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Relatos - Auto-Hemoterapia e Aftas
Terça-feira, 20 de julho de 2010 - 15:07:14
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Alergias, Artrite, Asma, Bronquite, Bronquite asmática,
Enxaqueca, Rinite, Sinusite
Vantagens
Melhora da infecção crônica na mucosa respiratoria das vias aéreas inferiores e superiores.
depois da 4º dose não tive mais enxaqueca.
Desaparecimento de secreções geladinosa de cor esverdiada e do mal estar fisico e da fadiga geral que tomava
conta do meu corpo.
Aumento de vitalidade e vigor físico para nadar e caminhar em aclive.
Melhora da secreção e inflamação da pele. Fiquei muito emocionado qndo fui nadar e não precisei recorrer ao
uso, crônico, do broncodilatador berotec.
Estou na sexta dose e bastante otimista com os bons resultados. Já fiz todo tipo de tratamento e as respostas com
a autohemoterapia esta sendo concretamente positiva.
Experiência
Posso relatar apenas que os cravinhos ficaram secos e pontudos com se tivesse areinha na pele.
Apareceram umas bolinhas na pele do tronco e das costas. Mas como sou acneico, isto é o de menos. Por que
minha pele do rosto esta ficando limpa. E estou com 52 anos e muito maltratado pela asma especialmente no
inverno. Já recorri a todo tipo de tratamento e pela primeira vez estou obtendo resposta com a autohemoterapia
para asma persistente crônica e suas consequencias.Pretendo agora dar atenção a alimentação e a prática de
exercício para diminuir as dores no torax por conta de respirar mal cronicamente a muito tempo. Especialmente
à noite. Passei a dormir a noite inteira sem precisar levantar para usar broncodilatador. Tenho ido deitar e
esqueço de usar a bombinha e ao acordar também. Isto é um sinal de que estou respirando melhor. Estou
aplicando 10ml
uma vez por semana e outro dia fiquei muito emocionado porque fui nadar e não senti fadiga e não precisei
recorrer ao uso de berotec. Eles afirmam que asma não tem cura e eu nunca me conformei com isto. Espero
dentro e algum tempo poder relatar estabilização dos sintomas e poder levar uma vida normal.
Muito obrigado.
jose carlos meirelles
52 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil
AHT HEMOTERAPIA

http://inforum.insite.com.br/39550/8042780.html
Data: 30/12/2008 22:05:33
IP: 189.63.211.157

Assunto: Mais um apoio ao recurso do Ubervalter
Acabo de enviar um email para Sra. Gilda Pereira Carvalho da subprocuradoria geral da republica declarando o
meu apoio ao recurso apresentado pelo Sr. Ubervaldo Coimbra.
A minha primeira experiencia com AH foi em julho deste ano quando eu e minha esposa tomamos duas
aplicacoes de AH durante ferias no Brasil. Ficamos impressionados com a eficacia do tratamento pois ja no dia
seguinte à primera aplicaçao as minhas aftas que nao se curavam nem com remedios prescritos pela minha
medica alopata, foram sanadas por completo. A insonia da minha esposa foi eliminada e uma infeccao no lobo
auricular foi eliminado, ambos os casos no dia seguinte à primeira sessao. Desde entao venho comentando sobre
AH aos meus amigos e familiares e varios deles já aderiram à pratica e estao muito satisfeitos.
O problema é que moro nos EUA e por aqui só encontro clinicas de AH ozonizada e todas estao no estado do
Arizona. Eu acho que ozonio nao é a resposta ja que o sangue reinjetado é que causa efeitos beneficos. Creio que
ozonio só serve para que os clinicos ganhem algum dinheiro por isso nao quero ir a essas clinicas. Voce ou
outros deste forum poderiam de dar ideia de como encontrar alguem no meu estado de New Jersey que possa
fazer aplicaçoes de AH tradicional em nós? Fiz mil e uma pesquisas no google e só encontro as tais clinicas.
Obrigado.
Arsenio 57 anos - Newark - NJ USA

