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Relatos - Auto-Hemoterapia e Psoríase
 
 
Quinta-feira, 7 de abril de 2016 - 12:13:18

  
Psoríase depois da Hemoterapia nunca mais tive crise.

  
Tina Ibiapina comentou em Auto-hemoterapia Testemunhos: 

  
Tenho Psoríase a mais de 14 anos, estou realizado Auto Hemoterapia a 5 anos e nunca mais tive crise. 

  
Curtir · Responder · Enviar mensagem · 3·19h 

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiaTestemunhos/

  
 
 
 
 
 
 
Quinta-feira, 18 de junho de 2015 - 00:45:45 

  
Tenho psoriase a 4 anos, trabalho em farmácia, já fiz todas alquimias possíveis, fiz tratamento particular, muitas
loções caras, em fim de tudo e só chorar, com o corpo todo tomado até nas genitalias e boca. Até q um homem
entra na loja olha para os meus braços, e me pergunta: vc quer ficar curado disso? respondi: faço qualquer coisa!
Ele me deu um endereço de uma farmácia lá em Itaboraí município do Rio. Chegando lá me deparei com um Sr
de 65 anos chamado Wander, ele apresentou a AHT, estou em tratamento a dois meses e estou com meu corpo
liso, sem inflamação nenhuma, só os sinais que já estão sumindo. Hoje eu o ajudo duas vezes na semana em sua
farmácia ajudando-o com as AHT , recuperando auto estimas e a alegria de muita gente. 

 Quem quiser alguma informação sobre a AHT , pode me mandar e-mail para marcomarialves@gmail.com ou
(21) 7820-4755 se por um acaso não puder atender, é porque estou em horário de trabalho, mais não desista! um
forte abraço!!! 

 Marco Aurelio Marinho Alves 
 44 anos - são gonçalo

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/tenho-psoriase-a-4-anos-trabalho-em-farmacia-ja-fiz-
todas.asp

  
 
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/tenho-psoriase-a-4-anos-trabalho-em-farmacia-ja-fiz-todas.asp


 
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 curou-
se por completo. 

 Curtir · Responder · 30 de outubro às 10:21 
  

FONTE AHT HEMOTERAPIA
  

 
 
 
 
 
Quarta-feira, 14 de outubro de 2015 - 22:30:24

  
Enfermidades selecionadas: PSORIASE

  
Auto-hemoterapia melhora quadro de alergia

  
Hola buenas tardes soy de México... y me.gustaría compartir mi historia de vida dándole gracias a mi dios padre
poderoso y al auto-hemoterapia gracias a eso yo estoy sanaa... tenía una enfermedad que por más estudios que
me realizaban de sangre todo salía perfecto ni una infección en la sangre me quitaron la lactosa, carnes Rojas.
Decían que era eso...que la ropa. Que el jabon, que el colchón,mil cosas le intente, tome vinagre de manzana, me
bañaba con jabones especiales, realizaba ejercicio, me bañaba con hierbas me untaba cremas, MILES DE
COSAS con dr profesionales Y NADA ME ASIA caí en depresión porque mi cuerpo estaba rodeada de esas
ronchas Rojas feas escamosas que con el calor me ardían.. todo el tiempo andaba con manga larga.. mi vida se
apagaba poco a poco...sin esperanzas me acerqué a una persona que realiza faciales con la sangre y separa el
plasma, élla me comentó que tal vez inyectandome mi propia sangre me curaba.. entonces cuando fue la primera
aplicación le pedí a Dios con toda. La fé del mundo que aver si con esto se me quitaba...en la segunda aplicación
de la auto-hemoterapia mis ronchas disminulleron a los 3 días gracias a Dios ya tengo 4 meses con este método
y es mínimas las ronchitas que me quedan..le tengo tanta fé...esta comprobado si funciónaaa un saludo a todos y
gracias por escuchar mi historia...Dios los bendiga...TODO LO PUEDE EN CRISTO JESUS QUE ME
FORTALEZE 

  
tradução via facebook: 

