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Quinta-feira, 24 de dezembro de 2015 - 21:36:45
Comentário de Antonio Augusto de Carvalho 2 horas atrás
A auto-hemoterapia me deu uma qualidade excelente para minhas maratonas e no cotidiano!! A recuperação
após treinos pesados e pós-prova de 42190 Km é inexplicável!!!!!!!!!!!! Acredite e confie em vc!!!!!!!
http://amigosdacura.ning.com/photo/pau-2764

Sábado, 12 de dezembro de 2015 - 10:42:19
Tratamento de atopia com hemoterapia.
REGISTRO FOTOGRAFICO
http://pitake.com/pic/1130776240914217896_1160957349

Quarta-feira, 7 de outubro de 2015 - 11:26:36
AUTO-HEMOTERAPIA CURA PENFIGO FOLIACEO (FOGO SELVAGEM):
Lívia Santanna Publicou no Grupo Auto-hemoterapia. Meu sangue me Cura.
Quero deixar hj meu testemunho para ajudar alguém que esteja hj com o mesmo problema q tive. Em março de
2013 apareceu na minha maçã do rosto do lado direito como se fosse uma espinha. Ela estourou e foi
aumentando de circunferência e ficou em carne viva. Passei por momentos difíceis pois era visível e todos
perguntavam o q era. Me sentia mal e até humilhada. Procurei os melhores dermatologistas do R.J. e após duas
biopsias descobri penfigo foliaceo ou vulgarmente chamado como fogo selvagem. Nenhum remédio ou pomada
resolveu. Até q comecei por conta pp a estudar aht. Comecei fazendo 4 meses 10 ml e não fez muito efeito até q
por uma outra orientação me mandaram fazer 20 ml em um mês e 10 em outro e assim sucessivamente. Em 3
meses td sumiu. Estava começando tb a se espalhar pelo meu corpo porém menores q no rosto. Não podia pegar
sol. Hj estou mega feliz. Agora faço 10 ml toda semana para manter. Pego sol e quase não tem mancha.
Colocarei fotos. Espero ajudar alguém que tenha um problema parecido com o meu apesar de raro. Obs: duas
fotos antes e depois.
https://www.facebook.com/groups/autohemoterapiatrataecura/permalink/838020176316902/?pnref=story
https://www.facebook.com/livia.cerqueira.52
* Comentário do produtor do DVD da Auto-hemoterapia:
Luiz Fernando Sarmento
10 min · Editado ·
Recebi de Marcelo, compartilho com grande prazer.
Anima a gente, traz alegria.
No primeiro comentário abaixo,
compartilho também, pra quem deseje saber mais,
o vídeo Auto-Hemoterapia - Conversa com Dr. Luiz Moura.
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/

Sexta-feira, 6 de março de 2015 - 16:36:32
Enfermidades selecionadas
Hidrosadenite supurativa
AUTO-HEMOTERAPIA EM CASO DE DOENÇA AUTOIMUNE RARA (Hidrosadenite supurativa)
06 março 2015

AUTO HEMOTERAPIA - TEU SANGUE TE CURA - MEU DEPOIMENTO
Quando fala-se em DOENÇA, logo vem à mente contágio e não é bem assim. Desde dos meus 19 anos eu tinha
uma doença rara no sangue que geralmente manifesta-se em indivíduos com sangue O negativo e também
positivo, não contagiosa, onde a ciência prefere dizer que é uma doença mal estudada a aceitar que não é bem
compreendida mesmo com estudos e NÃO TER CURA com tratamentos convencionais que a medicina oferta e
que me obrigava anos a fio a realizar cirurgias sem anestesia, chama-se HIDRADENITE SUPURATIVA. Ano
passado veio a manifestar-se de forma agressiva e em busca de tratamentos alternativos, aqueles que a ciência
nega por não dar tantos lucros para o ramo de atividade que mais lucra no mundo que é a Indústria Química
Farmacêutica, descobri a AUTO HEMOTERAPIA, descobri também um Profissional que aplica a mais de 50
anos em pacientes. Desde que iniciei as aplicações passaram-se quase 6 meses, tempo suficiente ao qual já teria
realizado outras cirurgias e até agora estou liberta. O fato de eu não ficar mais com febre, sentir dores fortes e ter
que ser cortada por um bisturi sem anestesia, é libertador. A medicina brasileira infelizmente, proíbe, diz que não
dá resultados porque vender drogas para prolongar a vida de pacientes é LUCRO, já a cura não. É esse o motivo
ao qual dizem que NÃO FUNCIONA e que em contrapartida, não apresentam provas da imprecisão desse
procedimento tão simples, BARATO E EFICAZ.
VÍDEO ENTENDA COMO FUNCIONA:
PÁGINAS DE FACEBOOK :
DR. LUIZ MOURA/AUTO HEMOTERAPIA
AUTO HEMOTERAPIA BRASIL/MÉXICO
ENTENDA O QUE É AUTO HEMOTERAPIA
Postado por Val Qic às 10:09
Val Qic via Google+6 horas atrás - Compartilhada publicamente
AUTO HEMOTERAPIA - TEU SANGUE TE CURA
DEPOIMENTO?
http://escribadasestrelas.blogspot.com.br/2015/03/auto-hemoterapia-teu-sangue-te-cura-meu.html
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-em-caso-de-doenaa-autoimune-rara.asp

Quarta-feira, 14 de janeiro de 2015 - 23:04:08
Enfermidades selecionadas
Artrose
Diabetes mellitus
Labirintose
Tendinite
Auto-hemoterapia cura labirintite
05/05/07
Vou fazer enquanto viver, a auto-hemoterapia, pois a minha artrose já não dói, meu cunhado e minha irmã estão
se curando, a glicose dele baixou de 380 para 160 com duas aplicações, e ele ficou bom da labirintite. Minha
irmã, esposa dele, se curou da tendinite.
Lamento essa perversidade de proibirem um tratamento simples e tão eficaz, pois as pessoas pobres não podem

comprar medicamentos. Meu enfermeiro me disse que "isso desentope tudo quanto é artéria".
Fiquei horrorizada com os comentários no Fantástico, duvidando de um homem sério como o Dr. Luiz Moura.
Em 1948 eu era adolescente e fiz quatro aplicações para acne, e minha pele ficou ótima. Havia me esquecido da
auto-hemoterapia, mas uma amiga me deu o DVD do Dr. Moura, e graças a ela não vou ter AVC como minhas
duas irmãs mais velhas do que eu. Tenho 78 anos e quero viver saudável. Adorei seu artigo. Abraços,
Anna Nunes de Morais
anna.nunes.moraes@terra.com.br
Belo Horizonte MG.
http://www.jornaldaserra.com.br/6saude/7autohemodepoimentos.htm

Domingo, 30 de novembro de 2014 - 09:56:40
Enfermidades selecionadas
Rosácea
Dr Lair Ribeiro: informação sobre Rosácea
ROSACEA. (A informação abaixo pode ajudar)
O Dr. Lair Ribeiro no vídeo: Por que Adoecemos (Completo), diz que a principal causa de Rosácea é acloridria
(hipocloridria). E também o mau hálito, que não tem causa dentária. E o que resolve é ácido clorídrico.
Veja mais informações no vídeo: Por que Adoecemos (Completo):
https://www.youtube.com/watch?v=eQW1WBqHkn4
Estudam medicina anti-aging:
Dr. Lair Ribeiro
Dr Italo Rachid
https://www.facebook.com/italo.rachid?fref=ts
Procure no Google por mais informações.

