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 Menstruação
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!

Auto-hemoterapia: FIM DAS CÓLICAS MENSTRUAIS!
https://www.youtube.com/watch?v=sJ04oYxzmIw

Terça-feira, 17 de junho de 2014 - 12:45:40
Enfermidades selecionadas
Menstruação, cólicas e controle da TPM
Ovário policistico
Sinusite
Eu faço e apoio!
Eu tinha ovário policistico e sinusite e faço há 3 meses a autohemoterapia com 10ml. Sarei totalmente. E
confesso: não é fé! Eu não acreditava, mas resolvi experimentar. Fato: RESOLVEU! :)

Elaine Colim
AHT HEMOTERAPIA

Terça-feira, 18 de março de 2014 - 15:24:55
Enfermidades selecionadas
Alergias
Depressão
Dor de cabeça crônica
Dor na coluna
Dor na(s) perna(s)
Enxaqueca
Menstruação, cólicas e controle da TPM
Pressão arterial
Sinusite
AHT uma benção em minha vida
Estou completando 20 aplicações, e descobri que não posso parar, na semana que faltei a enxaqueca voltou, o
cansaço voltou, as dores no corpo voltaram, a indisposição o sono instável, enfim, resto da vida farei a autohemoterapia feliz da vida. Tenho um rapaz que me atende em casa aqui em itaipuaçu/Maricá/Niterói tudo de
bom o Cláudio, conforto total.
CLAUDIA TOKUI
43 anos - ITAIPUAÇU/MARICÁ
AHT HEMOTERAPIA

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, 22 de março de 2011 - 21:28:09
Enfermidades selecionadas
Menstruação, cólicas e controle da TPM
Auto-hemoterapia ameniza sintomas de Menopausa e Histerectomia
Data: 22/03/2011 17:56
De: silma lemes delos rios
IP: 200.175.239.138
Assunto: Re: Re: Re: Auto-hemotermapia em campo-grande.ms
Lucenir, estou com 46 anos, com sintomas da menopausa e histerectomia em 2008.
Vivia indignada com todos sintomas e após iniciar a hemo, o1 vez por semana, melhorei muito, digo uns
80%...Ainda sinto, mas o sono voltou ao normal e os sintomas estão bem ameno.
Faço aqui em Campo Grande mesmo.
Qualquer dúvida, pode me escrever.
Abraços.
http://inforum.insite.com.br/39550/11632358.html
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-ameniza-sintomas-de-menopausa-e.asp

Quinta-feira, 15 de julho de 2010 - 15:01:17
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Artrose, Colite, Enxaqueca, Miomas, Sinusite
Vantagens
Eliminei dores nas articulações dos braços, diminui meu ciclo mestrual tanto em dias e quantidade, diminuiu
muito minhas colícas menstruais, (tenho adenomiose e as colicas são fortes), não tenho mais
sinusite,aftas,reduziu meu cansaço quando na prática de exercícios físicos, melhorou a digestão, e ainda tem
beneficios que estou descobrindo agora , poís são coisas que eu não prestava muita atenção.
Experiência
Não tive nenhum desconforto com a AH, a não, ser a dor da picada e o local um pouco dolorido depois,por isso

a necessidade de intercalar o lado da aplicação.
Comecei a fazer AH para adenomiose uterina, meu utero estava com um volume bem grande e eu não queria
fazer a cirurgia, tinha um sangramento continuo e abundante, fortes dores abdominais,e já estava sem opções,
quando um Iridologo me apresentou a terápia, eu aceitei! e hoje, 6 meses depois estou satisfeita, não sei ainda se
meu útero reduziu de volume, retorno ma ninha médica no mês que vem, porém os sintomas desapareceram. Eu
estou a 1 mês sem fazer a AH só pra descanças e retorno essa semana, não fico mais sem essa terapia, poís além
desses benefícios que citei tem outros que ainda estou descobrindo,
Silvia
45 anos - São José dos Campos - SP - Brasil
AHT HEMOTERAPIA

Quinta-feira, 1 de julho de 2010 - 14:06:28
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: LER - Lesão por esforço repetitivo., Menstruação, cólicas e controle
da TPM
Vantagens
Acabou o inchaço nos meus tornozelos, minhas cólicas fortíssimas a cada menstruação não tenho mais, dores
nos braços ao ficar com eles erguidos para cima por tempo demais (estendendo roupa, lavando os cabelos ou me
segurando no trem, etc...), me sinto mais disposta. Nunca tomei nenhum remédio para nada do que eu relatei
acima, enfim a causa eu não sei, só sei que nunca mais tive nenhum dos mesmos citados acima.
Experiência
Comecei com 5ml e passei para 10ml após o primeiro mês de aplicação.
joelma
33 anos - Porto Alegre - RS - Brasil
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-ler-lesao-por-3.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:
Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2009 - 17:26:28
estou fazendo e tb muitas outras pessoas que falei sobre a minha melhora estão fazendo,eu estava com
alergia,minha menstruação estava vindo duas vezes ao mes,dores nos ombros.....etc,conheço tb quem melhorou
de problema que já tinha tomado varios remédios e não tinha resolvido e agora está bem,então..entre tomar
remédios que já sei que tem mil contra indicação prefiro fazer a auto hemoterapia
Neusa Pereira - 40 anos - são paulo