Orientações Médicas: Sábado, 28 de fevereiro de 2009 - 20:00:47
Faço uso há mais de dois anos e, desde então, não tenho mais aftas, gripe, resfriado, crises alérgicas, a rinite
diminuiu consideravelmente. Percebi a diferença quando fiquei um mês sem as aplicações e ao manipular água
sanitária (tenho alergia a produtos de limpeza) fiquei muito mal. Recomendo, desde que, seja feito dentro das
normas de higiene e com profissionais da área da saúde.
Eliana - 40 anos

Segunda-feira, 17 de janeiro de 2011 - 19:47:45
Enfermidades selecionadas
Afta
Miomas
Comprovada a eficácia da auto-hemoterapia para aftas, verruga e mioma.
Depois dos comentários dos meus amigos em meu trabalho sobre auto-hemoterapia, no ano de 2007, me
interessei em assistir ao vídeo com Dr. Luiz Moura, e não tive dúvidas, consegui alguém para realizar as
aplicações e fiz várias. Enquanto fiz aplicações com cinco ml apenas, nada mudou. Mas quando resolvi fazer
com 10 ml minhas aftas sumiram (tinha aftas horríveis nunca menos de dois ao mesmo tempo) e uma grande
verruga que tinha no dedo polegar direito (parecia uma couve flor) endureceu, pretejou e caiu em quatro dias,
com a primeira aplicação de 10mls. No ano passado (2010) em meus exames de rotina minha médica me
informou o aparecimento de um mioma que, se aumentasse de tamanho teria que realizar uma cirurgia,
novamente eu recorri à auto-hemoterapia e em outubro refiz os exames, não fiquei nem surpresa, pois já
esperava o resultado obtido, não consta mais nenhum mioma e se quiserem comprovar entrem em contato.
Hoje aposentada, sem condições para pagar um bom convênio o jeito será me garantir com o que houver de mais
eficaz e barato para minha realidade.
Muito Obrigada ao Dr. Luiz Moura pela divulgação desta prática que me fez mais saudável e feliz também.
Maria – Carapicuíba – S. Paulo.
Maria Aparecida de Oliveira

53 anos - Carapicuiba - São Paulo
COMENTARIOS
Terça-feira, 9 de outubro de 2012 - 23:57:33
Já fiz aplicações para vários sintomas, e quando aparece alguma coisa não tenho duvidas, faço sempre.
Quanto às aftas, sempre tive muitas e o que uso é justamente a auto-hemo, que no dia seguinte já pára de doer.
Abraços
Maria Aparecida de Oliveira
55 anos - Carapicuiba/ SP
Segunda-feira, 17 de janeiro de 2011 - 22:11:46
Pois atesto que também me livrei das minhas terríveis e mensais crises de aftas. Tratamentos mil, alternativos e
protocolares, e nada. Como paliativo, anestesiava as danadas com pomada de xilocaína oral. Após 15 minutos,
mais ou menos, queimava-as com Albocresil oral. Dor insuportável, mas era isso ou fome e ficar sem poder
falar...
Agora, nem quando mordo sem querer a bochecha , ou língua, as ditas se manifestam... Fecha rápido, rápido,
qualquer feridinha ocasional acidental... Fiz uns anos atrás,cirurgia na gengiva. Recomendação: remédio de
assepsia bucal, anestésico e etc. Mas mesmo sem qualquer destas intervenções, cicatrizou em tempo Record, não
sangrou (conforme informação da cirurgiã) e tirei os pontos bem mais cedo...
Gastrite leve, que me incomodava, passado. Gripes, passado.
Olivares Rocha
46 anos
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comprovada-a-eficacia-da-auto-hemoterapia-para-aftas.asp

Quinta-feira, 19 de maio de 2011 - 21:31:03
187.88.79.119
minha saude de ferro apos hemoterapai
ñ gripo, ñ tenho mais dores nas costas, nas pernas, ñ tenho mais aftas,ate meo humor melhorou, são tantos
beneficios que ñ dar pra por aqui.... enfim, a hemoterapia é e sempre será uma benção na minha vida. vou fazer
ate o fim da minha vida. isso se eu conseguir morrer rsrssr... bjosssss
cleonice.ribeirodasilva
42 anos - atibaia são paulo

Terça-feira, 9 de outubro de 2012 - 23:57:33
187.56.167.157
Já fiz aplicações para vários sintomas, e quando aparece alguma coisa não tenho duvidas, faço sempre.
Quanto às aftas, sempre tive muitas e o que uso é justamente a auto-hemo, que no dia seguinte já pára de doer.
Abraços
Maria Aparecida de Oliveira
55 anos - Carapicuiba/ SP