  
Olá boa tarde sou do México... E me. Gostaria de compartilhar minha história de vida dando-lhe graças a meu
Deus pai poderoso e ao auto-Hemoterapia graças a isso eu estou sanaa... Tinha uma doença que por mais estudos
que me desenvolviam de sangue tudo saía perfeito nem uma infecção no sangue me retiraram a lactose, carnes
vermelhas. Diziam que era isso... Que a roupa. Que o jabon, que o colchão, mil coisas lhe procure, tome vinagre
de maçã, me bañaba com sabonetes especiais, esteve envolvido em exercício, me bañaba com ervas me untaba
cremes, milhares de coisas com dr profissionais e nada me Ásia me caí em depressão porque meu Corpo estava



rodeada dessas ronchas vermelhas sujas escamosas que com o calor me comparados com.. Todo o tempo estava
com manga longa.. Minha vida se apagava, pouco a pouco... Sem esperanças me aproximei de uma pessoa que
realiza faciais com sangue e separa o plasma, élla me comentou que talvez inyectandome meu próprio sangue
me curaba.. Então, quando foi a primeira aplicação lhe pedi a Deus com toda. A Fe do mundo que aver se com
isto me quitaba... Na segunda aplicação da auto-Hemoterapia meus ronchas disminulleron aos 3 dias graças a
Deus já tenho 4 meses com este método e é mínimas as ronchitas que me restam.. Lhe tenho tanta fe... Esta
verificado se funciónaaa uma saudação a todos e obrigado por ouvir a minha história... Deus os abençoe... Tudo
o que pode em Cristo Jesús que me fortaleze 

  
FOTOS em: 

  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=549894255163925&set=pcb.841524315966488&type=3&theater

  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=549894271830590&set=pcb.841524315966488&type=3&theater

  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=549894311830586&set=pcb.841524315966488&type=3&theater

  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=549894325163918&set=pcb.841524315966488&type=3&theater

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-quadro-de-alergia.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lembre-se que contra fatos e fotos não há argumentos! 

  
Então sua ajuda é muito IMPORTANTE! 

  
Faça sua parte, divulgando seu testemunho. Muitas pessoas já fizeram. Divulgue seus laudos, exames, fotos e
outros documentos, mostrando de maneira clara, que a auto-hemoterapia é eficaz e muito benéfica! 

  
- 

  
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/

  
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=549894255163925&set=pcb.841524315966488&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=549894271830590&set=pcb.841524315966488&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=549894311830586&set=pcb.841524315966488&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=549894325163918&set=pcb.841524315966488&type=3&theater
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-melhora-quadro-de-alergia.asp
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/


 
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 18 de maio de 2012 - 11:29:14

  
Enfermidades selecionadas 

 Psoríase
  

cura da psoriase
  

Começou umas coceira na cabeça, couro cabeludo, logo tomou conta de quase todo a cabeça, coçava muito, e
soltava muita caspa ( escamas que dava nojo. fui ao medico dermatologista, que me disse que era psoriase, e que
não tinha cura, apenas remedios para amenizar a doença. usei varios shampoo, pomadas, tempo depois, apareceu
na parte interna das minhas coxas como se fosse assaduras, ardia, e cossava muito, passando tambem para a
região do escroto (saco), penis, e pubis, e logo em seguida, apareceu na minha face esquerda, uma coceira
terrivel, como se fosse uns vermes andando em minha pele, e logo ficou vermelha, e perdendo a vida. Já
começava a ficar com vergonha do meu estado, ja parecia um leproso, minha esposa ja estava ficando com nojo
de mim, e eu entendi e me afastei por parte, 

 Então clamei a DEUS, por uma cura, não sabendo mais o que fazer, então o SENHOR me abriu os lhos e eu vi a
Hemoterapia como a minha 

 cura. No começo foi dificil para mim, pois sempre detestei INJEÇÃO,. 
 Mas devido as sircunstancia tive que por o medo de lado e comecei o 

 tratamento. Incrivel logo na primeira aplicação ja tive resultado positivo, 
 então tive coragem para continuar, e na 4a aplicação ja havia sumido, 

 tanto do rosto como da coxa e região, a coceira do coro cabeludo, ainda tem um pouquinho, ainda uso uma
pomada chamadapropionato de clobetasol, mas tenho certeza que vai sarar pois so fiz 12 aplicações, 

