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Relatos - Auto-Hemoterapia e Toxoplasmose
Perguntas da reportagem:
O que é auto-hemoterapia?Auto-hemoterapia recupera a visão debilitada por toxoplasmose
TESTEMUNHO POSTADO NO GAPA:
MALU de RIO DE JANEIRO
Em 02/07/11 23:41 comentou:
"So tenho a agradecer ao Dr Luiz Moura por hoje não estar cega! A 20 anos atraz, tive uma úveite por
toxoplasmose e os remedios que eu tomava e que eram muito fortes, me faziam vomitar sem contar que tambem
fizeram eu ter uma anemia profunda.Comecei a fazer o tratamento de auto-hemoterapia com 5 ml,e com o
oftalmologista continuei o tratamento de injeções de cortizona no olho.
******* Como 5 ml não deram nenhuma resposta, passei para 10ml, que fez uma pequena melhora. Mas so
senti mesmo uma melhora significativa com a dosagem de 20ml 1 vez por semana.*************
Posso assegurar, que hoje tenho 80% da minha visão neste olho e ainda com esse maravilhoso tratamento fiquei
livre da uveíte passar em cegueira para a outra vista. Serei eternamente grata a esse santo homen e ao tratamento
de autohemoterapia!"
http://hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-recupera-a-visao-debilitada-por.asp

Sábado, 4 de maio de 2013 - 11:45:31
189.26.157.242
ESTOU FAZENDO O TRATAMENTO COM AUTO-HEMOTERAPIA PARA TRATAR DE DIVERSAS
ENFERMIDADES POIS TENHO TOXOPLASMOSE, GASTRITE E E UMA DISFUNÇÃO HEPÁTICA,
QUE SEGUNDO OS MÉDICOS ESSES DISTÚRBIOS DIGESTIVOS SÃO CAUSADOS PELO STRESS E A
AUTO HEMOTERAPIA TEM ME AJUDADO A COMBATER ESSAS DISFUNÇÕES PELO FATO DE QUE
ELA ELEVA A MINHA DEFESA DO ORGANISMO!
MAYCKON JOEL PINTO
30 anos - ITAJAÍ - SANTA CATARINA

Data: 24/02/2010 21:39
De: FREDERICO PACHECO (fppo@click21.com.br)
IP: 200.141.243.34
Assunto: ARTRITE REATIVA
TIVE ARTRITE REATIVA SEGUIDO DE UM QUADRO DE UVEÍTE APOS UMA INFECÇÃO
INTESTINAL E FIQUEI 04 MESES DE CAMA SEM SEQUER ANDAR TOMANDO SULFASSALAZINA
(IMUNOSSUPRESSOR) E INDOMETACINA (ANTIINFLAMATÓRIO) SÓ QUE OS EFEITOS
COLATERAIS ERAM MALÉFICOS, POIS O IMUNOSSUPRESSOR DEBILITAVAM TODO O MEU
SISTEMA DE DEFESSA ABRINDO AS PORTAS PARA VÁRIOS TIPOS DE DOENÇAS. FUI AO MÉDICO
REUMATOLOGISTA E NÃO FIQUEI MUITO ANIMADO COM O TIPO DE DOENÇA QUE ESTAVA ME
AGREDINDO POIS SEGUNDO ELE A MEDICINA NÃO TINHA DESCOBERTO UMA RESPOSTA PARA
ESSA DOENÇA. FOI QUANDO SOUBE ATRAVES DE UMA ENFERMEIRA DO TRATAMENTO DO DR.
LUIS MOURA E SEGUI TODAS AS RECOMENDAÇÕES DELE TOMANDO O CLORETO DE
MAGNÉSIO P.A E FAZENDO A AUTO HEMO DE 7 EM 7 DIAS E APOS UNS 10 MESES TODOS OS
SIMTOMAS HAVIA DESSAPARECIDO. E DETALHE ABANDONEI TODOS OS MEDICAMENTOS
DURANTE AS APLICAÇÕES E SEGUI COM A AH E ACOMPANHADO DE UMA ALIMENTAÇÃO RICA
EM VITAMINAS DAS MAIS VARIADAS E GRAÇAS A DEUS E AO DR. MOURA ESTOU CURADO.
Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010 - 23:57:59
189.63.220.37
INFORMAÇÃO de um craque da área sobre este relato:
esse sr. teve toxoplasmose e retocolite ulcerativa (ou síndrome do cólon irritável); não foi diagnosticado como
tal e acabou se curando graças à potente AHT. Nem ele e nem o seu médico sabem que ele ficou curado de uma
doença gravíssima e recidivante. A especialidade médica adequada seria a infectologia e não a reumatologia.
Minha OBS: a AHT cura mesmo sem diagnostico, ou com diagnostico errado.
Marcelo

