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Relatos - Auto-Hemoterapia e Varizes
 
 
Registro fotografico da melhora de Bruna Catoira com auto-hemoterapia

  
Bruna Catoira 

 17 h 
 »? Procurei a auto-hemoterapia, em função da má circulação (varizes). A estética foi um plus! Veio de brinde! A

imagem do pé, foi a melhora imediata, posterior a primeira aplicação. ?« 
 :: MINHA MELHORA! 

  
https://www.facebook.com/autohemoterapiacasosdesucesso/posts/1067428903314625?pnref=story

  
Quarta-feira, 16 de março de 2016 - 11:55:54 

  
Bruna Catoira comentou em Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura 

  
Bruna Catoira -- Quero registrar que a melhora foi geral! -- Além do que foi postado acima, que contar que o
fluxo da minha menstruação era grandioso, as tensões pré menstruais intensas, muita cólica e o período
variavam de 10 a 12, 13 dias. Sempre foi assim, desde a adolescência. No último durou apenas 05 dias e a cólica
era leve, considerada normal. Estou muito satisfeita e estou registrando a melhora, a cada semana, para poder
divulgar sempre os benefícios, para quem sabe (?), ajudar as pessoas com este meu depoimento. Eu sou a prova
viva de que a técnica só agrega e que os benefícios são muitos! 

 Descurtir · Responder · 1 · 1 minuto 
  

FOTOS NO PERFIL DA BRUNA
 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=192287544480633&set=gm.1051540004904347&type=3&theater 

  
 
 
 
 
Mariza Souza Lima comentou o vídeo Autohemoterapia (nodulos en el escroto) Dr Jaime Marquez Contreras em
Autohemoterapia Español:

  
Eu faço.Foi um presente do Universo.Minhas varizes estão desaparecendo.

  
Descurtir · Responder · 1 · 20 min (26-5-2016)

  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011940318838

  
https://www.facebook.com/ahtespanol/

  
 

http://www.hemoterapia.org/


 
 
 
 
Sexta-feira, 26 de agosto de 2011 - 15:53:42

  
Enfermidades selecionadas 

 Epilepsia
 Fibromialgia

 Gastrite
 Hérnia de disco

 Varizes
  

IMPLANTE DENTARIO
  

Realizei, em uma so cirirgia (11) implantes dentário, o maximo feito pelo meu dentista, o mesmo afirmou ser
uma loucura dele e minha, nós conseguimos, agradeço 1º a Deus, depois ao meu marido que me faz auto-
hemoterapia toda semana, minha recuperação foi maravilhosa, sem nada de edema, nada roxo, fiquei lógico, de
repouso absoluto, só sorvete e vida boa, sucos e vitaminas na mão. 

 Hoje estou sorrindo com 28 dentes em minha boca, muito feliz e realizada, agradeço a DEUS por ter me dado
coragem, ao meu maravilhoso marido, que AMO DE PAIXÃO, e ao meu corajoso dentista (louco) como eu. 

 A melhor parte disso tudo a minha irmã, que AMO MUITO, chegou em casa com o DVD do Dr. LUIZ eu assisti
e me apaixonei, e começei fazer no meu marido e ele em mim, sim sou da área de saúde e meu marido tb, foi
sempre realizado o procedimento com muita segurança. Agradeço a minha irmã e muito ao Dr. Luiz que nos
passou seus conhecimentos, continui passando eu tb farei a mesmo. 

 MUITO OBRIGADA DR. LUIZ QUE DEUS NA SUA INFINITA BONDADE LHE CONSERVE POR
MUITO TEMPO e com muita saude e que o Sr. deixe um bom sucessor, como o Sr. foi do seu Glorioso PAI, que
DEUS o tenha, abraços. 