Orientações Médicas - Sexta-feira, 21 de novembro de 2008 - 00:37:35
Estou na 6ª aplicação da Hemo e muito satisfeita , pois eu era vítma de uma infernal dor de cabeça que me
consumia praticamente todos os dias do mês, sem contar com o descontrole menstrua em que eu me
encontrava,hoje não sei o que é dor de cabeça e estou muito feliz, não sei se é a minha fé, só sei que stou muito
feliz. Espero futuramente contar mais novidades desta maravilha em minha vida a Hemoterapia.
Maria do Socorro de lima Santiago 46 anos - Catende -PE

Inforum:
Data: 17/04/2007 12:31
De: Ivanilde de carvalho
IP: 201.8.14.60
Assunto: Sucesso com o uso de auto hemoterapia.
Estou na 5 aplicação para prevenção, mas fiquei maravilhada com o
resultado que tive na tpm sem intenção de resolver este problema que me
incomodava de dores nas costas pernas mal humor etc.
E meu esposo faz para alergias que era terrivel espirrava muito
lacrimejava, enfim muito sofrimento ate surgir esta fantastica auto
hemoterapia. Nos fazemos aplicações tambem em 11 clientes amigos e so e
susesso total ate o momento, são varios problemas,dores musculares
menbros rigidos devido a idade presão alta, cansaso, enfim e muitas as
soluções que a auto h,tem nos proporcionado.

Orientações Médicas:
Sábado, 4 de outubro de 2008 - 02:35:50
Agora mais que nunca posso participar desse fórum, com a opinião firme não só pelos
textos que tinha e tenho lido a respeito da auto-hemoterapia, pois após 3 sessões posso
declarar firmemente que sou a favor e a indico, sem titubear.
Sinto uma maior disposição, a insônia de mais de uma década, já está contornada,
durmo o "sono dos anjos", pois sempre invejei quem deita na cama e dorme sem
acordar no meio da noite. Minha tensão pré_mestrual, que mais parece um "ritual para

o parto" amenisou, juntamente com todo aquele inchaço (chego a aumentar de 3 a 4
quilos, nesse período - sinto-me "leve".
Meu pai já está expelindo catarro (por causa de uma tosse que não passava). E sua
respiração está menos sofrida. Depois de umas duas A.V.Cs, sua perna era toda
dolorida, cuja a dor não passava com .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ver na íntegra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sílvia David
42 anos - Piracicaba

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 1 de outubro de 2008 - 11:11:54
depois que descobri a hemoterapia , não pretendo mai para de tomar , tinha uma forte dor de
cabeça sempre que menstruava , depois da hemoterapia passou e sempre estava gripada
que me deixava de cama , e fiquei boa também e agora descobrir que tenho mais energia e
eu estou adorando agradeço a deus por descobri esse método e estou super satisfeita e
indico para minhas amigas também.
maria das graças rodrigues 38 anos - recife - pe

Scrap na Comunidade: Auto-Hemoterapia < RELATOS:
CURADO DE QUE?
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs.aspx?cmm=7739092&tid=2474853554324667752
MARY: http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=9875772838125670419
Miopia, Astigmatismo e outros
Faço Auto Hemoterapia sozinha, depois de ter visto no youtube o rapaz fazendo nele sozinho, tomo
os cuidados de praxe.
Estou na oitava aplicação e já na quarta fiz um exame de vista, tive miopia e astigmatismo a mais
de 20 anos, e a uns dez que estava estacionado em 2.8 e 3.8 graus, contestei a oftalmologista que
me apresentou a receita com 1.25 e 1.50, ela disse que está certo, baixou mais de 50%, tenho o
resultados que comprovam.
Penso que se continuar fazendo ainda poderei baixar mais. Brincos, usava 4 dias e ficava cerca de
dez sem, até sarar as inflamações das orelhas, fazem dois meses que não tiro os brincos e não
inflama mais. A 38 anos desde criança levantava de 3 até 6 vezes ao banheiro, para médicos era
normal, por que não tinha dores, hoje só levanto 1 as vezes nenhuma.
Desde fevereiro deste ano estava com perda de urina e me deitava cansada e levantava mais cansada
ainda, hoje levanto-me disposta e meu ânimo aumentou muito. Emagreci três quilos, coisa que não
estava conseguindo antes.
A três anos tinha excesso e irregularidades de menstruação, hoje não tenho mais, meus cabelos
estão menos rebeldes, e minha pele está melhor. Torçamos para que a "anvisa" e o "cfm" deixem de
dar ouvidos aos ganâncio$o$ do poder e liberem essa técnica pelo menos a quem deseja fazer.
Deus abençõe Dr. Luiz Moura e a todos os seus divulgadores.

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

"Estou melhorando das alergias,sentia também muitas dores no ovário, (por ser policístico) e não tenho sentido
mais dores, fora que o meu ciclo menstrual foi regulado."
Postado por: Eliane
http://www.orkut.com/Profile.aspx?uid=8630129147410907122

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