 Já venci o medo, estou feliz , continuarei com o tratamento que ira durar 
 18 meses. agradeço a DEUS por ter me mostrado a cura, e ao Dr. Luiz Moura, por ser um homen usado por Deus

para ajudar na cura desses males que nos aflinge. se quiser mais detalhes assesse meu email. 
 espedyan@hotmail.com 

 Espedito Gomes de Morais 
 São Paulo

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 24 de dezembro de 2011 - 02:34:11

  
Enfermidades selecionadas 

 Alopecia (queda de cabelo)
 Cisto cebáceo

 Dor de cabeça crônica
 Estresse

 Psoríase



 
Auto-Hemoterapia (Auto-hemotherapy) : Medicina alternativa

  
 
Enviado por JuniorHallak em 23/12/2011 

  
http://www.youtube.com/watch?v=dOLf9ROIxuk

  
Auto-Hemoterapia (Auto-hemotherapy) : Medicina alternativa e para os céticos ou críticos, procurem pesquisar
sobre essa prática que existe há mais de 100 anos antes de fazerem comentários ridículos. 

  
Sou adepto há 4 anos e somente obtive resultados satisfatórios e não estamos aqui falando sobre efeito placebo
mas sim, de ciência, comprovação laboratorial onde, fui curado de: 

  
Cisto de 0,03cm no testículo esquerdo 

 Hidrocele 
 Prostatite 
 Queda de cabelos 

 Frequentes dores de cabeça (Cefaléia) 
 Estresse emocional (amenizado) 

 Psoríase (face) 
 Além de outros benefícios para a saúde.

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-auto-hemotherapy-medicina-alternativa.asp

  
 
 
 
 
 
Sexta-feira, 25 de novembro de 2011 - 20:12:22

  
Psoriase e auto-hemoterapia

  
Data: 02/11/2011 15:46 

 De: Enio Gurgel de Sá 
 IP: 189.124.183.194 

 Assunto: Re: Re: Psoriase e auto-hemoterapia 
 Tenho 58 anos de idade e comecei a conviver com a Psoríase a partir dos 30 anos de idade.Já fui a vários

Dermatologista por esse Brasil a fora, inclusive a família Azulay no Rio de janeiro e nunca tive uma melhora tão
satisfatória como estou tendo agora, através de uma amiga de Recife(sou de Natal) que também é portadora
dessa doença AUTOIMUNE, me falou de um tratamento a base de AUTOHEMOTERAPIA(COLHER
SANGUE DA VEIA E APLICAR NO MUSCULO A CADA 7 DIAS 10 ML)Estou na 10 aplicação e confesso
que a melhora foi de 80% até o momento.O processo de escamação parou, as hematomas ou lesões estão
desaparecendo a cada nova aplicação. EM MIM O RESULTADO TEM SIDO FANTASTICO. Esse é o meu
relato sobre a AUTOHEMOTERAPIA PARA PSORÍASE.Abraços em todos 

 http://inforum.insite.com.br/39550/12060384.html
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/psoriase-e-auto-hemoterapia.asp
  

 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-auto-hemotherapy-medicina-alternativa.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/psoriase-e-auto-hemoterapia.asp


 
 
Quinta-feira, 17 de novembro de 2011 - 02:57:26

  
Enfermidades selecionadas 

  
Linfangite estreptocócica (Erisipela)

 Psoríase
  

Auto-hemoterapia: beneficios em psoriase e erisipela
  

Hemoterapia 
 por * (jp@jornaldopovo.com.br) 

  
Todos os tratamentos trazem algum risco (“Auto-hemoterapia: pacientes aprovam”, JP de 1º/5). Até uma
aspirina pode matar. Antes de criticar, não custa se interessar e fazer mais pesquisas. Se fizer realmente bem para
o povo, por que não? Já ouvi rumores que isso não é novo e muitos médicos receitavam antigamente. Por que
agora não? Será que estão preocupados com o bem da população ou com outras coisas? 