 ATT: Maria do Carmo 
 Maria do Carmo Matos 
 50 anos - Fortaleza - Ceará

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/implante-dentario.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
Domingo, 14 de novembro de 2010 - 13:00:07

  
Enfermidades selecionadas   

  Ácido Úrico / Gota Úrica
  Acne juvenil

  Alergias
  Dor de cabeça crônica

  Dores articulares
  Mal estar digestivo

  Rinite
  Sinusite

  
AUTO HEMOTERAPIA AUMENTO DA IMUNIDADE E MELHORA DE VIDA

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/implante-dentario.asp


 
NÃO DEIXO MAIS ESSA PRÁTICA,VOU USÁ-LA E DIVULGAR SEMPRE PARA AS PESSOAS QUE
NECESSITEM DE AJUDA. 

 CUSTO ZERO E ALEGRIA NO ROSTO. 
  

ROSANA   
 SÃO PAULO/ BRASIL

  
 
* comentarios

  
Quarta-feira, 7 de agosto de 2013 - 16:04:28 

  
Oi, faço AH já a quase 4 anos....e jamais vou deixar de fazer. Tinha antes, crises de garganta que me deixava de
cama e com febre, e desde então não tive mais. É impressionante como esse tratamento age em nosso
corpo...gripe nunca mais!!!! Quem tem imunidade baixa pode fazer sem medo, aconselho por experiência
própria, eu não podia ir a praia e tomar um sol, tomar algo gelado, que logo mais a noite já começava sentir os
sintomas da minha garganta...era horrível. Hoje, faço sem medo...vou a praia tomo sol, tomo bebidas geladas, a
noite sorvete...nossa é muito bom vc poder viver a vida novamente. E minha mãe também faz a esse mesmo
período, e hoje consegue pentear os cabelos, pois tinha enormes dores nas juntas e não podia levantar os braços
direito, nem andar muito, pois as pernas doía muito...hj, ela bate perna o dia todo. Graças a Deus e a AH. 

 LL Cândido   
 Jaboatão dos Guararapes

  
Terça-feira, 6 de março de 2012 - 17:08:47 

  
Oi pessoal estou fazendo auto-hemoterapia, e estou muito satisfeita,ja fiz 10 seçoes minhas varicozes sumiu
quase todas ,e tinha muitas no nariz agora com a hemoterapia naõ tenho mais to muito feliz e vou fazer por
muito tempo obrigada DR LUIZ MOURA que DEUS te abençoe um abraço.. 

 zaclis 
 42 anos - Ponta Grossa

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-aumento-da-imunidade-e-melhora-de-vida.asp

  
 
 
 
 
Domingo, 18 de abril de 2010 - 18:38:10

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Gripe, Prevenção em geral, Varizes

  
Vantagens 

 as varises secaram,uma média de 90% sirculasão melhorou bastante. 
  

 Experiência 
 fiz doses elevadas para prevensão da dengue,poque sou da funasa e trabalhava no combate do vetor no sul onde

tinha uma quantidade de pesoas infectada com a doença,para manter a defesa alta. 
  

  
 osvaldino de avila valadão 

 69 anos - Canguçu - RS - Brasil
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-gripe-prevencao-em-1.asp

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-aumento-da-imunidade-e-melhora-de-vida.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-gripe-prevencao-em-1.asp


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelson Roberto Junior - 38 anos - Santos: fórum Orientações Médicas

 Terça-feira, 13 de janeiro de 2009 - 14:24:58
 Não tenho duvidas sobre este referido tratamento, pois eu mesmo fui beneficiado por este maravilhoso

tratamento.Estava com problemas de Varizes e comecei o tratamento durante 5 meses e tive resultados positivos,
com o desaparecimento de veias grossas em minhas pernas.Obs: Não tive reação alguma.

 Faço a Auto Hemoterapia e fico realmente agradecido pelo Dr. Moura ter divulgado este tratamento que por
muito tempo ficou escondido, por razões que nos levam a refletir como a nossa saúde é meramente comercial, se
tem condições financeira é bem tratado ou enrolado e se não tem fica a propia sorte.

