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Relatos - Auto-Hemoterapia e Hemorróidas
 
 
Sábado, 7 de maio de 2016 - 01:13:33 

  
Minha Mãe tinha muitas veias entupidas e muito cheias, em tempo de estourar, e "quebradas". Com a Auto-
Hemoterapia, ela melhorou muito; suas pernas ficaram mais "limpas", isto é, as veias já não pareciam que
estavam ao ponto de estourar. Também eu, sofrendo já, há vários meses, de hemorroidas, após uma única semana
de aplicação do meu próprio sangue no meu músculo (Auto-Hemoterapia), desapareceu esse mal. 

 Edmar 
 35 anos - Sousa-PB

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/minha-mae-tinha-muitas-veias-entupidas-e-muito-cheias-
em.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
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 maio de 2012 - 22:57:23 

  
Ja faz um ano que uso a prática da auto hemoterapia , e realmente eu me cinto muito bem . 

http://www.hemoterapia.org/
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/minha-mae-tinha-muitas-veias-entupidas-e-muito-cheias-em.asp


Antes de começar a AH eu estava completamente desanimado Obs: não era preguiça era desanimo mesmo! 
 Hoje sou outra pessoa voltou a minha disposição tinha problema de hemorroidas a partir da sexta aplicação

desapareceu completamente graças a Deus nunca mais tive problema de hemorroidas . 
  

José Volmar kubiaki de Lima 
 59 anos - Guaíba

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/ja-faz-um-ano-que-uso-a-pratica-da-auto-hemoterapia-
e.asp

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado, 29 de janeiro de 2011 - 19:02:48

  
Enfermidades selecionadas   

  Doença hemorroidária
  Infecção

  
4 anos de Auto-hemoterapia - somente saúde

  
Data: 27/01/2011 21:52 

 De: ilidio 
 IP: 187.25.177.151 

 Assunto: Aniversário AHT 
 Aos amigos AHT: 

 Estamos completando agora em janeiro, 4 anos consecutivos e ininterruptos de aplicações de AHT. Recebí o
DVD do Dr. Luiz Moura nessa data, por insistência de uma irmã, fomos (eu e espôsa), assistir. Resolvemos fazer
as aplicações no mesmo instante e nunca mais paramos. Eu, estava preparando-me para uma cirugia de
hemorróidas,  que não foi concluída. Estou curado. Minha espôsa era "proprietária" de uma infecção urinária,
por uns 15 anos. 

 Tomava de 3 a 4 cargas de antibióticos por ano, sem qualquer alívio ou esperanças de melhoras. Na primeira
 aplicação, já sentiu melhoras e nunca mais tomou um comprimido sequer. Está curada. Isto, sem contar os
demais benefícios que requerem páginas elucidativas. Tenho repassado para centenas de pessoas, que por sua
vez,  repassaram a outros tantos, divulgando esta técnica simples e de custo quase zero. Este o motivo da
proibição e perseguição de que todos já sabemos. 

 Comemoremos pois. 
 Sejam felizes 

 ilidio  
  

 http://inforum.insite.com.br/39550/11501992.html
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/4-anos-de-auto-hemoterapia-somente-saude.asp
  

 
 
 
 
 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/ja-faz-um-ano-que-uso-a-pratica-da-auto-hemoterapia-e.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/4-anos-de-auto-hemoterapia-somente-saude.asp


 
Domingo, 11 de dezembro de 2011 - 02:00:16

  
Enfermidades selecionadas 

 Doença hemorroidária
  

Auto-hemoterapia em caso de doença hemorroidária
  

paulo79552 fez um comentário sobre Auto-hemoterapia: Mestre TELMA GEOVANINI fala sobre EPIDEMIAS:
http://www.youtube.com/watch?v=Ny1LFtc0NR8

 obrigado !!! eu tenho crise de hemorroidas ! usei seu procedimento em meu proprio corpo ! e
cccaaabbbuuummm , o problema sumiu , e espero que nao vai voltar ! me sinto curado ! obrigado , mestre !!!! 

  
paulo79552 fez um comentário sobre Reportagem sobre a Autohemoterapia exibida no Jornal da Band: 

 http://www.youtube.com/watch?v=i2VDfUD3ZHY
 sehores e senhoras ! auncio aqui , que com o uso da auto hemoterapia tenho boas melhoras num caso critico de

hemorroidas ! graças a esse tratamento eu tenho alcançado resultados positivos ! 
  

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-em-caso-de-doenca-hemorroidaria.asp
  

 
 
 
 
 
 
Quarta-feira, 8 de dezembro de 2010 - 02:05:23

  
Enfermidades selecionadas   

  Doença hemorroidária
  

Valeu a pena
  

Eu estava preocupado pois quando eu usava papel higienico após ir ao banheiro eu sempre notava vestigios de
sangue no papel. Eram sempre pequenos riscos vermelhos mas eram constantes e por vezes eu sentia muita dor
no anus e o sangramento aumentava, mas eram crises não muito frequentes. Após consulta com o proctologista
ele me dissse que era uma pequena hemorroida na parte interna e que não necessitava de cirurgia pois com
certeza apareceriam outras e eu devia esperar para não ter de fazer cirurgia novamente!! (nada animador!). 