Domingo, 5 de outubro de 2014 - 22:04:04
Enfermidades selecionadas
Inflamação
Recuperação de Mastite Cronica
Boa noite, venho aqui compartilhar a recuperação de minha esposa

Em abril deste ano sofri uma queda de moto, juntamente com minha esposa que bateu o seio esquerdo com força
em um objeto rígido. Após alguns dias apresentou inchaço e vermelidão em torno do mamilo do seio esquerdo.
Fomos a um mastologista e ele indicou um antibiótico para inflamação e pediu para retornarmos ao fim do
tratamento em +- 30 dias e que se caso a inflamação não viesse a furo naturalmente, minha esposa teria que fazer
uma punção para remoção da inflamação. Não comprei antibiótico nenhum e sim seringas para aplicar uma AHT
de 5ml. Esta consulta foi numa sexta-feira, fiz a ATH no Domingo e na manhã de segunda ao acordar a
inflamação já tinha vindo a furo. Continuei a ATH de 5ml por 10 aplicações semanais, porêm 1 a 2 vezes por
mês vinha a furo novamente, cada vez uma quantia menor e por menos tempo, depois cicatrizava o orificio mas
ficava ainda inchado e dolorido na região, insisti por mais um período de aplicações e continuava a vir a furo
todo o mês, progressivamente menos a cada vez. Minha esposa preocupada pediu para ir ao mastologista
novamente e na consulta ele recomendou novamente um antibiótico e disse que minha esposa teria que fazer
uma cirurgia para retirada do tecido inflamado, pois se tratava de uma Mastite Crônica e não teria outra solução
(Falando assim simplesmente como se fosse fácil para uma mulher operar o seio, sem levar em conta a parte
psicologia e estética). Conversando com minha esposa na saída do consultório resolvemos aumentar a dose da
ATH para 10ml, pois o organismo estava eliminando a inflamação progressivamente a cada vez que vinha a furo.
Após mais 10 aplicações de ATH com 10ml a inflamação sumiu, o seio cicatrizou e hoje não possui nenhuma
marca ou nódulo da lesão, não ficou nenhuma sequela. Tudo isso sem tomar nenhum antibiótico prescrito pelo
médico nem muito menos operar o seio.
Espero compartilhar esse depoimento para que outras pessoas que tenham problemas parecidos possam ter uma
plena recuperação de uma forma natural sem a necessidade de cirurgias.
Alessandro dos Santos Moresco
40 anos
AHT HEMOTERAPIA

Sábado, 30 de agosto de 2014 - 12:18:30
Enfermidades selecionadas
Esofagite
Gastrite
Refluxo gastroesofágico
CAMINHO DIVINO - AUTO HEMOTERAPIA
Bom dia a todos. Venho com esse breve relato, contar um pouco da minha experiência maravilhosa com autohemoterapia (como meu estomago ficou feliz com essa terapia). Vamos então caminhando. Trato do meu
estomago ha cinco (5) anos, tudo começou com refluxo e gastrite, muita correria do mundo capitalista, tendo que
trabalhar dobrado pra melhorar as condições de vida pra minha família, incluindo dois filhos pequenos, com isso
veio o meu DRAMA, QUASE ‘FATAL’, pois, não comia no horário, comia muito rápido, comia muito (mesmo
sendo magro), muitas horas sem comer, comia de tudo, TUDO QUE CAUSAM DOENÇAS ESTOMACAIS.
Começou com refluxo, que segundo os médicos nasci com a válvula deslocada, algo que provoca refluxo, depois
veios as queimações, dores na barriga, falta de apetite. Tudo isso há cinco anos, se passou um ano, eu já estava
com omeprazol no uso diário, mas não adiantava, se passaram mais um ano, nada do estomago melhorar, seis em
seis meses dá-lhe endoscopia, cerca de dois anos pioraram as coisas, tais nomes como PANGASTRITE,
passaram ser rotineiros nas endoscopias e biopsias. Lembrando que esse PAN... Significa inflamação em todo

estomago, com diversas lesões, veio pra piorar a H-PILO RI, bactéria maldita, piorou mais ainda, quando fiz a
endoscopia de novo no final do ano passado, desesperei com a cara da medica (tipo assim, já era), próximo
passo chegaria no câncer, mas não era tarde ainda. Cheguei em casa aos prantos e chorei na cabeceira da minha
cama, orando a Deus, pedi um caminho, pois só tinha 36 anos e não aceita essa então condição maléfica se
agravando.
No tal exame constatou:
- VÁLVULA GÁSTRICA - REFLUXO (NASCENÇA) – provoca refluxo;
- PANGASTRITE – inflamação em todo o estomago;
- Bulbite duodenal – inflamação no duodeno;
- ESOFAGITE – inflamação no estomago.
- Válvula gástrica não satisfeita que se encontrava fora do lugar, DEU TAMBEM INFLAMADA.
Ou seja, todo ruim por dentro.
Continuando....... Após três dias da oração, um amigo que anteriormente tinha tentado me convencer da autohemoterapia, agora no desespero e após a oração tentou de novo, consegui enxergar que era a vontade do PAI
como caminho da vitoria. Roberto, um canal de DEUS na minha vida. AUTO-HEMOTERAPIA, adoro esse
nome, me faz bem, ou melhor, tem me feito muito bem, meu próprio sangue, aleluia. No ultimo exame eis a
vitoria:
A doutora disse que melhorei de 80% a 90 %, e que no Maximo dois meses estaríamos abolindo os remédios. Os
mesmos que a cinco anos tomando, mas NUNCA FAZIAM EFEITO. E agora a cinco meses na autohemoterapia ININTERRUPTO, semanalmente, FEZ EFEITO. Coincidência? NÃO. FOI O JESUS QUE ME
INDICOU, através do Roberto, o Auto-hemoterapia. Gente graças Ao PAI, achei o caminho (ELE é o Caminho),
acredite o negocio funciona mesmo. Já-já estarei no 100%, já me vejo lá. E Já não sinto mais nada, apenas as
vezes um pouco de refluxo (pois a válvula fora do lugar desde nascença), mas tranquilo, pois não sinto mais os
velhos sintomas que me incomodava e muito (apesar que to na fé que essa válvula volte com o prosseguimento
do auto-hemoterapia), mas também não cortei os remédios, e também mudei alguns hábitos, pra colaborar, senão
poderia durar mais tempo pra ver o resultado. Onde percebo que há pessoas que desistem, porque é uma coisa
semanalmente, constante e duradora. Tratamento a médio longo prazo, muitos desistem, por não colaborarem
com as medidas paliativas (que sozinhos não resolvem em nada). Como tomar remédios, hábitos de vida.....
APESAR DE QUE, O MEU RESULTADO NÃO DEMOROU NADA, EM APENAS CINCO MESES,
AGORA JÁ SEIS, SINTO UM ALIVIO MUITO GRANDE, SAI PRA LÁ CÂNCER, COMIGO VOCÊ NÃO
TEM VEZ. AMEM DEUS. UFA.....
JOSIMAR ALVES DOS SANTOS
37 anos - DUQUE DE CAXIAS
Segunda-feira, 29 de setembro de 2014 - 14:33:17
Eu indico está pratica porque realmente ela é muito boa.Eu trato um cancer desder do ano passado e com a
quimiotrapia consegui estacionar a doença a 8 meses com uma grande chance de cura. Parabéns d, Luis que os
bons espíritoas lhe protejaAautohemoterapia foi a grande defesa que me corpo teve na luta contra o cancer é
tudo de bom..
marcialealromão
navegantes centro
Sexta-feira, 3 de outubro de 2014 - 11:02:13
oi , eu e meu marido estamos fazendo o tratamento com hemoterapia estamos muito feliz com o resultado,pois
sofria de hemorroidas e meu marido com um problema na perna, estamos na quinta aplicação,só melhoras graças
a deus,estou tão,feliz que da vontade de gritar aos quatros canto do mundo,comecei no dia 2/9 /2014
cilene melo
fortaleza

AHT HEMOTERAPIA

Terça-feira, 22 de julho de 2014 - 20:36:50
Enfermidades selecionadas
regressão da vasculite
A minha baixa imunidade provoca a vasculite, quando eu tinha a crise entrava no corticoide para no período de
no mínimo 10 dias começar a regressão das inflamações, indicado por um amigo em uma das crises eu resolvi
fazer , a minha esposa que é enfermeira fez a aplicação, e pra minha surpresa passando uns 10 minutos o
vermelhão começou a regredir e continuei fazendo, se passaram 5 anos sem ter nenhuma crise. por isso indico a
autohemoterapia a todos só vi benefício, claro com as medidas de segurança principal que é a aplicação rápida
no músculo assim que retirar o sangue para não haver coagulação do mesmo
Alexandre Cunha
arapiraca AL
AHT HEMOTERAPIA

Iraci Cardoso ·
Meu esposo e minha sogra faz a 3 anos, eles estão muito bem .eu como sou transplanda de rim não sei ainda se
posso fazer .
Curtir · Responder · 16 de dezembro de 2014 08:51
Resposta: http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/problemas_renais.htm
site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil

Sandoval Conceição · Salvador
Faço a 2 anos, me sinto muito bem, estou livre de várias doenças que possuia.
Curtir · Responder · 1 · 7 de fevereiro de 2015 15:10
site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil

Davi Italo · E.E. Fernandina Malta
Faço esse tratamento a 2 anos e so me trouxe beneficios, creio que essa terapia é a cura pra muitas doenças só
que os medicos nao dizem para nao falir empresas farmaceuticas. Bom essa é minha opiniao.
Curtir · Responder · 12 de fevereiro de 2015 18:04
site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil

Resultados em 11 meses de AHT
Postado por Ricardo Coelho em 1 abril 2013 às 21:55
Prezados, gostaria de dar novo depoimento após quase um ano realizando AHT semanalmente. Eu tinha de 2 a 3
crises de sinusite por ano e após 11 meses de tratamento, NENHUMA crise, nem sinal de sinusite, gripe ou
resfriado. Simplesmente fantástico, dores de circulação nas pernas, desapareceram....
O meu filho que tem papilomatose confluente reticulada, melhorou muito, mas os resultados começaram a
aparecer somente a uns 3 meses atrás, por isso é importante a paciência e acreditar que a terapia funciona,
realmente os resultados para doenças de pele e raras como a que afeta meu filho não ocorrem da noite para o dia.
Gostaria de agradecer aos amigos da cura por me indicarem um aplicador em BH.
Um grande abraço a todos !
Ricardo Coelho
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/resultados-em-11-meses-de-aht

Juvencio Carvalho Martins
juvencio Santo Antonio d Amparo mg faço ja há mais d 6 anos e só comprovo beneficios, dizem que é efeito
placebo, mas na medicina veterinária já é usado por séculos dando ótimos resultados!!! existe efeito placebo em
animais??? e se for tambm o que importa é que está dando resultados , não vou enumerar aqui todos eles
Curtir · Responder · 27 de setembro de 2015 08:58
site: Auto-hemoterapia divide opinião de especialistas e autoridades de saúde no Brasil

Sábado, 20 de julho de 2013 - 14:22:11
Enfermidades selecionadas
Alopecia (queda de cabelo)
Desgorverno

cloreto de magnésio, vejam pra que serve! andei comprando a 2 reais 33g...hoje já custa uns 7 reais, já o sal
reFINADO 1 quilo é quase de graça, sendo que ambos é tirado da mesma fonte. Se eles pudessem botar um
preço na auto hemoterapia, talvez você que tem dúvida, não iria ter a chance de usar...e você que espera que o
governo brasileiro libere o uso, certamente você é muito inocente, um governo que cobra um dos maiores
impostos do mundo, e ainda paga esse salário....o quê esperar desse governo! um governo
corrupto,malicioso,cruel,bandido e a serviço das industriais farmacêuticas e sei lá mais o quê...se você não entra
na internet pra ver o que deve ser feito para usar a auto hemoterapia, provavelmente você ainda não precisa
dessa terapia...a web tá aí pra todo mundo e lá vc escolhe em quem acreditar...eu pelos menos quando vi o vídeo
do DR. Luís Moura já sabia que iria fazer parte dos que usam a A.H. já sabia que não iria encontrar quem
aplicasse ou apoiasse o uso...então a minha necessidade fez com eu estudasse o assunto e aplicasse em mim
mesmo com a ajuda de meu filho...fui baixando vídeos de pessoas ensinando e mostrando como fazer, e já uso a
mais de 3 anos...pra mim não importa mais o que o governo fala, o que a mídia diz, o que o covarde pensa, o que
importa pra mim é que eu estou aqui e não sei o que seria de mim se não fosse a A.H. sinceramente não sei. o
que sei é que ela nunca me causou mal, nessas mais de 100 aplicações...se seu corpo esta sufocado pedido por
ajuda o que custa fazer certas terapias, pelo menos vc vai fazer algo por vc mesmo...diferente do seu "amigo"
governo que adora ver pacientes em filas morrendo por sua própria ignorância e ainda acreditando em papai
noel.
mauricie
39 anos - são luís
AHT HEMOTERAPIA

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

Sábado, 16 de fevereiro de 2013 - 23:53:36
Enfermidades selecionadas
Miastenia gravis
Hoje tenho que comemorar porque faz 120 dias que não tomo corticóide - Miastenias gravis
Data: 16/02/2013 22:42
De: Marco Antonio Resende
IP: 177.157.119.226
Assunto: Miastenia gravis
Hj tenho que comemorar pq faz 120 dias que não tomo corticoide, soAUTO HEMOTERAPIA, já faz 4 anos
fazendo aplicação e so tenho recebido benefícios, pq quem conhece MG sabe da gravidade desta doença, mas
estou muito bem graças a deus e DR LUIZ MOURA. Abraço a todos
http://inforum.insite.com.br/39550/12963626.html

Quarta-feira, 10 de outubro de 2012 - 03:14:08
caros amigos isso e verdadeiro, auto hemoterapia me tirou da crise da maldita (GOTA), de pois de algumas
seções ja era crise, não tomo mais remedio nenhum, PRIMEIRAMENTE A DEUS DEPOIS , DR LUIZ
MOURA O SR. E SHOW
LUIZ MATOS RIBEIRO
RIO DE JANEIRO
AHT HEMOTERAPIA

Quarta-feira, 1 de agosto de 2012 - 21:31:39
Enfermidades selecionadas
Miastenia gravis
> [Genaura Tormin - LEVE, LIVRE E SOLTA] Novo comentário em A AUTO-HEMOTERAPIA PEDE
PASSAGEM.
>
> Unknown deixou um novo comentário sobre a sua postagem "A AUTO-HEMOTERAPIA PEDE

PASSAGEM":
>
> Eu admiro muito você. Tenho miastenia gravis (doença auto imune, com sintomas de fraqueza severa
muscular, inclusive respiratória) e depois de pensar muito deparei-me com seu depoimento sobre
autohemoterapia. Tomei coragem e fiz a aplicaçao, na primeira semana senti discretas melhoras, o cansaço era
menos intenso e a necessidade de remédios - tomo 13 comprimidos diários- ficou menos intensa. Espacei os
horários entre as tomadas, de 4/4h deixei de 5/5h, sem nenhum problema. Na segunda aplicação a necessidade
era ainda menor, pois o médico deixou ao meu critério os horários e as quantidades da medicação de uso
contínuo, desde q eu não execedesse aos 12 diários. Estou tomando de 6/6h e nao preciso mais acordar na
madrugada para tomar. Isso para mim e para minha familia é motivo de alegria, pois faço as refeiçoes, falo e
faço exercícios normalmente como se eu estivesse tomando essa medicação de 4/4h. Sei que ainda melhoras
estão por vir... Estou com 5 ml de 7 em 7 dias e a intenção é chegar em 10 ml semanalmente. Agradeço a você
que foi um dos principais incentivos e ainda vou fazer o vídeo e mandar o depoimento para Dr. Luiz Moura.
> Grande abraço querida, fica na paz de Deus.

Domingo, 1 de julho de 2012 - 14:57:17
Edson Ruffo
Boa noite autohemoterapistas,
Pratico autohemo há 15 meses. Motivação: retocolite ulcerosa e acne rosácea. Faço 10ml de 6/6 dias. Benefícios
obtidos: colite: redução drástica da dosagem de medicamento alopático prescrito pelo médico, de 2400mg para
500mg em dias alternados. Acne rosácea: pele em condições muito satisfatórias, sem lesões e com a coloração
normal.
O segredo é ter paciência, pois os benefícios virão.
Sds a todos
Edson Ruffo
Publicado no Grupo AUto-hemoterapia Geral - Facebook
quinta às 18:44 via celular

Domingo, 1 de julho de 2012 - 15:05:55
Quarta-feira, 6 de agosto de 2008 - 09:51:07
Eu tinha acne rosacea.Fiz tratamentos com 3 médicos. Melhorava porém nunca desaparecia completamente.
Bastava comer alguma coisa q. provocasse, voltatava tudo. Até o clima complicava meu rosta.Depois da autohometerapia desapareceu.Vivo bem em qualquer clima. Também desapareceu gripes e dor de garganta que no
período de inverno eram frequentes.
Acho q. devemos lutar para que haja um estudo científico e que seja autorizado o uso. Vai ajudar muita gente,

principalmente os mais pobres.Parabens ao Dr. Luiz Moura pela iniciativa de mostrar esta técnica e provocar as
autoridades para um estudo bem detalhado sobre o asssunto.
Gostaria de saber se a técnica se aplicaria na doença "omielite na medula".A pessoa já fez todo tipo de exames e
tratamentos.Sem sucesso.Esta paralizado da cintura para baixo.70 anos de idade.
saudações
Conceição Aparecida P.C.La Gatta
Juiz de Fora-MG
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/eu-tinha-acne-rosaceafiz-tratamentos-com ...