 Simone Dietrich 
 Kochenborger Domingos 

 Cachoeira do Sul (RS) 
  

Minha esposa sofria há 15 anos de psoríase. Os medicamentos existentes apresentam efeitos colaterais
significativos, além de, após melhora aparente, somente agravarem as lesões. Desde dezembro de 2006, após ter
tido conhecimento da auto-hemoterapia, e apesar do ceticismo que nos acompanhou no início do tratamento, os
resultados têm sido fantásticos. As lesões sumiram completamente. Tenho a prova viva, dentro de casa, dos
efeitos benéficos da hemoterapia. 

 Gilberto Severo Vargas 
 Porto Velho (RO) 

  
 
Guilherme Stockey (Cachoeira do Sul) 

 em 04/05/07 17:04 
 Autohemoterapia 

 Em 1951 exercia as funções de Técnico Agrícola no PZC de Montenehro. Como tal, atendia aínda os casos de
enfermagem junto aos funcionários e seus familiares. Uma senhora, esposa do ronda Alexandre (ambos já
falecidos) sofria de erisipela em ambas as pernas. Foi encaminhada para a Santa Casa em Porto Alegre e lá o
médico atendente receitou autohemoterapia. Fui incumbido de realizar os procedimentos. Em três meses a
senhora estava curada, rendendo-me um suculento pernil assado de porco.... 

 GUILHERME STOCKEY - stockey@terra.com.br CACHOEIRA DO SUL (RS) 
  

FONTE: http://www.jornaldopovo.com.br/site/colunas_interna.php?idColuna=78522
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-beneficios-em-psoriase-e-erisipela.asp
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Postado no site da Revista Veja:

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-beneficios-em-psoriase-e-erisipela.asp


http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml
 Augusto - A Dra. Mayana, como cientista que é, não poderia dizer outra coisa, uma vez que não existe nenhum

trabalho "sério" sobre o assunto. De minha parte, tive experiência prática na cura de diversos casos de mastite
em vacas através da AH.Tal fato me fez experimentar em mim o tratamento contra uma sinusite que me
atormentava por mais de vinte anos, tendo conseguido um resultado bastante positivo nas crises que tinha.
Curei-me também (assim espero) de uma psoríase palmo-plantar que me atormentou por cinco anos. Desde que
comecei o tratamento os sintomas desapareceram totalmente. Isso faz dois anos. Não entendo porque ainda
nenhum trabalho mais sério tenha sido feito sobre o assunto.

  
 
 
 
Veja o registro fotográfico do PsoriaseMan:

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

  
 
 
 
 
Veja o USO DA AUTOHEMOTERAPIA-ATH COMO FATOR COADJUVANTE NO TRATAMENTO DA
PSORIASE VULGAR: 

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

  
 
 
 
 
 
Segunda-feira, 6 de maio de 2013 - 01:09:18

  
Enfermidades selecionadas 

 Psóriase
  

Tenho psóriase e para os medicos não tem cura, mas não é verdade faço uso da auto-hemoterapia desde
novembro de 2012 e já estou quase curada,faço uma aplicação a cada sete dias já estou com vinte três aplicações
estou muito feliz pois agora posso usar uma saia pois só usava calça comprida pois minhas pernas estavam quase
completas pela placas vermelhas e tinha também nos cotovelos, e costas pela a psóriase não preciso mais tomar
pois já estou bem é que descobri o ano passado por acaso que tenho cistos de aguá nos seios e com certeza
depois enviarei um outro depoimento que todos também desapareceram nunca mais comprarei remédios em
farmácia só vou comprar apenas uma seringa a cada sete dias que custa apena 1.50 centavos e o meu filho faz a
aplicação tenho recomendado para várias pessoas pois tenho comprovado a minha cura e todas as pessoas que
me conhecem são testemunhas da cura eu indico para quem quer fazer não faz mal só mesmo a cura é uma
benção este tratamento. 