 Sei que existe bons medicos e que realmente a boa vontade dos mesmos, porem sofrem com dificuldades para
exercer suas funções.Espero que a saúde relamente algum dia sejá motivo de orgulho para o pais e não um
comercio para poucos.

  
 
Relato da Simone: Varizes

 Eu passei por duas cirurgias de safena (varizes nas pernas) que me incomodava muito, não só 
 esteticamente, mas pelo desconforto também. 

 Eu tinha febre localizada diariamente, inchaço das pernas, dores para caminhar. 
 Eu ia operar em 9/12/06 qdo conheci a AUTO HEMOTERAPIA e me tornei adepta. 

 E hj estou ótima, sem dores, houve a desobstrução das artérias, coisa que a MEDICINA não 
 resolveu. 

 Todo mundo que conheço que operou varizes, não está livre dessa praga, acaba voltando para o 
 centro cirurgico. 

 Perfil da Simone: http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=18301021921848602367
 Relato postado em: 

 http://www.orkut.com/CommMsgs.aspx?cmm=31220361&tid=2528269139162653207 
 este relato foi postado no orkut por: 

 Lina Costa <<< Ho'oponopono >>> 
 profile: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=4280138660361875358

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Quinta-feira, 3 de dezembro de 2009 - 20:01:50 189.26.129.251

  
Eu tive a alegria de conhecer uma enfermeira "peituda" que me fez o favor de aplicar o sangue conforme a
técnica ensina. Os efeitos foram excelentes. Sou, ou pelo menos era, não sei, de HPB(hiperplasia prostática
benigna) e devido à isso, minha micção era lentíssima e em prestações à perder de vista. Depois da Hemo, minha
micção ficou quase tão boa, como quando eu tinha 17 anos. Minhas varizes na perna esquerda praticamente
desapareceram e nunca mais doeram. 

  
Quero continuar mas não conheço nenhuma outra enfermeira "peituda", disposta à fazê-lo em mim. 

  



Grande abraço. 
  

Sérgio Rubens de Moraes
  

Sergio Rubens de Moraes
 52 anos - Florianópolis - SC

  
 
 
 
Orientações Médicas:

  
Sábado, 19 de setembro de 2009 - 14:59:55 

  
Após um grande descaso de um médico ortopedista com quem fui me consultar, resolvi procurar uma outra
alternativa.Eu digo descaso porque, numa consulta que durou mais ou menos quatro minutos, ele atendeu o
celular duas vezes, me examinou em uns 40 segundos,ele disse :"é bursite" perguntou se eu tinha alergia a algum
medicamento, e eu disse :" sou alérgica a paracetamol.Ele receitou os medicamentos e eu fui direto para a
farmácia, pois eu sentia muitas dores, nos ombros, no pescoço, braços e não via a hora de aliviar as
dores.Quando vi um dos medicamentos que o "doutor" tinha receitado, tinha na composição o
PARACETAMOl!!! É isso mesmo, e por isso evito de ir ao médico pois o meu pai há muito tempo atrás já
escapou da morte por um medicamento, porque eu conhecia o remédio..Ele é hipertenso e o médico
(cardiologista) receitou um medicamento para aumentar a pressão arterial!! Pasmem !! Todo cuidado é pouco. 

  
Então conheci a auto hemoterapia através de um homeopata.Foi a minha salvação.Já fiz umas 20 aplicações e
estou muito bem, não tomo nenhum remédio. Além das dores aliviadas, as aftas me abandonaram, a rinite está
melhorando, as veinhas das pernas estão sumindo....enfim tudo de bom.Não tenho nenhuma queixa. 

  
Tenho um grande amiga que tem LER, passou uns dois anos tomando medicamentos muito fortes para aliviar as
dores e após as aplicações de auto hemoterapia não toma mais nada, pois as dores sumiram. E ela está fazendo
há uns quatro meses.

  
MARY SAITO

 50 anos - SÃO PAULO
  

 
 
 

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/