Sábado, 16 de outubro de 2010 - 19:46:12
189.115.12.156
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Rosácea
Vantagens
tá com duas semanas que comecei a fazer tive ma melhora impressionante,pois já tou fazendo esse tratamento
com uma dermatologista a cinco meses e não tive nenhuma melhora,até ela mesma já não sabia que tipo de
tratamento fazer.
Experiência
bom meu rosto já não tem tanta acne e a cor do meu rosto já estar mais suave,pois esse vermelhidão me
incomoda,QUEM TEM ROSÁCEA SABE O QUANTO SOFREMOS COM BAIXA ESTIMA e os vasos
também já são menos,pois,meu rosto nas bochechas são cheios de vasos sanguíneos
paula Cristina Lins batista
28 anos - Maceió - AL - Brasil
____________
Este depoimento foi extraído da "Primeira Pesquisa Virtual de Orientações Médicas sobre auto-hemoterapia",
por isso: a data registrada é a data da participação na pesquisa; o depoimento está classificado como "neutro"
(Nenhuma das opções acima); a opção "receber emails" está "desabilitada"; os nomes dos autores só serão
exibidos quando estes tiverem feito esta escolha; as idades dos autores são da época da participação.
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-rosacea-1.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/quarta-feira-6-de-agosto-de-2008-095107-eu-tinhaacne.asp

Terça-feira, 1 de maio de 2012 - 20:04:48
LÍQUEN PLANO E AUTO-HEMOTERAPIA.

Meu nome é Izaura Márcia e moro em S. Gonçalo - RJ.
Estou deixando aqui o meu depoimento hoje, p/ q por meio deste, consiga ajudar pessoas acometidas como eu,
de uma infeliz doença chamada 'LÍQUEN PLANO'.
Em julho de 2010, após meu pai ser hospitalizado, surgiu em meu pulso uma pequena bolhinha, q julgava eu se
tratar apenas de uma simples picada de mosquito ou uma pequena alergia. Procurei um dermatologista particular,
q me deu o diagnóstico de 'eritema polimorfo'. Infelizmente, em menos de um mês mesmo após medicada, esta
doença já havia tomado grande parte do meu corpo, e pesquisando na Net, encontrei o q realmente pareçia ter
mas precisava de uma certeza.
Procurei um médico do SUS e pedi biópsia, mesmo ele já havendo me alertado sobre o q realmente tinha.
Resultado na mão, começei outro tratamento, não vendo resultado algum, pois o LP só se alastrava. Começava
então uma batalha q pareçia não ter fim. Ia de médico em médico, p/ ouvir sempre a mesma resposta: 'incurável'.
Ao longo de 8 meses, já não havia mais uma parte do meu corpo onde o LP não estivesse. Corticóides, tanto em
comprimidos, pomadas, loções, antifúngicos, antialérgicos, nada surtia efeito. E ao longo de 8 meses, por
excesso de medicamentos, minha situação se agravou a tal ponto, q além de totalmente generalizada, sofria de
dores imensas por já estar c/ pancreatite, fígado e baço tbm inflamados, já estava quase careca, visão
prejudicada, não conseguia comer pois minhas gengivas se partiram em várias partes, além de uma coçeira
insuportável q dia e noite me incomodava, não permitindo q eu tivesse sequer uma única hora de sono tranquilo.
Já não sabia mais o q fazer, como viver e nem pra onde correr. Fora isto, ainda tinha de tomar conta de meu pai q
ainda estava acamado, e não conseguia sequer se manter sentado, correndo risco de morte. Até aí ja havia
pesquisado muito e já tinha visto os vídeos do Dr. Luis Moura sobre AHT ( auto-hemoterapia ), mas não
acreditava q isto conseguiria me ajudar. Ao ir novamente ao médico, entrei em estado de choque ao saber q teria
de usar a Dapsona (medicação p/ lepra) por mais 2 anos. Disse então a mim mesma: "Vou morrer!", pois sabia q
meu corpo já não aguentaria mais qualquer medicação.
Mais uma vez, pedi forças a Deus e fiz o q muitos não fariam. Decidi parar c/ tudo e optei somente pela AHT.
Mas tbm compreendia, de tanto pesquisar, q teria de rever todo o meu estilo de vida, incluindo minha
alimentação, cuidados c/ o sol, água, o q deveria ou não usar na pele, roupas, etc.
Hoje não tomo qualquer medicação contra esta doença. Recuperei meus cabelos, minha visão, minha pele, mas
principalmente, minha vontade de viver, pois perto de como eu estava e estou hoje, eu realmente me sinto
curada.
Continuo fazendo minha AHT, pois ela, além de controlar esta doença, acabou c/ os cistos do meu ovário, meus
tremores, minha depressão, mas continuo tomando os mesmos cuidados q antes tomava, pois estes são
excenciais aos portadores de LP.
Aos amigos q estão lendo agora este depoimento, peço q lutem como eu lutei, mesmo não tendo forças. Não
acreditem em médicos q lhe dizem q não há uma chançe, pois eles não iriam estudar tanto tempo e pagar uma
Faculdade, pra depois lhes dizer q uma única seringa poderia salvar sua vida, já q sua sobrevivência depende de
lhe receitar medicamentos q só irão baixar mais ainda sua imunidade. O despreparo e o descaso de alguns
médicos para esta doença, ainda é uma constante no Brasil, infelizmente, mas vcs não estão sozinhos, acreditem.
Há centenas de pessoas c/ LP, sofrendo, implorando por uma ajuda. E se alguém duvidar do q falo, entre no site
'Amigos da Cura', vejam minhas fotos, elas não mentem e falam por mim.
São muitas as pessoas q me procuram hoje, tanto do Brasil, como do exterior me pedindo ajuda, e somente uma
frase me vem à cabeça: "De graça recebestes, de graça dai!"
Tenham fé, esperança, acreditem em si mesmos, e nunca, nunca deixem de lutar. Estou disponibilizando aqui
meu email, p/ as pessoas q quiserem saber não só um pouco mais sobre esta doença, como tbm dúvidas sobre a
AHT e os cuidados q têm de tomar.
Estou a disposição de vcs. Fiquem c/ Deus meus amigos!
Ass: Izaura Márcia Lima Canella. Email: izaura_marcia@mail.com
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/liquen-plano-e-auto-hemoterapia.asp

Terça-feira, 22 de março de 2016 - 11:32:40
tive rosacea e dermatite seborreica. os sintomas começaram em março de 2014. final de maio comecei a auto
hemoterapia por indicaçao de um rapaz. foram momentos dificeis que vivi mais graças a Deus deu certo. Os
medicos haviam me ignorado e a afliçao era grande. fiz a AH por um ano e cinco meses tomando 10ml uma vez
por semana, cinco ml em cada musculo, as vezes no braço as vezes no gluteo.Parei final de outubro de 2015.
graças a Deus e a N Senhora estou curada.
como se deu a cura: 1- no primeiro mes tive uma grande melhora na ardencia e secura do rosto, com uns 3 meses
o vermelhidao começou a diminuir, eu acordava com o rosto limpo e com o passar do dia ia ficando vermelho
esse processo durou uns meses. O mais demorado foram as espinhas que mesmo nao tendo mais a vermelhidao
elas insistiam em aparecer, ate usava as vezes a desonida. Outro ponto dificil de curar foi o nariz eu sentia a cura
mais o nariz as vezes ficava vermelho. por fim ganhei confiança e parei eu me avaliei e parei. Hoe me irrito,
tomo sol, como chocolate...tudo sem nenhuma restrinçao. A unica coisa que me encomoda sao algus vasos que
ficaram no rosto, mas vou tirar com layser pois isso a medicina pode fazer.
Tenha força, confie pois a maioria das pessoas nao aceitam e mandam voce parar, se possivel nao cai no meu
erro evite falar, cure, vença. Que Deus te abençoe.
vera lopes
salvador
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/tive-rosacea-e-dermatite-seborreica-os-sintomascomecaram.asp