Cura da uveíte por auto-hemoterapia
“Sou funcionário público e contraí uveíte por toxoplasmose e perdi 90% da visão do olho direito,pela oftalmo fiz
tratamento pesado mais nada adiantou,ouvi falar sobre a AH e resolvi fazer. Com 15 dias voltei no meu médico
pedindo alta, após exames ele constatou que minha visão havia melhorado em 90% ou seja se antes eu não via a
palma da minha mão numa distância de 20 centímetros agora consigo ver as horas nessa mesma distância. Meu
médico pediu que eu explicasse o que havia feito e após meu depoimento ele disse que pesquisaria e passaria a
aplicar tal conduta. Posso afirmar hoje que o corpo sempre quer se curar e ele fornece meios para isso! Pode ser
por essa ótica que na maioria das religiões e crenças o sangue é tão importante! Quanto aos que dizem que não
funciona e mostram dados daqui e etc. Os laboratórios lucram muito mais não com a sua cura e sim com sua
doença! Pense nisso!”
Alexandre Lopes Fontão
OPINIÃO DO LEITOR: Tribuna Online (Taquaritinga-SP)

FONTE: http://www.tribunataquaritinga.com.br/index.php?id=10394

... vou dar o exemplo do caso que é da minha vizinha lá de Visconde de Mauá, ela teve uma doença que iria
cegá-la, ela teve toxoplasmose e já estava com 20% da visão. Então ela e, um dia, uma amiga dela, nos
encontramos na estrada e me contou a história e eu então eu prescrevi a AH para ela. Ela por conta dela, quando
viu que melhorava, ela aumentou de 10ml para 20 ml, tomava 10 em cada nádega, 20 ml e ela recuperou 80% da
visão e ela até hoje faz. Isso, já tem mais de 10 anos, bem mais de 10 anos, e ela até hoje ela faz isso.
...A Dona Ml, essa que eu contei da toxoplasmose, ela aplicava 10cc em cada nádega, porque ela queria ter o
efeito o máximo que podia para salvar a vista dela, queira salvar a visão, mas foi ela mesma, isso não fui eu
quem receitei 20ml assim não, isso foi a própria paciente que decidiu tomar de 20ml, pra ter um resultado mais
eficiente.
DR. LUIZ MOURA:
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia-dvd.htm

Terça-feira, 27 de outubro de 2009 - 01:24:01
Assisti ao video fiquei encantada, fui portadora de toxoplasmose ha dez anos atraz mas tive comprometimento
na visao e ate hoje sinto visao conturbada enxergo ,mas tenho 20% de comprometimento e hoje fiz a 1a. sessao
de auto-hemoterapia e ja me senti melhor.E ao assistir ao video fiquei empolgada, tenho lesao, tendinite,
tenossinovite, fibromialgia (ler/dort) sinto dores horriveis e sindrome do impacto nos dois ombros.Tenho muita
depressao devido as dores fortes , tenho insonia, tive crises fortes de labirintite e tive alteração na pressao
arterial coisa que nunca havia tido antes.Gostaria de saber se posso estar fazendo a auto-hemoterapia porque
tomei muitos medicamentos :antibioticos, anti-depressivos e muitossssssssssssssss
outrossssssssssssssssssssssssssssss se vou me desintoxicar com este procedimento.Adorei a narrativa do Dr
Maria Melniski
53 anos - Campo Mourao PR

Data: 26/02/2009 19:29
De: Maria Lucia
IP: 201.53.13.29
Assunto: Re: Re: ME CUREI COM A AUTOHEMOTERAPIA
Boa Noite Ana Lucia.
Olha eu tive toxoplasmose muito forte que começou atacando a minha vista direita e depois de ter tomado varios
remedios fortíssimos e que me deixaram na época a 18 anos atras com uma tremenda anemia, a visão melhorava
um pouquinho , mas como não podia ficar tomando os remedios direto por causa dos fortes efeitos colaterais,
quando eu parava de toma-los, voltava tudo. Comecei a ficar desesperada e foi aí que Deus colocou no meu
caminho o Dr. Luiz Moura, medico de verdasde e a quem eu serei eternamente grata. O Dr. Luiz receitou-me a
Autohemoterapia. Começamos com 10 ml, a visão melhorava, mas depois voltava a ficar turva. Então passou a
receitar 20 ml e foi o que fiz durante dois anos, uma vez por semana e graças a Deus e ao Dr. Luiz, hoje estou
completamente curada.

O Dr. Luiz Moura atende em consultório no bairro da Tijuca no Rio de Janeiro. A consulta tem preço razoavel,
mas ele atende tambem pela Unimed.
Ana Lucia,espero sinceramente poder dealguma forma ter te ajudado e fico aqui torcendo para a sua cura
definitiva.
Forte abraço.

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 4 de dezembro de 2009 - 16:19:42 201.19.215.196
Tive toxoplasmose e até hoje não sei como o Dr. Luiz Moura conseguiu, em dois segundos, descobrir o que era,
só por causa do gânglio da nuca. Fiz exame e... batata! Ele então receitou a auto-hemoterapia. Não tive
complicação nenhuma, graças a Deus.
Minha pele ficou uma maravilha (jovens! pra espinhas não há coisa melhor!) e o custo é muito baixo.
Tudo o que a indústria farmacêutica quer, né? Que poupemos dinheiro comprando remédios!!
Andréia
43 anos - Rio de Janeiro

Autohemoterapia:
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/
http://autohemoterapia.orgfree.com/
AUTO-HEMOTERAPIA. MEU SANGUE ME CURA.
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia.htm
http://www.hemoterapia.org/
http://www.youtube.com/worldautohemotherapy
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/

