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Relatos - Auto-Hemoterapia e Osteoporose
Maria Alvares comentou em Hemotérapia, O Sangue que Cura eu Faço!:
Eu faço a mais de 8 anos e não paro pois é meu elixir para a minha saúde já tive câncer de colo de útero á 16
anos e com os tratamentos muito fortes , hoje tenho osteoporose , artrose , artrite e não tomo remédios nenhum a
não ser a auto- hemoterapia , confesso que sinto dores mas não a ponto de tomar remédios que só acaba com a
saúde da gente , não tive mais dores no estômago , pois os remédios faziam mal era muito forte , depois que
comecei o tratamento com a auto hemoterapia não tomo mais remédios agradeço meu querido irmão que me deu
um cd do doutor Luiz Moura e ai comecei não parei mais , eu recomendo .
Descurtir · Responder · 3 · 20 min
(28-maio-2016)
https://www.facebook.com/maria.alvares.5099

Segunda-feira, 25 de abril de 2011 - 13:51:44
Benefícios
começei a fazer auto-hemoterapia em fevereiro de 2010, sinto-me muito bem, sem as dores e a febre, inclusive
com o controle da ansiedade e defesa orgânica.
Sempre que possível recomendo às pessoas, mais ainda existe muita resistência e desconhecimento.
Preciso saber quais as vitaminas para complementar o tratamento e onde encontrar.
Elza Lopes Ferreira
Salvador Bahia
AHT HEMOTERAPIA

Sexta-feira, 29 de outubro de 2010 - 16:12:14
Enfermidades selecionadas
Artrose
Bursite
Colesterol
Dores articulares
Gastrite
Hipertensão arterial
Osteoporose
AUTOHEMOTERAPIA PARA VARIAS ENFERMIDADES
Autohemoterapia para gastrite h, pylori , colesterole artrose hipertenção, osteoporose, diabetes,
Tudo isso a minha amiga Efigenia cunhada de minha irmã sofria até 4 meses atras Ele disse numa ocasiao que a
osteoporase ja afetava ate os ossos da face . Começou a autohemoterapia a 4 meses atras e com pouco tempo ja
podia comer de tudo .Nao sente mais dores no corpo e juntas da artrose , baixou o colesterol , a hipertensão , e o
diabetes estão em niveis normais
diva
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/autohemoterapia-para-varias-enfermidades.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

Autohemoterapia:
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/

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