Domingo, 1 de julho de 2012 - 15:25:52
Quarta-feira, 30 de julho de 2008 - 19:53:24
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Rosácea
Vantagens
Gradativamente foram sumindo a inflamação, o inchaço e o vermelhão. Foi o melhor tratamento para a rosácea.
Experiência
Busquei vários especialistas e a medica~ção era a mesma s antibioticos que eram prescritos pelos
dermatologistas faziam muito mal ao meu estômago e foi um alívio não precisar mais usá-los.
anna lucia magalhães lima
60 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
____________
Este depoimento foi extraído da "Primeira Pesquisa Virtual de Orientações Médicas sobre auto-hemoterapia",
por isso: a data registrada é a data da participação na pesquisa; o depoimento está classificado como "neutro"
(Nenhuma das opções acima); a opção "receber emails" está "desabilitada"; os nomes dos autores só serão
exibidos quando estes tiverem feito esta escolha; as idades dos autores são da época da participação.
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-rosacea.asp

Domingo, 17 de maio de 2009 - 14:55:53
189.115.4.119
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Alergias, Artrite, Bursite, Coração (problemas cardíacos),
Depressão, Dermatose alérgica, Dor na coluna, Dores articulares, Esofagite, Fibromialgia, Hérnia de disco,
Insuficiência vascular periférica, Lupus, Pós-operatório, Pré-operatório, Prevenção de infecções cirúrgicas,
Prevenção em geral, Púrpura trombocitopênica, Recuperação da capacidade visual, Refluxo gastroesofágico,
Rinite, Rosácea, Síndrome do túnel do carpo, Tendinite, Varizes
Vantagens
Estou fazendo regularmente a auto-hemoterapia há mais de dois anos devido às manchas vermelhas/roxas que
tinha constantemente nos braços e hoje, além de ter me livrado das horrorosas manchas, obtive uma melhora
espetacular em todos os outros casos assinalados no quadro anterior. De aftas, alergias, artrites, bursite, hérnia de
disco (tenho duas na região dorsal), dores musculares, as quais foram diagnosticadas como 'fibromialgia',
depressão e problemas cardíacos, posso ainda registrar uma melhoria estupenda nas varizes, havendo um
clareamento total nas pernas. Faço questão ainda de esclarecer que além de todos estes benefícios enumerados,
tive também um notável retorno visual com comprovada baixa nos graus dos óculos até então usados por mim.
Experiência
Das implicações orgânicas que me acometia as mais graves foram as ligadas a insuficiência vascular periférica,
como manchas roxas nos braços e pernas, o que ouvi as mais esdrúxulas conclusões como sendo lupus, rosácea,
púrpura e todo tipo de diagnóstico. Foi por vaidade e constragimento que optei pela autohemoterapia, (por
aconselhamento de um médico amigo). Não conhecia a técnica e pesquisei o suficiente para me encorajar e
testar a eficiência do procedimento o qual foi usado por uma irmã onze anos mais velha do que eu, ainda na
década de 50 por aconselhamento médico para o tratamento e cura da acne. Hoje, sou uma pessoa totalmente
sadia, sem nenhum dos sintomas assinalados. Venci uma depressão de mais de dez anos, voltei a viver e a gostar
da vida. Agradeço a oprtunidade participar e relatar o sucesso da auto-hemoterapia, esperando que outras
pessoas também possam desfrutar dos benefícios da auto-hemoterapia.
Leuda Manfrin
68 anos - João Pessoa - PB - Brasil
____________
Este depoimento foi extraído da "Primeira Pesquisa Virtual de Orientações Médicas sobre auto-hemoterapia",
por isso: a data registrada é a data da participação na pesquisa; o depoimento está classificado como "neutro"
(Nenhuma das opções acima); a opção "receber emails" está "desabilitada"; os nomes dos autores só serão
exibidos quando estes tiverem feito esta escolha; as idades dos autores são da época da participação.
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-afta-alergias-3.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/quarta-feira-30-de-julho-de-2008-1953241891154119.asp

Quarta-feira, 23 de maio de 2012 - 21:06:55
Enfermidades selecionadas
Acne juvenil
Asma
Bronquite asmática

Dor de cabeça crônica
Leucemia
Psoríase
TESTEMUNHOS DE CONFIRMAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA AUTO-HEMOTERAPIA
O sr. René respondeu sua postagem de 29-12-2008, confirmando os beneficos da AHT
Data: 23/05/2012 19:37
De: René gentil de Carvalho (renegentilcarvalho@hotmail.com)
IP: 189.11.199.114
Assunto: Re: Autohemoterapia
meu filho sofria de bronquite asmática desde pequeno, com crises de dispnéias chegou a ficar internado tomando
soro com aminofilina, e mais aerosol commedicamentos bronco dilatadores para conseguir respirar. Estou
fazendo AH já há alguns meses nunca mais teve crises respiratória. Diversas jovens portadoras de espinhas
postulosas que ficavam inibidas de se apresentar em público com vergonha da aparencia depois que fizeram um
tratamento de 6 meses, seus rostos e costas ficaram com a pele lisa e sem marcas. Várias senhoras portadoras de
artite reumatoide, sentiam dores por todas as articulações impedindo-as de fazerem até a limpeza de suas casas
tambem sofriam não só das dores no corpo como também dores fortissima na cabeça. Também tenho um cliente
que sofre de psoríase que começou a fazer o tratamento na semana passada e já apresentou alguma melhora
quanto as coceiras. Também tenho vários clientes atletas que já se sentiam cansados e pouco desejo de continuar
seus treinos e após a terceira seção ja encontraram uma super motivação para executarem seus exercicios.
http://inforum.insite.com.br/39550/12455430.html
Data: 29/12/2008 19:45:43
De: Rene (renegentilcarvalho@hotmail.com)
IP: 200.101.112.249
Assunto: Autohemoterapia
Tenho posse do DVD do dr.Luiz Moura.
Tenho um filho que sofre de bronquite asmatica desde 3 anos de idade, hoje ele está com 21, comecei praticar a
autohemoterapia, já está na 8ª dose semanal. Periodicamente tinha que correr com ele ao médico, fazendo
inalações com bronco dilatadores, tomando aminofilina na veia e sofrendo muito com a dispnéia que a bronquite
lhe causava. A partir da 1ª dose começou a melhora, de vez em quando ele dá uns espirros por alergia de algum
cheiro muito forte, mas é só. Graças a Deus tive conhecimento desta terapia (AH) agora também estou aplicando
em um amigo que esta com o colesterol 383 começou ha duas semanas e ele está muito confiante e tambem quer
que sua esposa que é policistica de útero e ela vai começar no domingo que é mais fácil, porque ela trabalha. Em
breve saberei dos resultados dos demais. Cuidado com os procedimentos antisépticos nas aplicações, procurem
aplicar só nos glúteos que são maiores. Imaginem uma cruz em uma nádega e apliquem na parte superior externa
e não esqueçam de trocar as agulhas antes de aplicar nas nádegas.
http://inforum.insite.com.br/39550/8036475.html

Data: 23/05/2012 14:44
De: ISABEL CRISTINA DA SILVA CASTRO
IP: 187.59.236.241
Assunto: ToRe: AMIGOS DA CURA auto hemoterapia
sou tecnica de enfermagen faço aplicaçao de auto hemoterapia en 350 pessoas toda semana no sul do ES temos
curas comprovadas. primeiro DEUS na minha vida segundo a auto hemoterapia . faço com amor acredito na cura
pois fui curada de leucemia .nao tenho nen sinto nada. tenho muitos amigos e jumtos ajudamos quen precisa.

aplico en min mesmo a 20 anos e sou muito feliz.
http://inforum.insite.com.br/39550/12454854.html
AHT HEMOTERAPIA