Segunda-feira, 17 de janeiro de 2011 - 19:47:45
187.56.162.203
Comprovada a eficácia da auto-hemoterapia para aftas, verruga e mioma.
Depois dos comentários dos meus amigos em meu trabalho sobre auto-hemoterapia, no ano de 2007, me
interessei em assistir ao vídeo com Dr. Luiz Moura, e não tive dúvidas, consegui alguém para realizar as
aplicações e fiz várias. Enquanto fiz aplicações com cinco ml apenas, nada mudou. Mas quando resolvi fazer
com 10 ml minhas aftas sumiram (tinha aftas horríveis nunca menos de dois ao mesmo tempo) e uma grande
verruga que tinha no dedo polegar direito (parecia uma couve flor) endureceu, pretejou e caiu em quatro dias,
com a primeira aplicação de 10mls. No ano passado (2010) em meus exames de rotina minha médica me
informou o aparecimento de um mioma que, se aumentasse de tamanho teria que realizar uma cirurgia,
novamente eu recorri à auto-hemoterapia e em outubro refiz os exames, não fiquei nem surpresa, pois já
esperava o resultado obtido, não consta mais nenhum mioma e se quiserem comprovar entrem em contato.
Hoje aposentada, sem condições para pagar um bom convênio o jeito será me garantir com o que houver de mais
eficaz e barato para minha realidade.
Muito Obrigada ao Dr. Luiz Moura pela divulgação desta prática que me fez mais saudável e feliz também.
Maria – Carapicuíba – S. Paulo.
Maria Aparecida de Oliveira
53 anos - Carapicuiba - São Paulo

Segunda-feira, 17 de janeiro de 2011 - 22:11:46
201.19.85.50
Pois atesto que também me livrei das minhas terríveis e mensais crises de aftas. Tratamentos mil, alternativos e
protocolares, e nada. Como paliativo, anestesiava as danadas com pomada de xilocaína oral. Após 15 minutos,
mais ou menos, queimava-as com Albocresil oral. Dor insuportável, mas era isso ou fome e ficar sem poder
falar...

Agora, nem quando mordo sem querer a bochecha , ou língua, as ditas se manifestam... Fecha rápido, rápido,
qualquer feridinha ocasional acidental... Fiz uns anos atrás,cirurgia na gengiva. Recomendação: remédio de
assepsia bucal, anestésico e etc. Mas mesmo sem qualquer destas intervenções, cicatrizou em tempo Record, não
sangrou (conforme informação da cirurgiã) e tirei os pontos bem mais cedo...
Gastrite leve, que me incomodava, passado. Gripes, passado.
Olivares Rocha
46 anos

Quarta-feira, 7 de abril de 2010 - 20:30:53
189.115.4.119
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta
Vantagens
As aftas foram eliminadas ja no dia seguinte `a primeira aplicacao e nunca mais voltaram. tambem sinto
disposicao geral elevada.
Experiência
nenhum efeito colateral.
Anônimo
58 anos - - - Estados Unidos

Quinta-feira, 15 de julho de 2010 - 15:01:17
189.115.4.119
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