 Eu sou hipertenso e tomo enalapril 20mg todo dia, em outubro de 2010 pouco tempo depois da consulta, eu
estava vivendo o fim de um relacionamento afetivo e estive por dias em situação de estresse e pressão alta, no
meio deste tormento eis que me da uma crise de HEMORROIDAS e de uma forma que eu nunca tinha visto.
Fiquei apavorado ao sentir q uma veia inchada e dolorida estava para fora do anus.... podia senti-la nos dedos e
mesmo q eu tentasse por para dentro, ela saia novamente. Fiquei uns 3 dias sem saber o que fazer e evitava a
todo custo ir ao banheiro e após isso procurei um farmaceutico que me vendeu uma pomada e um vidro com
umas capsulas de castanha da india que juntos custou R$60,00. Usei o medicamento por cerca de 15 dias e nesse
periodo a unica melhora era quando eu passava a pomada q continha xilocaina e portanto tinha um efeito
anestesico que não durava mais q uma hora. As pilulas acabaram e eu não notava nehuma melhora efetiva,
estava ficando apavorado com a ideia de ter q fazer cirurgia pois vinha pesquisando o assunto e ha muito
depoimentos q atestam que é comum o reaparecimento de hemorroidas e tiveram q se submeter a nova cirurgia.
Intensifuiquei a pesquisa em busca de orientações e possiveis tratamentos para pelo menos amenizar a crise e
acabei por tomar conhecimento da Auto-Hemoterapia e dediquei um tempo para pesquisar o assunto. Os
depoimentos e videos sobre o assunto me convenceram e eu resolvi fazer uso desta tecnica. 24 horas depois da
primeira aplicação (10ml), a dor praticamente sumiu e eu tinha mais tranquilidade para fazer a higienização.
Dava para ver claramente que uma parte da veia cerca de 5cm, estava dura e parecia sangue coagulado. Alguns

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-em-caso-de-doenca-hemorroidaria.asp


dias após a segunda aplicação, notei que a veia que parecia seca começoua a afinar e foi tanto que apos trinta
dias na quinta aplicação....... a veia que parecia estar morta, simplesmente desapareceu.... continuo aplicando
10ml no sexto dia e posso atestar que não vejo o menor sinal de hemorroidas,.... nada nada nada.... meu anus esta
perfeito, adoro pimenta e voltei a come-las normalmente e não sinto nenhum desconforto na hora das
fezes...nada nada nada... pra mim que vivi o horror de ter uma hemorroida exposta garanto que valeu a pena
conhecer a Auto -Hemoterapia. 

 Manoel Silva 
 40 anos - São Bernardo do Campo

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/valeu-a-pena.asp

  
 
 
 
 
Segunda-feira, 28 de junho de 2010 - 21:29:16

  
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Doença hemorroidária

  
Vantagens 

 Eu já fui operado em 1975 do problema acima citado, porém após exame de colonoscopia há 2 anos voltou
fulminantemente de vez. Vinha sentindo muito ardor com inchaço interno na região principalmente após
evacuação,que era mais intensa a mistura de dor e ardor. Então começei a praticar a terapia 2 vezes por semana
com 5 ml de aplicação por vez. Na 3a. ou na 4a. aplicação já sentia diferença, e hoje dia 26/6/2010, após uma
mês de pouco já não sinto ardor nem dor ou desconforto na evacuação. Além disso, a coceira nas vistas diminuiu
drasticamente e a disposição fisica é outra sinto com mais vigor. 

  
 Experiência 

 Vide comentário acima  
  

 Kinya Katsuyama 
 65 anos - São Paulo - SP - Brasil

  
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-doenca-hemorroidaria.asp

  
 
 
 
 
Ilton 26, outubro, 2007 em 18:29 - - http://danielbecher.com/auto-hemoterapia/?cp=all

 Hemoterapia é nota 10!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 A 5 anos atrás eu operei de hemorróidas, já sofria a mais de 10 anos com essa terrível enfermidade, a um mês e

pouco ela começou a se manifestar novamente.
 Fiquei com medo de ser preciso submeter-me a outra cirurgia, mas meu cunhado me dize que estava fazendo a

hemoterapia a alguns meses para estresse , depressão, ansiedade e juntamente com todas essas enfermidade
acabou também sendo curado das suas hemorróidas . Estou na 4ª aplicação e minhas hemorróidas
desapareceram. E mais ainda estava com uma dermatite ou coisa parecida que adquiri em uma pescaria por
causa de picadas de carapatos provavelmente de capivara pois no local tinha muitas… com a hemoterapia estou
tendo uma grande melhora também nesta enfermidade estou maravilhado com essa tal de hemoterapia. Fiquem
com Deus , e muitas vitorias ate mais.

 
 
FLÁVIA - perfil no Orkut 

http://www.hemoterapia.org/depoimentos/valeu-a-pena.asp
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/depoimento-sobre-auto-hemoterapia-para-doenca-hemorroidaria.asp


http://www.orkut.com.br/Main#Profile.aspx?uid=14682793666443889428
 Em 3-12-07 deixou este scrap na mesma comunidade do Orkut ASMA e AUTO-HEMOTERAPIA

http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=21059630
 quase 2 anos... meu marido e eu nos tratamos com a AH ja tem quase 2 anos. Meu marido retirou 3 tumores

malignos do pescoço e nao quiz sofrer com o procedimento padrao medico (radio e quimio) passamos os dois a
fazer semanalmente AH 20ml.... 

 Não apareceram novos tumores. 
 hemorroidas sumiram. 

 rinite e sinuzite nunca mais... 
 gripe? oq eh gripe? 

 valeuuu 
 deixo ai meu depoimento e quem quizer mais alguma informação eh só me chamar no meu perfil...

  
 
 
 
Inforum

  
Data: 15/12/2009 22:02

 De: ilidio
 IP: 187.25.173.80

 Assunto: Re: Re: Re: Re: Cirurgia de hemorróidas
 Prezado Marcos,

 Também eu, tinha problemas com hemorróidas. Quase faço cirurgia. Com as aplicações de AHT, só
 não foi preciso, como me curei definitivamente, sem qualquer medicamento.

 saudações
 ilidio

 
 
 
 
 

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/