Segunda-feira, 19 de agosto de 2013 - 21:38:04
Pratico esta terapia há mais de 3 anos. Semanalmente, a cada 7 dias a repito. Os benefícios que recebi são
inúmeros desde a melhora das minhas hidroceles e varicoceles, a minha melhora gastrointestinal que não podia
tomar um copo de cerveja e finalmente meus cabelos que pararam de cair e minha careca esta começando a ficar
com novos cabelos.
A única preocupação que tive foi de encontrar alguém que machucasse o menos possível, e isto consegui. Ele
tem umas mãos bem leve e por isso é muito procurado, com mais de setenta aplicações por semana.
Abraços e dê uma oportunidade para você.
Geraldo Ferreira Guerra
Jardim Atlãntico-Florianópolis/SC
FONTE AHT HEMOTERAPIA

Edson Ruffo
Boa noite autohemoterapistas,
Pratico autohemo há 15 meses. Motivação: retocolite ulcerosa e acne rosácea. Faço 10ml de 6/6 dias. Benefícios
obtidos: colite: redução drástica da dosagem de medicamento alopático prescrito pelo médico, de 2400mg para
500mg em dias alternados. Acne rosácea: pele em condições muito satisfatórias, sem lesões e com a coloração
normal.
O segredo é ter paciência, pois os benefícios virão.
Sds a todos
Edson Ruffo
Publicado no Grupo AUto-hemoterapia Geral - Facebook
quinta às 18:44 via celular
FONTE AHT HEMOTERAPIA

testemunho
Amigos da cura, ha mais ou menos dois dias atras me tornei menbro deste espaço maravilhoso onde ha tempos
procurava pra expressar minha alegria por conhecer os beneficios deste medoto terapeutico.
Eu sofria de Polineurite, baixa Imunidade e naum conseguia me livrar de uma candidiase intestinal que me
acompanhava ha mais de um ano, era muita fraquesa tudo que comia fermentava era ma digestão fezes
amolecidas e muitos gases, enfim era terrivel qualidade de vida abaixo do minimo. um belo dia um colega de
trabalho me falou que tinha o DVD da AHT na mesma hora pedi emprestado assistir tres dias depois comecei a
tomar a AH por incrivel q pareça na primeira semana depois da primeira aplicação os sintomas desapareceram
todos comecei a ganhar resistencia, pois eu naum era tão magro quem naum sabia domeu problema jamais
imaginava que eu sofria tanto, hj estou com dois anos e quatro meses que faço regularmente de cinco em cinco
dias assim como faço as minhas refeições diarias, as vxs brinco que sou um Homen de 46 anos vivendo em um
corpo de 30 antes era o contrario, minha namorada ja tinha feito duas conização no útero acho que é so no útero
que faz este procedimento depois de um mes estava completamente curada (utero roseo igual de criança) tbm
tinha uma glandula saliente no seio direito tudo isso sumiu depois de 30 dias, so tenho a agradecer a Deus e ao
Dr. q descobriu este procedimento e quero aqui falar pra todos os que setão sofrendo com alguma enfermidade
neste momento, faça a AH não tenha medo e nem pense duas vezes, a cura vem logo em seguida um forte abraço
a todos e que Deus nos ilumine sempre abraços...
Publicado por joao evangelista sousa em 9 junho 2012 às 16:04
AMIGOS DA CURA e AHT HEMOTERAPIA

Segunda-feira, 16 de maio de 2011 - 16:51:46
Fotos da evolução do tratamento com a auto-hemoterapia de um canino:
http://amigosdacura.ning.com/profiles/blogs/fotos-da-evolucao-do?xg_source=activity
No Orkut, num dos álbuns da Silvania (a mãe dela foi curada de úlcera na perna), tem também fotos da evolução
do tratamento com a auto-hemoterapia de um canino. A melhora é bem visível.
PERFIL Silvania:
http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=17191074733633039269
ALBUM: Auto Hemoterapia. Meu sangue me cura:
http://www.orkut.com.br/Main#AlbumZoom?uid=17191074733633039269&pid=1269516204581&aid=126948
...
FOTO 1: Como estava sua pata. Aplicação de 20ml a cada 5 dias.
FOTO 2: Terceira aplicação.
FOTO 3: Terceira aplicação.
FOTO 4: Quarta aplicação

FOTO 5: Quarta aplicação. Eficaz também em animais.
FOTO 6: Quarta aplicação. Logo postarei a evolução da cura nas próximas aplicações!!!
Registro fotografico da cura da mae da Silvania
Auto-hemoterapia cura úlcera na perna:
http://pdfcast.org/pdf/auto-hemoterapia-cura-lcera-na-perna
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/fotos-da-evolucao-do-tratamento-com-a-auto-hemoterapia-de.asp

Quarta-feira, 11 de maio de 2011 - 03:05:17
Enfermidades selecionadas
Úlcera varicosa
Auto-hemoterapa cura Ulcera Varicosa - Ulcera Varicosa tratada EFICAZMENTE CON
AUTOHEMOTERAPIA
PDF: Auto-hemoterapa cura Ulcera Varicosa
Ulcera Varicosa tratada EFICAZMENTE CON AUTOHEMOTERAPIA
http://alturl.com/urh34
http://pdfcast.org/pdf/auto-hemoterapia-cura-ulcera-varicosa
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/Autohemoterapia_cura_ulcera_varicosa.pdf
http://autohemoterapia.orgfree.com/Autohemoterapia_cura_ulcera_varicosa.pdf
HTML:
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/Autohemoterapia_cura_ulcera_varicosa.html
http://autohemoterapia.orgfree.com/Autohemoterapia_cura_ulcera_varicosa.html
Quarta-feira, 18 de maio de 2011 - 01:16:17
Postado no Orkut em 24 de abr

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=55417756&tid=5597402483510774363&kw=ulcera+varicos
...
Eliane
Sou aplicadora de Hemoterapia!!!Estou aplicando em uma senhora com mais de 60 anos que é portadora de uma
ulcera varicosa!!!Estamos na terceira aplicaçao e a ferida reduziu em 80%!!E olhe que era bem grande!!Maior
que um punho fechado!!Acredito que com mais 5 aplicaçoes vai cicatrizar totalmente!!!Mas de qualquer
maneira vamos continuar por um bom tempo para que as defesas dela sejam fortalecidas e nao haja
reicidencia!!!
Espero que o que disse aqui possa de alguma forma ajudar vc!!!
Eu faço hemo ...
eu aplico...
eu acredito na hemoterapia!!!
Vejo nela a soluçao para aqueles que estao sem esperança de cura!!!
Domingo, 15 de maio de 2011 - 17:23:42
Comentario de luarzerimar1 em seu proprio video:
AUTOHEMOTERAPIA SI CURA: Auto-hemoterapia cura ulcera varicosa
http://youtu.be/qDah5i_b5BA
Aqui estamos aplicandonosla mas de 35 personas, todos estamos muy satisfechos y ganando mas adeptos. Que
maravilla poder compartir ese beneficio.
?luarzerimar1 1 dia atrás
http://www.youtube.com/user/luarzerimar1
Quarta-feira, 11 de maio de 2011 - 08:46:52
Pedro Agustin Leon Pozo comentou seu link.
Pedro escreveu: "yo trate pierna de diabetico a punto de amputar y gracias a DIOS y AHT el paciente tiene sus
dos piernas ....AHT es maravillosos"
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapa-cura-ulcera-varicosa-ulcera-varicosa.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

Terça-feira, 27 de abril de 2010 - 10:15:04
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Endometriose
Vantagens
Infelizmente não tive como concluir meu tratamento, mas durante o mês que fiz o tratamento não tive nada de
cólica. As melhoras foram visíveis de pele, cabelo, unhas. E agora a menstruação não tem sido contínua e com
isso não tenho colicas.
Experiência
Minha experiência foi ótima.
cida diniz
49 anos - Mauá - SP - Brasil
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-endometriose-2.asp

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 31 de agosto de 2009 - 11:35:04

Estou melhorando das seguintes enfermidades
1]gastrite e h. pilori
2]prisao de ventre e distençao abdominal
3]sinusite
4]problemas de garganta
5]artrose
6]má circulaçao do sangue
Hoje estou comaçando viver uma qualidade de vida melhor como nunca experimentei até entao apenas na sexta
apli/. Como já tinha comentado este remedio veio do laboratorio de DEUS. Graças aEle e ao dutor LUIZ
MOURA estou feliz e começando viver melhor.
DIVA GOMES
DOURADOS MS

