Esta página contém apenas uma pequena parcela de testemunhos.
Veja mais relatos na seção de depoimentos em:
http://www.hemoterapia.org/

Relatos - Auto-Hemoterapia e Menopausa
Sexta-feira, 12 de fevereiro de 2016 - 20:16:46
Auto-hemoterapia cura cólicas mentruais
Sirlei Ferreira para Auto-hemoterapia - Meu sangue me cura
Ontem às 08:26 ·
Amigos hoje quero deixar meu relato aqui,
Comecei a fazer a auto hemoterapia, porque quando me apresentaram a técnica achei maravilhoso e como sou
Aux de Enfermagem comecei a fazer em mim.
Eu tinha muita cólica menstrual e cada ciclo aumentava mais com dores de cabeça terríveis, minhas pernas
inchavam e pesavam muito.Não gosto de ir no médico, primeiro porque a saúde neste país é uma piada ne.
Então decidi a fazer a auto-hemoterapia porque achava que devia ter alguma coisa. E ia testar.
Bem está semana fez 10sessões. As pernas não doem mais, as dores de cabeça melhoram muito. Pele ficou mais
bonita, enfim só vi melhoras.
Agora a cólica estava reduzindo mais hoje foi o melhor. Menstruei sem dor alguma, cólica, nadinha, parecendo
uma adolescente que nem lembra de quando a menstruação virá.
Estou muito feliz e muitíssimo grata a está técnica maravilhosa!

Segunda-feira, 28 de maio de 2012 - 21:02:56
Enfermidades selecionadas
Menstruação, cólicas e controle da TPM
Postado agora no Facebook no Grupo: Pesquisando a Auto-Hemoterapia
http://www.facebook.com/groups/tudosobreautohemoterapia/
MENOPAUSA PRECOCE.
Estou super feliz meu exame de Hormônio Foliculo Estimulante estava em 56.79 mIU/mL, o que deu o
diagnóstico de menopausa precoce há oito anos. Estou sendo acompanhada pela Fundação ABC (Ideia Fértil).
A médica pediu para eu tomar Cicloprimogyna só por desencargo de consciência, pois ela só viu regrir com
valores até 15mIU/mL, nunca teve resultado acima de 30mIU/mL.
E acreditem após 5 meses de AHT e 2 meses de remédio, fiz o exame sabado 26.05.2012 e deu 12,06mIU/mL.

há 37 minutos
Você e Diva de Sa curtiram isso.
Menopausa Precoce Estou aguardando sair os resultados dos exames do meu marido e vou enviar via e-mail para
médica, quando ela me retornar comunico a todos seu parecer.
há 32 minutos ·

Terça-feira, 29 de novembro de 2011 - 16:05:33
Enfermidades selecionadas
Depressão
Enxaqueca
Pressão arterial
Auto-Hemoterapia contra enxaqueca, depressão, pressão alta e até sintomas graves da menopausa:
---------------“Faço auto-hemoterapia. Foi o melhor tratamento que fiz até hoje para enxaqueca, depressão, pressão alta e até
sintomas graves da menopausa. Comecei por indicação de uma amiga e depois pesquisei na Internet. Não abro
mão desse tratamento. Acredito que um dia as autoridades vão deixar de defender tanto o grande capital e dar
ouvidos para a saúde, e aí, legalizar, pois comprovação da eficácia é o que não falta”.
Gleci Teresinha de Barros - Taquaritinga
Email: gleci.tbarros@terra.com.br
http://www.intercanalum.com.br/tribuna/index.php?id=10704
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-contra-enxaqueca-depressao-pressao-alta-e.asp

mary ruth - Sofri uma trombose profunda ha 4 anos com sequelas e usando a AH por 5 meses fiz o
mapeamento nao encontrando nenhum resíduo de trombo, isso sem contar a substancial melhora nos efeitos da
menopausa, uma vez que nao posso usr hormonios. Viva a Auto-Hemoterapia.
Postado no site da Revista Veja: http://veja.abril.com.br/blog/genetica/137880_comentario.shtml
Orientações Médicas:
Sábado, 1 de novembro de 2008 - 20:47:36
Estou na quinta aplicação, todos sintomas da menopausa desapareceram, ansiedade,,
humor, enfim estou ótima!!!!!!!!!!!!!!
raquel nacles 50 anos - Curitiba/Natal
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Sintomas da menopausa.
Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 11/10/2008 20:14
De: rosalda thuller (rosaldat@hotmail.com)
IP: 189.24.164.248
Assunto: Re: JULGAMENTO DO Dr. LUIZ MOURA
Tenho 53 anos e sofria dos sintomas da menopausa ha mais de 7 anos, fazendo neste
periodo o uso constante de reposicao hormonal ( postoval e activelle, mais recentemente).
Por indicacao de minha cunhada, que faz uso da AH, suspendi o uso do hormonio e iniciei o
tratamento .Ja no segundo dia me senti livre dos sintomas que ha tanto tempo sentia .
Tambem percebi que uma dormencia que estava sentindo frequentemente no braco e mao
direitas, cessaram... agora - quatro semanas apos o inicio da AH me dei conta que uma
verruga que tinha no dedo indicador e varias verrugas menores (cornos)que tinha na regias
do pescoco e costas tambem desapareceram acredito no tratamento e sinto que ainda haja
tanto preconceito em relacao a este tratamento que certamente viria a beneficiar tanto a
nossa sociedade, especialmente a camada menos favorecida que tanto sofre com falta de
recursos...
obrigada Dr. Luiz Moura !!!

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