Quinta-feira, 13 de maio de 2010 - 09:55:33
189.115.4.119
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Afta, Doenças virais
Vantagens
Estou muito mais disposta. Minha pele está ótima, não tenho dito dor de cabeça,meus vasinhos estão sumindo
também. Sofria muito com afta essa semana na minha língua quis aparecer mas no outro dia eu não tinha mais
nada. Tem sido assim desde que comecei as aplicações é como se houvesse algum bloqueio no meu organismo,
com a gripe também foi assim...fui dormir um uma baita dor no corpo não tomei nenhuma medicação e acordei
super bem. Eu só tenho elogios pela prática da Auto Hemoterapia.
Experiência
Segue o relato da minha mãe pois ela teve uma cura comprovada.
Conheci a auto hemoterapia pelo meu sogro assistindo o DVD do Dr. Luiz Moura, confesso que fiquei muito
impressionada, porém estava com receio de começar o tratamento. Após muito procurar na internet sobre o
assunto, pude ter a certeza que o tratamento é com certeza eficaz e não milagroso como diz a mídia, aliás ela só
serve para vender seus próprios interesses, mas não vou entrar nesse mérito, já que teria que escrever folhas e
folhas ressaltando minha indignação e repugnância que tenho pela mesma. Voltando ao meu relato sobre a AH.
Minha mãe desenvolveu uma úlcera na perna, ficou 5 meses tentando curar, porém todos os tratamentos não
surtiram resultados. No início de março meu pai faleceu e sua perna só piorou, fiquei apavorada e com receio de
perder minha mãe também, já que estava com a perna preta e super inchada coloquei ela no carro e levei ate uma
pessoa que eu sabia que fazia a aplicação, após a primeira com 10 ml os resultados já foram satisfatórios, o
inchaço e o vermelhão diminuíram. Essa semana está indo para a décima aplicação e sua perna está da cor
natural, a ferida cicatrizou não incha, não fica mais saindo água, ou seja, nem parece a mesma perna .
Infelizmente não bati nenhuma foto do início do tratamento mas vou postar no meu Orkut como sua perna está
hoje para que todos que foram visitá-la e não acreditaram no tratamento possam ver com os próprios olhos sua
cura. Quero agradecer de todo coração ao Dr. Luiz Moura pela sua honrosa divulgação e dedicação a esse
tratamento, muito obrigada mesmo. Espero que tudo seja esclarecido e que esse profissional não seja
responsabilizado pelos problemas de um governo sujo e corrupto.
segue o link http://www.orkut.com.br/Main#Album?uid=17191074733633039269&aid=1269489978
Paz e positividade
Silvania da Silva

Segunda-feira, 27 de dezembro de 2010 - 09:48:32
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Alergias, Herpes
Vantagens
100%
Experiência
Eu tinha herpes genital constantemente varias vezes precisei ficar internada, mas depois que comecei com auto
hemoterapia, nunca mais deu. Eu indico p/ todas as pessoas.
Rosiane Colombo
40 anos - Campo Grande - MS - Brasil
AHT HEMOTERAPIA

Terça-feira, 28 de julho de 2009 - 16:39:31
189.115.4.119
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Afta, Colesterol, Estresse, Gripe
Vantagens
Muitas!!! Acne, afta, gripe, Colesterol, Estresse, dor no corpo.
Experiência
Começei a fazer em 01/07/2009 e logo no primeiro mes obtive resultados satisfatorios, onde obtive uma
Diminuição nas espinhas(Acne) e nao tenho mais afta, nao tenho mais cansaço, indisposição e dores no corpo.
Agora para quem tem medo de agulhas, ou algo do tipo aconselho sim pensar em fazer porque nao dóe tanto, é
uma dor suportavel para todos nós seres humanos, e o melhor é que dá resultado sim.
GUSTAVO DIAS CUNHA ALVES
24 anos - Uberlândia - MG - Brasil

Terça-feira, 10 de fevereiro de 2009 - 16:48:06
189.115.4.119

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Alergias, Artrite reumatóide, Gripe, Inflamação, Micose,
Rinite, Sinusite
Vantagens
Amenizou a rinite, resfriados e gripes agora são leves, corrimento nasal leves, aftas não mais as tenho,
gengivites mínimas e raras, micose crônica nos dedos do pé direito desapareceu.
Experiência
Melhorou minha qualidade de vida. Parei uns meses e não gostei, vou continuar sem tempo determinado para
parar.
valdenildo bezerra silva
50 anos - Mossoró - RN - Brasil

Sábado, 7 de março de 2009 - 11:07:42
189.115.4.119
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Artrite, Artrose, Hipertensão arterial
Vantagens
Ainda é muito cedo.Mas já percebo algumas diferenças. Principalmente qdo nasce uma afta.Passa poucoa dias e
logo melhora.Antes demorava muito mais tempo.
Experiência
Bom, muito boa. Já conhecia o tratamento e suas vantagrns. Meu marido já faz a mais ou menos um ano, e os
resultados são otimos.
maria do carmo freire bezerra
56 anos - Mossoró - RN - Brasil