Orientações Médicas:
Domingo, 30 de agosto de 2009 - 23:20:54
eu faço auto hemoterapia , sou muito grata ao dr luiz moura pelo trabalho .
etelvina pereira dos santos
54 anos - belo horizonte m gerais

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 31 de agosto de 2009 - 08:48:14
Eu sou a favor da auto-hemoterapia porque ....
Eu sou a favor da auto-hemoterapia porque vejo o benefício, resultados refletidos na saúde, em promoção da
saúde, curas impressionantes não apenas em toda minha familia, incluindo eu, bem como, as centenas, se não
milhares de pessoas que acompanho pessoal e virtualmente e se utilizam desta terapia ao longo de um ano e
meio desde que conheci.
Eu sou a favor da auto-hemoterapia porque vejo o esforço de médicos valorosos que prezam o juramento que
fazem, como Dr Luiz Moura, que mantem firme sua decisão de "amenizar o sofrimento do paciente, e quando
possível, curar".
Eu sou a favor da auto-hemoterapia porque sinto a solidariedade das pessoas em ação, na incansável luta de
ajudar pessoas desconhecidas, para levar alento ao sofrimento alheio.

Eu sou a favor da auto-hemoterapia porque sinto e vejo o fio invisível que tece a rede da vida, como instrumento
com Poder , carregado de Verdade, para curar e reeencantar este mundo através da promoção da saúde de todos
os seres, entre todos os seres.
Eu sou a favor da auto-hemoterapia porque ser contra é o mesmo que ser contra a vida. E ser contra a Vida é a
maior vergonha que um ser pode ter que carregar, apesar de ter seus bolsos cheios...
Este texto foi escrito por karlak
(E eu assino embaixo dele)
Marcelo Fetha (fetha@ibest.com.br)

Orientações Médicas:
http://www.orientacoesmedicas.com.br/opiniao_integra.asp?cdg=1033&u=1
Sábado, 9 de agosto de 2008 - 23:18:04
TENHO MIASTENIA GRAVIS, diagnosticado a 18 meses, e foi a Auto-Hemo, que me devolveu a vontade de
viver. Após 9 meses sem saber o que eu tinha, após a descoberta os médicos me informaram que o tratamento
seria a base de cortisona. Fiquei apavorada pois sei muito bem dos efeitos colaterais desse tratamento. Quando
assisti o video do Dr. Luiz Moura, percebi que aquele video seria uma mensagem dos céus. Pois em todas as
minhas orações pedia a Deus que me iluminasse para a descoberta e o tratamento de minha doença.
Tive todos os sintomas da doença: Visão dupla, Dificuldades com a fala, com o engolir, fraqueza nas pernas e
braços, palpebras baixas e emagreci 16kls por não conseguir me alimentar.
Então após o inicio do tratamento, graças a Deus primeiramente e depois ao Dr. Luiz Moura, que posso viver
quase que normalmente. Inclusive já recuperei meu peso.
Sei que a doença é incurável, mas voltei ter uma vida quase normal, respeitando agora os meus limites.
Fico muito triste quando acusam o Dr. Luiz Moura de charlatanismo e de querer enriquecer através da venda de
DVDs.
Como pode alguem pensar isso de uma pessoa de mais de 80 anos e que o unico intuito era de não morrer com
esse conhecimento. E com relação a venda de DVDs eu assisti através de um dvd pirata e o filme está disponível
gratuitamento no youtube e outros sites.
Obrigado Dr. Luiz Moura, eu sou prova viva, graças a Deus, de todos seus relatos.
Nao se esqueçam que a homeopatia, a ortomolecular e a acumpuntura também foram execradas no seu inicio e
hoje é comprovada a eficacia.
Só tenho medo é que a Industria Farmaceutica manipule os dados para que esse tratamento não tenha
prosseguimento, pois a questão financeira infelizmente fala mais alto. Uma pena.
Mas quem tiver acesso a esse relato, reafirmo sou TOTALMENTE A FAVOR DA AUTO HEMOTERAPIA.
ção

39 anos - SP

ORIENTAÇÔES MEDICAS
Quarta-feira, 30 de dezembro de 2009 - 12:24:39 189.72.159.226
...então porque não se pune as pessoas que tomam veneno, comprimidos excessivos pra morrer e coisas
parecidas? Porque ele também está praticando infração sanitária. Se eu faço a auto hemoterapia estou fazendo
com meu organismo, e eu, só eu, sou responsável.
Conheço pessoas que ao fazerem esta prática, evitaram cirurgias arriacadas com coluna, coração, ùreto...
O problema é que mexe com o bolso de alguém.
Walnir Lima
Palmas

ORIENTAÇÔES MEDICAS
Quarta-feira, 30 de dezembro de 2009 - 13:17:02 189.63.214.91
Disse tudo meu amigo.
E o problema ainda é maior porque SÃO MUITOS BOLSOS contra a Auto-hemoterapia !!!
MUITOS BOLSOS contra

Orientações Médicas:
Sábado, 29 de agosto de 2009 - 00:59:22
Faço AHT a um mês, me sinto muito melhor, muito mas disposto no dia-a-dia.
M-A

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 26 de agosto de 2009 - 16:44:51
Em primeiro lugar quero louvar e agradecer a Deus, por existir um homen de Deus, e de muita coragem, Médico
Dr. Luiz Moura, A minha opinião é a melhor possivel.Não posso entender porque a OMC,CFM e outros orgãos,
querem confundir esta prática. Após assistir o filme fique imprecionado, Esse DVD faz aproximadamente dois

anos, logo em seguida passei a usa-lo,o Auio-Hemo porque eu tinha; uma sinuzite aguda, o Médico, solicitou
uma serié de Raio X de nome seios faciais, e a conclusáo era cirugia, fiquei adiando por que tinha muito medo,
até que chegou as minhas máos o DVD e acreditei, e para min é um milagri, estou completamente curado mais a
cada sete dias repito a aplicaçáo, para me proteger. Minha mãe Terezinha Nogueira com 91anos, ao ser
examenada,foi localidado cancer de utero. O Médico dr. Porto diagnosticou e autorizou a aplicação de 29
secçóes de radio terapia. e em paralero sendo aplicado 5ml. Após 3 meses repetido os exames o médico disse
náo acusava nada, está completamente curada. Graças a Deus, e Graças ao Dr. Luiz Moura, e toda a familia está
sendo aplicado a auro hemo, e nunca mais vamos parar.Se alguem quiser maiores detalhes, email
rogerionaguiar@hotmail.com, Muito obrigado Dr. Luiz Moura. Deus lhe proteja. Rogério
graças a Deus
Rogério Nogueira Aguiar
62 anos - Fortaleza Ceará Brasil

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 24 de agosto de 2009 - 09:52:53
ACHO QUE ESSA TÉCNICA É VÁLIDA POIS TEM ABRANGÊNCIA SOBRE DIVERSAS DOENÇAS
AUTO-IMUNES, COM A EFICIÊNCIA QUE MUITOS TRATAMENTOS CONVENCIONAIS NÃO
ALCANÇAM.
DANIELA
22 anos - CONTAGEM

Orientações Médicas:
Sábado, 22 de agosto de 2009 - 21:58:49
Realmente tem fundamento, uma vez que a homeopatia se baseia em ação e reação do próprio organismo.
Altayr
75 anos - RJ/Brasil

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 19 de agosto de 2009 - 09:43:24
NA minha opinião esse procedimento SALVOU a vida de minha mãe que tinha Alergia a Glúten, e quase
morreu tomando os remédiios CARÌSSIMOS q os médicos prescreviam e depois de certo tempo não fazima
mais efeito... A AUTO-HEMOTERAPIA salvou a vida dela...
O q posso dizer, se o próprio conselho de medicina informa que 25% dos médicos naum sabem prescrever
CORRETAMENTE medicamentos e as vezes nem IDENTIFICAR a patologia de seus pacientes...