 Maria da Conceição Silva 
 49 anos - Santa Cruz do Capibaribe PE

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 

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


Segunda-feira, 21 de janeiro de 2013 - 13:50:31
  

Enfermidades selecionadas 
 Endometriose

 Psoríase
  

líquen esclerosoatrofico vulvar
  

Tenho 53 anos, diagnostico psoriase, endrometriose, liquen esclerosoatrofico vulvar esta doença rara pouco
conhecida, incapacitante e mortal, e ao pesquisar na internete vi muitas queichas da parte de pacientes e médicos
, que os medicamentos usados para tratar a doença, não tinham bons resultados. A palavra líquen, significa
fungo, então resolvi combatelo usando limão com bicarbonato para beber,fiz uma mascara de bicarbonato e água
e passava na vulva, usava dentro... acentos de bicarbonato e água , a coceira de cara foi embora, tomei
comprimidos para candidice. Fui a um proctologista que me solicitou um exame colonoscopia e que na vespera
do exama eu deveria tomar as 19hs 4 comprimidos de lacto purga, e de manhã o dramir e manitrol,assim fiz, eu
já fazia a milagrosa hemoterapia a 5 messes o resultado eu devo ter botado para fora, muito do que estava me
deixando 

 doente, a melhora foi enorme estou defecando bem, a doença não me poe mais medo, a minha vulva tem um
aspecto bem mais saldavel, creio que estou no caminho da cura . Abaixo de Deus a Hemoterapia que cura as
doenças que a medicina tradicional não cura. 

 socorrita 
 53 anos 

  
AHT HEMOTERAPIA

  
 
 
 
 
Postado por Lina

 profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358 
 ** Alguns relatos encontrados nas enquetes das comunidades: 

  
"Foi muito além do que eu esperava, fiz tratamento para psoríase, obtive também a cura de rinite e sinusite." 

 Postado por: Humberto 
 http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=2586874377392557443

  
 
 
 
 
Data: 11/02/2009 22:20

 De: bruna 
 IP: 189.91.1.5

 Assunto: Re: Psoriase-Hemoterapia
 tenho 17 anos e tenho psoriase desde 11 anos, antes somente nos cotovelos. Há quase dois anos comecei com o

tratamento homeopático, o que fez aparecer erupçoes pelo corpo todo...mas, paciencia... entao fiquei sabendo da
hemoterapia, estou na quarta sessão e vejo uma pequena melhora, as erupçoes estao mais lisas e claras, quando
passo hidratante fica quase imperceptível, espero que melhore, e daqui algumas semanas contarei o andamento. 

 abraço aos portadores dessa tão dolorosa doença. 
 bruna 

  
 
 



 
Data: 21/02/2009 23:40

 De: Valdir 
 IP: 189.74.197.158

 Assunto: A importãncia da AHT na minha vida
 Para poder ter uma vida digna com saúde e alegria de viver´para quem sofre há 20 anos de ArtritePsoriásica é só

a AUTOHEMOTERAPIA PARA ME DAR ESSA VIDA DIGNA me sentindo muito bem!Faz mais de ano que
me aplico com dez ml e os resultados são os melhores possiveis! 

 Simplesmente surpreendentes! 
 Êsse é o tratamento mais natural do mundo para que se tenha uma vida melhor! Parabéns DR MOURA pela

coragem de defender a legítima saúde das pessoas sem prejudicar absolutamente nem um órgão vital das
pessoas! Minha opinião é que os medicamentos não curam ,é palhativo e tornou-se um comércio sem fim! Quem
mais ganha comisso? 

 AHT é de graça e vc mesmo com cuidado e higiÊne pode se tratar e se curar,! Então o que estamos fazendo?
  