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

Domingo, 4 de janeiro de 2009 - 11:32:43
189.115.4.119
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Acne juvenil, Afta, Alergias, Artrite reumatóide,
Artrose, Cistos de ovário, Depressão
Vantagens
Bom esses são os problemas que eu tenho e sinto muito bem após cada aplicação, ou no meu sobrinho acne
Experiência
é muito bom a Autohemoterapia as pessoas não sabem o que estão perdendo, sofrendo em casa sem procurar um
médico ou mesmo a Autohemo
Regina Célia Marcos
44 anos - Cuiabá - MT - Brasil

Segunda-feira, 15 de dezembro de 2008 - 05:29:50
189.115.4.119
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Artrose, Bursite, Cisto cebáceo, Colesterol, Coração
(problemas cardíacos), Depressão, Diabetes mellitus, Dores articulares, Estresse, Gangrena, Gripe, Herpes,
Hipertensão arterial, Infecção, Inflamação, Insuficiência vascular periférica, LER - Lesão por esforço repetitivo.,
Pós-operatório
Vantagens
Alguns sintomas de doenças que eu tinha já desapareceram.
Experiência
Alem dos sintomas de algumas doenças que desapareceram, tenho a sensação de ter renascido de forma geral.
Também estou praticando a pouco tempo a u r i n o t e r a p i a. Não tomo nenhum outro remédio, nem chá.
jose mauro f. correa
47 anos - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Quarta-feira, 12 de novembro de 2008 - 21:51:04
189.115.4.119
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta
Vantagens
As aftas foram completamente curadas ja no dia seguinta à primeira sessão.
Tambem senti uma sensação agradavel no corpo durante todo o periodo.
Experiência
Nao ocorreu nenhum efeito colateral.
A. Fornaro
56 anos - Santos - SP - Brasil

Sexta-feira, 25 de julho de 2008 - 18:11:49
189.115.4.119
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta

Vantagens
eliminacao completa das aftas ja no dia seguinta `a primeira aplicacao.
Arsenio
56 anos - - - Estados Unidos - Newark, NJ

Sexta-feira, 6 de junho de 2008 - 11:29:10
189.115.4.119
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta
Vantagens
Obtive a cura de aftas que me incomodava todas semanas, hoje estou livre que maravilha!
Minha pressão normalizou em 12/8
Aldenir dos Santos Souza
41 anos - Pinheiros - ES - Brasil

Sexta-feira, 23 de maio de 2008 - 19:29:54
189.115.4.119
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Amigdalite
Vantagens
alem das grifadas, eu tinha dores nas costas, causada por hernias de disco,osteoporose , artrite reumatoide,
anemia e dores nas pernas...hoje ja nao sinto mais estes sintomas....
FRANCINA GALVAO RODRIGUES
54 anos - Goiânia - GO - Brasil

Terça-feira, 13 de maio de 2008 - 08:03:56
189.115.4.119
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Alergias, Colesterol, Dor na coluna, Endometriose, Estresse,
Gripe, Inflamação, Menstruação, cólicas e controle da TPM, Ovário policistico, Varizes

Vantagens
curas em algumas, e muita melhora em outras, que seram curadas creio eu.
Experiência
não há como explicar a sensação de bem estar do corpo. as varizes sumiram, os cistos do ovario desapareceu.as
colicas menstruais sumiram, os cabelos pararam de cair, meu marido era quase careca, estou fazendo nele há
mais de ano. e os cabelos voltaram a crescer. a endrometriose desapareceu os sintomas, quer dizer as dores
terriveis que sentia.
Debora Siqueira
37 anos - Cuiabá - MT - Brasil

Domingo, 27 de abril de 2008 - 17:44:49
189.115.4.119
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Afta, Alergias, Depressão, Dor de cabeça crônica, Dor na coluna,
Dores articulares, Estresse, Gripe, Hipertensão arterial, Hipotireoidismo, Menstruação, cólicas e controle da
TPM, Prevenção em geral
Vantagens
Minha pressão ficou controlada, eu tive gripe mas com poucos sintomas e melhorei rápido ( antes ficava de
cama), não tive aftas ( tinha em média 3 ou 4 por semanas ) , senti uma disposição física , energia para trabalhar
, no meu período menstrual não senti cólica antes como era de costume e as dores nas pernas neste período
foram menores. É muito interessante este tratamento e percebo que além de tudo isso é necessário que a gente
acredite que vai dar certo .
Experiência
Assim eu sentia que quando estava perto do dia de tomar novamente eu começava sentir cansaço as vezes ,
como se o efeito fosse passando. O local na região glutea fica arroxeada e as vezes dolorida . E parei cerca de
um mês e senti colica, dor nas pernas , voltei novamente as aplicações e normalizaram.... Fiquei preocupada de
meu organismo ficar viciado ... O que vc acha ? Eu tomo 10 ml é muito ? Gostaria de fazer este tratamento em
minha filha ela tem 13 anos e sofre de bronquite asmatica alérgica , posso fazer nela com 3 ml ? em que local ?
Anônimo
32 anos - Vitória da Conquista - BA - Brasil

