disposto a trabalhar. Aqueles que começaram agora ou já faz um tempinho que faz a

auto-hemoterapia, e ainda não obteve resultado, por favor, não desista, que a cura ou pelo menos uma grande
melhora chegará. Persistem e lutem pelo o que é nosso de direito, a nossa saúde.
E se nos exames confirmar que não tem mais a osteomielite, serei o primeiro caso de cura desta doença pela
auto-hemoterapia.
Abraço a todos, Deus os abençoem.

Terça-feira, 3 de fevereiro de 2009 - 00:17:08
189.115.4.119
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Bursite, Câncer, Colesterol, Gripe, Hipertensão arterial, Infecção,
Tendinite
Vantagens
melhora significativa da crise de osteomielite, bursite, tendinite.
Experiência
sofri acidente motociclistico em 1989, fiquei com muitas sequelas. tive fraturas expostas em ambos os
tornozelos e com o passar dos anos um deles estava muito escuro devido ao sangue coagulado na região da
canela, após um mês de aplicações fiquei impressionado com a mudança de coloração, minha perna começou a
clarear.
alberto magno de frança
42 anos - Ribeirão Pires - SP - Brasil

Domingo, 21 de agosto de 2011 - 13:50:00
189.63.210.65
Como diz a Dra. Genaura: A Auto-hemoterapia um bem para a humanidade.
12/08/2011 17:07 - Lúcia Oliver
Dr.Moura, Dra. Genaura e Marcelo Fetha.... Há mais de 2 anos, eu recorri a você pedindo ajuda pois eu tenho
Artrose, já em nível elevado e minha filha Malú portadora de Artrite Reumatóide já afetada em todas as suas
articulações do corpo. Hoje, já não uso mais bengala, melhorei bastante o quadro locomotor e as dores são
menos frequentes. Ainda tenho algumas dificuldades pois tenho uma sequela de Osteomielite no fêmur direito e
a idade encarregou de me trazer umas gordurinhas a mais. Entretanto, dentro dos meus limites, estou bem. A
minha filha Malú, esta sim, melhorou bastante. Da Artrite ela está assintomática, sarou um eczema, melhorou as
cólicas menstruais e foram tantas outras melhoras, inclusive ansiedade. Como técnica de enfermagem e
agradecida pelas melhoras, faço a AH, em 30 pessoas de graça e todos artriticos, tanto reumatoide, como
gotosas, todas elas melhoraram. Dentre eles, um jovem de 16 anos, com esclerose focal e a sua perca de proteína
era mais de 1000. Este, está excelente, sem nenhum uso de corticóides. Que Deus abençõe o Dr. Moura, Dra
Genaura e você Marcelo, pois vocês me abençoaram com a coragem e a garra de divulgar na mídia. Minha
eterna gratidão. Lúcia Oliver.
21/08/2011 13:47 - M.Fetha
Prezada Lúcia Oliver. Muito obrigado pelas palavras. Seu testemunho realmente emociona a todos. Parabéns
pela sua atitude em ajudar outras 30 pessoas com esta abençoada terapia. Encaminharei seu testemunho ao
ilustre Dr. Luiz Moura, fato que o deixará muito feliz. E como todos sabemos a auto-hemoterapia cura de
verdade, e também alivia e ainda vai aliviar o sofrimento de muita gente. A Dra. Genaura com toda certeza já leu
esse seu relato. Grande abraço. Marcelo

Sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011 - 16:11:32
189.123.89.248
Data: 04/02/2011 13:53
De: Marilda de SP.. Bernardino
IP: 189.78.37.27
Assunto: Auto-hemoterapia
Apesar da relutância da Medicina em aceitar a Auto-Hemoterapia como medida preventiva e terapêutica de
tantos problemas de saúde, e até condená-la por mero preconceito, já que não se dá ao trabalho de pesquisar
seriamente a respeito, o número de pessoas que se tratam assim, tem aumentado meio "
embaixo do pano", naturalmente.
Meu marido e eu somos adeptos há quase 2 anos, semanalmente fazemos a aplicação.
Meu marido é portador, devido a um estúpido erro médico e posterior infecção hospitalar pós-operatória, de uma
osteomielite que lhe provocava crises de febres altas e drenagem de secreção virulenta em orifícios na perna
esquerda. Há 2 anos ele está bem, não teve mais NENHUMA CRISE. Eu faço o tratamento como prevenção.
Estamos bem, temos 59 e 63 anos respectivamente, temos uma aparência de 10 anos menos, de acordo com
quem não sabe nossa verdadeira idade. Somos cheios de energia, trabalhamos 12 horas diariamente.
Não vamos deixar de nos tratar assim nunca. E salve o Dr. Luís Moura!
http://inforum.insite.com.br/66763/11519739.html

Terça-feira, 24 de setembro de 2013 - 20:46:05
186.241.106.86
Olha Pricila continue pois,foi uma bença na minha vida,obtive resultados nos sintomas de reumatismo. renite
alérgica,artrite reumatoide,na infecção óssea osteomielite por causa de fratura que houve comigo não sei o que é
resfriado minha pele com 49 anos parece pele de bebé não pare não vai dá tudo certo .Há como se trata de um
tratamento o melhor é que vc. tome de 5 em 5 dias em 5 dias 10ml antes que caia a taxa imunidade quando é
para prevenção é viável de 7 em 7 dias eu continuo fazendo hoje já alguns médicos em segredo jã estão
indicando não faz mal alguns pior são as drogas das medicação que ingerimos não nos mata o nosso próprio
sangue e quem vai matar .A medicina condena porque não traz fins lucrativos, não desista não tenha fé e
prossiga abraços e sucesso.
ROSELIA DOS SANTOS FERREIRA RO
Jequirica

Autohemoterapia:
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
http://autohemoterapia.orgfree.com/

http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/