Orlando de Andrade
35 anos - Fortaleza - Ceará

Orientações Médicas:
Data: 13/08/2009 16:01
De: André Góes
IP: 187.12.157.194
Assunto: Re: AH
como ja foi dito, esse procedimento estimula as celulas de defesa do organismo, etc
tenho experiencias fantasticas com esse procedimento ,
casoa na minha familia que fazem o uso dessa terapia
meu contato 82- 8814-4007 3324-5956

Orientações Médicas:
Sábado, 8 de agosto de 2009 - 22:34:00
Data: 08/08/2009 18:42
De: verapassaglia
IP: 189.30.254.246
Assunto: Aht
Já fazem tres anos que estamos fazendo AHT, meus pais e eu.O resultado realmente é fantástico.Meu pai que
está com 88 anos não quer parar de fazer.Ele é asmático,hipertenso,tem arritmia cardíaca e quando ele faz a
aplicação,sente-se muito melhor.Só que os exames médicos são efetuados sempre que agendados e a medicação
alopática é respeitada.Acredito que a AHT seja um complemento porque como nossa alimentação já não é
orgânica, a poluição está no ar e não caminhamos como antigamente(não permitindo que nosso organismo
processe toda a alimentação que ingerimos, gastando as energias), nosso organismo já não consegue se manter
sem disfunções.Agradeço ao dr.Moura pela coragem de nos colocar a par deste método tão antigo que muitos o
usavam para acne e "limpeza do sangue".Até hoje não vi nenhum senão para
aplicação:cancer,miomas,problemas respiratórios,picadas de cobras, alergias, problemas circulatórios.Tudo
funciona muito melhor.
Data: 08/08/2009 16:06
De: TUPINAMBA
IP: 189.118.0.250
Assunto: APOIO
FUI PRATICANTE DESTA TÉCNICA, CONSEGUI GRANDES RESULTADOS, INFELIZMENTE
PROIBIRAM ESTE MÉTODO SIMPLES DE TER SAÚDE E NÃO CONSEGUI MAIS UMA PESSOA QUE
TIVESSE CORAGEM DE FAZER AS APLICAÇÕES EM MIM E NA MINHA ESPOSA, HOJE VISITO OS

FORUM NA ESPERANÇA DE VER PUBLICADO A LIBERAÇÃO DA AH. ESPERO QUE OS SENHORES
POLÍTICOS OLHEM PARA ESTA ALTERNATIVA COM BONS OLHOS E AJUDEM A QUEM ESTA
PRECISANDO.

Data: 06/08/2009 18:24
De: Luciana (lcpublicidades@hotmail.com)
IP: 200.223.17.26
Assunto: Re: Asma e sinusite...Queria saber se AH melhora e cura os dois.
Olá amigo
Tenho uma tia que sofria de uma alergia crônica, tinha sinusite, asma, estava sempre resfriada, sempre estava
tomando remedio para alergia. Ela começou fazer ah e ja esta na 14ª aplicação nunca mais teve nenhum resfriado. Essa
tia ela tambem tomava 2 comprimidos para pressão alta, tava com um cisto embaixo do ceio e sentia dormencia nos pés.
Ela tem 66 anos. Hoje ela não tem mais nenhum desses problemas, não toma mais os comprimidos da pressão o cisto
esta bem pequeninho, não tem mais as dormencias e disse que não para mais de fazer auto hemoterapia so mesmo para
descansar as veias.
Esse é apenas um dos problemas, das mais de 200 pessoas que eu conheço que fazem auto hemoterapia.
Tenha confiaça amigo e vá em frente. Leia tudo que vc puder sobre auto hemoterapia porque que a auto
hemoterapia não é reconhecida agente ja sabe. E a explicação todos nós sabemos. Tantos beneficios de graça é coisa de
Deus mesmo. AUTO HEMOTERAPIA é coisa de Deus.

Orientações Médicas:
Segunda-feira, 3 de agosto de 2009 - 22:14:07
Data: 03/08/2009 19:37
De: jose gomes
IP: 189.83.55.199
Assunto: Auto-hemoterapia no futebol
Porque os médicos do Fluminense podem usar a AH na tratamento de atletas. . .Vejam parte de reportagem da gazeta
spress:
Não bastasse a má fase por que passa nos gramados (é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro), o Fluminense
perdeu Fred na partida da última quarta-feira contra o Atlético. Para piorar a situação, o coordenador médico do Tricolor,
Michael Simoni, afirmou neste domingo que a lesão do atacante é de extrema gravidade.
"A lesão na virilha do Fred é a mais grave que eu já vi. É como se fosse uma fratura no músculo, é de extrema gravidade.
Na próxima sexta-feira faremos o primeiro procedimento que será a aplicação do PRP (Plasma Rico em Plaquetas) e
serve para acelerar a cicatrização da lesão. Neste processo, o sangue do jogador é centrifugado e injetado nele
novamente", explicou Simoni.

Data: 02/08/2009 11:57
De: marcote rodriguez
IP: 166.210.174.113
Assunto: Re: Autohemoterapia na Espanha
hola cordial saludo desde colombia,,, eh leido sobre las diferentes terapias alternativas y las he practicado ya que me
dedico ala homeopatia,,, eh practicado la hemoterapia solo con dos pacientes como prueba dando muy buenos
resultados,,, lo utilice en una señora de 65 años de edad con erisipela en ambas piernas,, aplique la hemoterapia de 5ml
intramuscular cada 5 dias solo con la primera secion la señora noto una mejoria en sintomas .. como inflamacion,, dolor,,
tambien tenia antecedentes de reumatismo y perdida de vista pero con la primera secion mejoro l a capacidad visual,, los
dolores reumaticos se fueron,, y la enfermedad empezo a dispersarse,,, OJO sin mostrar contraindicaciones,, en la
segunta secion se hizo lo cual dijo me habia mejorado su memeoria,,,, y miraba mejor,,,,,,, y el agotamiento habia

disminuido,,,,,... segun lo que he leido sobre esta tecnica consiste en que al sacr sangre propia,, e inyectarla.. aumenta el
numero de macrofagos,, entre un 18% o 27% durante unos 7 dias,, cuando la base normal es de 5% 0 7% ,,y los linfocitos
a 10% mas de lo normal .. desde colombia saludos marcoterodriguez@yahoo.com

Orientações Médicas:
Quinta-feira, 30 de julho de 2009 - 10:23:42
sou totalmente a favor da auto hemoterapia eu a pratico .so lamento ter sofrido tanto ate descobrir um tratamento tao
barato e eficaz.
ilda pires silva
39 anos - rio verde

Data: 23/07/2009 19:40
De: (j.r.moreira@uol.com.br)
IP: 189.12.167.70
Assunto: Esquisito!!!!
Parece que alguém está sabotando este site. Estas mensagens em inglês são completamente fora de
propósito. Não são perguntas nem depoimentos. Elogios sem fundamento. Parem, por favor. (***)
Faço a Auto-hemoterapia a mais de dois anos, eu mesmo me aplico. Nunca tive quaisquer problemas,
ao contrário, só tenho a elogiar e reconhecer que seus benefícios são inúmeros. Não vejo qualquer
risco na auto-hemoterapia e não consigo admitir que nosso sistema de vigilância sanitária, sem
quaisquer conhecimentos, se coloque contra um procedimento que previne e resolve inúmeros
problemas de saúde, e que especialmente os mais pobres seriam muito favorecidos com este
tratamento. Só posso atribuir o comportamento da ANVISA ao corporativismo e ganância
irresponsáveis que grassa (é com ss mesmo) em nosso amado país. Até quando? Políticos, Técnicos e
Empresários da saúde. Quando não são ignorantes são malandros, aproveitadores, corruptos e
ladrões.
Salvem-se que puder!

Aparecida Santos
sábado, 25 de outubro de 2008 0:42
Minha mãe e minha tia viram os olhos de peixe dos pés e mãos SUMIREM após algumas sessões de auto-hemoterapia.
O tratamento fortalece o sistema imune e são os macrófagos produzidos pelo próprio organismo que eliminam os vírus do
olho de peixe. É fácil pesquisar sobre auto-hemoterapia na internet, inclusive assistir ao vídeo do Dr. Luiz Moura no You
Tube.
Boa sorte a todos.
http://bbel.uol.com.br/qualidade-de-vida/post/olho-de-peixe.aspx
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