Quinta-feira, 27 de março de 2008 - 09:15:06
189.115.4.119

Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Adenoma pleomórfico de glândula parótida, Afta,
Alergias, Amigdalite, Enxaqueca, Gripe, Prevenção de infecções cirúrgicas, Prevenção em geral, Sinusite,
Verrugas
Vantagens
redução de dóres na parótida que eram diárias, não sinto doer. não gripei, narinas desentupidas por mais tempo
durante o dia, enxaquecas por problemas de visão e uso excessivo do computador de 8 a 10hs por dia no
trabalho; nos últimos mêses as enxaquecas eram diárias; após tratamento tive somente duas vezes. afta não tive
mais. infecões da garganta também não; apesar de tomar alguns banhos de chuva ultimamente.
Adriano Salustiano da Silva
34 anos - João Pessoa - PB - Brasil

Sexta-feira, 29 de fevereiro de 2008 - 22:40:38
189.115.4.119
Depoimento sobre Auto-hemoterapia para: Acne adulta, Afta, Alergias, Depressão, Gripe, Micose, Prevenção
em geral
Vantagens
Estou na quarta aplicação e ainda não tive nenhum resultado positivo visível ou relevante, mas tenho certeza que
com um pouco mais de tempo vou melhorar do cansaço , estresse e mau-humor que tenho tinho, um dos motivos
pelo qual procuro fazer a auto-hemo.
Experiência
As aplicações não dóem e não fica nenhum tipo de hematoma ou dor local após as aplicações.
José Ventura Junior
44 anos - Sorocaba - SP - Brasil

Sábado, 26 de fevereiro de 2011 - 13:33:05 189.123.94.9
Comentário por Olivares Rocha em 24 de fevereiro, 2011 @ 4:58 pm
Tenho muito a lamentar pela auto-hemoterapia.
Lamento que ela não tenha sido estudada, conforme exigem nossas autoridades.
Lamento que ela não tenha recohnecida seu século de receita médica.
Que ela não tenha o reconhecimento por ser empregada emVeterinária por século, por ser receitada em vários
países, inclusive Alemanha, que devem ter serviços de saúde mais eficazes que os nossos.
Faço a AH a quase 4 anos e só posso relatar saúde Assim se procede em todo praticante. Lamento que este bem

que esta terpaia proporciona não esteja ao alcance de todos.
Pesquisem. Pesquisem sobre a proibição de tapetão da vacina ZIMDUCK, que é baseada na proteinoterapia, a
mesma origem da AH.
Pensem: por que não há sequer um registro de ineficácia ou efeito colateral registrado contra a AH?
POr que diversos tratamenos aceitos imitam a AH no sentido de se injetar sangue autólogo no corpo do doente?
(PRP, PPP, injeção de sangue autólogo dentro de olho lesionado, tampão sanguíneo peridural etc)
Em minha família vimos remissão em asmas, hipertensão, plaqueotopenia leve, gastrite leve, crises de aftas e
amidalites mensais, sintomas e menopausa e uma cirurgia de tumor de tireóide evitada, tudo isso após a AH na
nossa saúde. Deixamos de “consumir” algo em torno de R$700/mês em medicações dispensadas pelos médicos
que as receitaram, ao constatarem nossa saúde..
FONTE: http://www.revistavigor.com.br/2011/02/24/auto-hemoterapia-nao-e-reconhecida-por-especialistas/
http://www.hemoterapia.org/publicacoes/comentarios/comentario-por-olivares-rocha-em-24-de-fevereiro-2011458.asp

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