 
 
 
Data: 22/02/2009 23:11

 De: Valdir 
 IP: 189.74.197.158

 Assunto: Autohemoterapia faz parte da minha vida
 Completei 50 aplicações ,10 ml uma vez p semana. Sou portador de artrite psoriática há mais de 20 anos ,entre

remédios e pomadas já gastei nesses anos o valor de uns 4 a 5 carros novos e sempre me medicando com
medicamentos fortes a base de corticóide ! Posso afirmar que hoje com esse fabuloso tratamento medão á cada 6
meses respostas impressionantes nos exames receitado pelo médico reumatologista ! Hje sou convencido que só
a AHT me dá vida digna e plena saúde,pois sempre estou com o astral em alta e saber que já tive tantos
constrangimentos por ter na pele a tal de psoríase! Obrigado meu querido DEUS e parabéns Dr Moura porter
chegado até a mim essa técnica de eu poder com meu próprio sangue me auto aplicar e me sentir sem dor e meus
remédios se resumirem em apenas 1 comprimido por semana!Só com AHT para se sentir a vida de verdade! 

 Minha experiências é das melhores possiveis!Não vejo uma alternativa melhor e com um custo qse zero
  

 
 
 
Inforum:

  
Data: 08/12/2009 23:38

 De: joao jose da silva - são paulo - capital
 IP: 201.83.157.145

 Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA
 Parabens Dr. Luiz Moura, que Deus o abençoe

 Uso a AH a mais de um ano, realmente desconheço o que eh remedio, me curei de um grave problema de
bacteria no estomago com a AH. Minha esposa sofria de psoriase a anos, e na terceira aplicação da AH a
psoriase desapareceu. Recomendamos a um jovem amigo de 18 anos de idade que a cerca de dois anos se
escondia por baixo de roupas, para não mostrar sua pele ressecada, escamada e avermelhadas pela psoriase,
inclusive na face. Hoje ele esta radiante e feliz, pois após a terceira aplicação a psoriase desapareceu, e ele ja
pensa até em ir a praia mostrar seu jovem corpo para as garotas.

 Mais uma vez, parabens ao Dr. Luiz Moura, espero que outros BRASILEIROS como ele tenham a ousadia e a
coragem de aparecer em publico e demonstrar que nem tudo esta perdido, e que só precisamos ter coragem e
amor ao proximo, para contribuir para um bem estar de todos. 

  
 
 



 
Orientações Médicas:

  
Segunda-feira, 31 de agosto de 2009 - 23:56:59 

  
Descobri que tinha Psoríase reumática. Meus dedos da mão estavam se deformando...acordava á noite com
dores, formigamento e inchaço nas mãos. Com a Auto Hemoterapia, o processo estacionou, junto uso o
medicamento -Metrexato- 

  
Estou muito feliz e recomendo. Espero ajudar mais pessoas que sofram do mesmo mal. 

  
Abraços.

  
José Angelo

 46 anos - Blumenau/SC
  

 
 
 
Data: 07/08/2009 10:10 

 De: Nelson (ndias32@hotmail.com) 
 IP: 201.52.145.91 

 Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA 
  

Eu não sou médico mas achei a argumentação da AHT muito válida. Utilizo a técnica como medida 
 preventiva para doenças comuns. Coincidência ou não, não fico doente há vários anos e, mesmo 

 quando alguma virose oportunista tenta se instalar (nos períodos em que paro a aplicação), volto 
 a aplicar e meu corpo reage muito bem. Normalmente a cura é muito mais rápida. Eu tenho 43 anos e 

 me lembro muito bem como, mesmo quando era mais jovem, demorava a me curar de uma gripe ou 
 qualquer outra infecção virótica. 

  
Hoje, apesar de ter mais de 40, sou mais saudável que antes. Creio que devo parte disso à AHT. 

  
Tenho relatos de duas pessoas que se curaram de doenças. Uma mulher, de um câncer e seu filho, de 

 psoríase (Detalhe: ela tinha sido desenganada pelos médicos e foi seu filho quem resolveu 
 esperimentar a técnica. Deu certo. Hoje ela está 10 Kg mais gorda e vive uma vida normal, sem 

 dores). 
  

 
 
 
 

 

Autohemoterapia:
  

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

http://autohemoterapia.orgfree.com/
  

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

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


 
 


