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Enfermidades selecionadas: Crohn
Auto-hemoterapia cura doença de Crohn
Cida Tassoni
23 de maio · Editado
Descobrir a Auto hemoterapia em 2007..meu irmão tinha descoberto a Doença de CROHN e estava comendo ele
vivo..ele estava com 21 anos ..e a 3 anos sofria com a doença..tomava mas de 18 comprimidos por dia ..tava pele
e osso. Foi quando o médico dele indicou a auto hemoterapia..foi como um milagre . Ele passou a aplicar 10 ml
toda semana..e com 6 meses o médico deu alta pra ele.hoje ele não toma nem um medicamento.esta ótimo
voltou a seu peso ..até hoje ele faz aplicações..e está ótimo..
PUBLICAÇÃO DO GRUPO: PESQUISANDO A AUTO-HEMOTERAPIA:
https://www.facebook.com/groups/tudosobreautohemoterapia/
FONTE AHT HEMOTERAPIA

Inforum:
Data: 31/01/2009 22:21
De: JOSÉ LUIZ DUTRA (dutrajl@ig.com.br)
IP: 189.105.71.50
Assunto: DOENÇA DE CROHN
DOENÇA CONSIDERADA INCURAVEL, SE CARACTERIZA PELO SURGIMENTO DE ULCERAS NO
INTESTINO E GRANDE DESCONTROLE DO FLUXO INTESTINAL COM OBVIOS EFEITOS
PSICOLOGICOS NEGATIVOS SOBRE O DOENTE.
HÁ MAIS DE 10 ANOS VINHA SOFRENDO COM ESSA DOENÇA, TOMANDO OS MEDICAMENTOS
TRADICIONAIS (AZULFIM, MESACOL ETC.) SEM MELHORIAS, FAZENDO COLONOSCOPIAS
ANUAIS.
EM 2008 FIZ AUTOHEMOTERAPIA POR 3 MESES, INTERVALO DE 1MES E OUTRA SÉRIE DE 3

MESES, COM APLICAÇÃO SEMANAL DE 10 ML NO MUSCULO.
RESULTADO: CICATRIZAÇÃO TOTAL DAS ULCERAS COMPROVADAS POR COLONOSCOPIA:
MELHORIA DO TRATO INTESTINAL E GANHO DE PESO E DISPOSIÇÃO GERAL.
NO CASO DE ALGUM MEDICO INTERESSADO EM DETALHES, ENVIAR-ME EMAIL QUE POSSO
MANDAR XEROX DAS COLONOSCOPIAS, ANTES E DEPOIS DO TRATAMENTO.
MEU PAI PRATICOU POR MUITOS ANOS NA SUA ANTIGA FARMACIA, A HEMOTERAPIA NO
TRATAMENTO DE FURUNCULOSE, ACNES E FERIDAS. ATÉ 1945 NÃO EXISTIAM PENICILINA OU
SULFA E O TRATAMENTO DESSAS OCORRENCIAS ERA FEITA COM TAIS RECURSOS. NUNCA
HOUVE ALGUM CASO DE REJEIÇÃO OU REAÇÃO ALERGICA OU INFECCIOSA.
DIVULGUEMOS O QUE É BOM! AJUDEMOS O MARAVILHOSO TRABALHO DE DR. LUIZ MOURA.
VEJA ESTE RELATO COM COLONOSCOPIAS ANTES E DEPOIS EM:
José luiz Dutra - curou Crohn em 6 meses com a autohemoterapia, e obteve ainda outros benefícios:
http://autohemoterapia.orgfree.com/joseluiz.htm
e http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/joseluiz.htm
http://autohemoterapia-por-doutor-luiz-moura.blogspot.com/

Auto-hemoterapia relatos de cura de Crohn (03:39)
https://www.youtube.com/watch?v=nyBG_gmEbGo
duração do vídeo: 03:39 - 3 minutos e 39 segundos
O sr. Ítalo Oliveira de Carvalho foi curado de Crohn pela auto-hemoterapia. O vídeo postado no Youtube como:
Auto Hemoterapia relato de cura, contém colonoscopias que comprovam a doença e a cura pela autohemoterapia.
http://www.youtube.com/watch?v=HZCBagFfMi0
A transcrição do testemunho está no site AHT HEMOTERAPIA:
http://www.hemoterapia.org/informacoes_e_debate/ver_opiniao/21-02-2011-2041-paulo-cezar-bezerra-tudocomecou-com-um.asp

Quinta-feira, 1 de setembro de 2011 - 21:56:22
Auto-hemoterapia cura mal de crohn
O que vcs acham sobre a auto hemoterapia?
Tenho 29 anos e desde os 22 tenho doença de crohn, em 2007 fui internado com eminencia de perfuração no
intestino e consequentemente eminencia de morte, foi quando o meu medico na época me indicou a auto
hemoterapia, como um ultimo recurso, já que os remedios já não faziam efeito, começei a fazer aplicações de 10
ml 1 vez por semana ainda internado, espantosamente, na terceira ou quarta aplicação eu tive uma recuperação
incrivel, com menos de 3 meses eu já havia tido um ganho de peso de mais de 15 quilos, sendo que eu tinha
emagrecido quase 40 kilos, em seis meses eu tinha recuperado basicamente todo o meu peso, 1 ano depois fiz
um
novo exame e havia sicatrizado todo o meu intestino, e eu ja estava com um peso maior do que o de antes de
ficar doente, na época o médico vendo então a recuperação propos um desafio, continuar a AH e parar de tomar
os
remedios, desde então eu nunca mais, repito, nunca mais tive nenhuma crise, e nunca mais precisei tomar
remedios, Parece milagre, mais eu me curei de uma doença, que todos os médicos disseram que não tinha cura,
Se
é comprovado que é tão bom, porque ainda é proibido, só porque não tem nenhum ganho para o laboratorios?,
eu
acho isso o fim do mundo
http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110901170824AA5xnfq
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/auto-hemoterapia-cura-mal-de-crohn.asp
Segunda-feira, 12 de setembro de 2011 - 09:27:53
189.63.217.61
Melhor resposta - Escolhida por votação
Por Olivares Rocha:
ACHO UMA MARAVILHA!!!
A AH é praticada em Veterinária há 100 anos, sendo o principal tratamento para doenças até viróticas.. Então cai
por terra o argumento de que seria placebo..
Uso esta terapia a mais de 48 meses.
Tenho 4 parentes que usam a AH, uns a 5 anos, outros a 2, e outro a 1,5 anos...
Temos remissão de asmas, hipertensão, plaqueotopenia leve, enxaquecas, gripes sazonais, amidalites crises
menssais de aftas, inflamação de lesão ortopédica, sintomas de menopausa, uma cirurgia de tireóide desmarcada
após o médico que a indicou observar os benefícios da AH no restabelecimento da saúde da pessoa, TPM,
cólicas menstuais severas, etc, etc, etc... Tais benefícios geraram economia em remédios na ordem de
R$700/mês, pois os médicos que os prescreveram os suspenderam gradualmente, conforme observavam nossa
melhora... Não houve abandono de tratamento...
E somos unânimes em afirmar que este tratamento funciona maravilhosamente bem (claro que respeitando-se os
cuidados técnicos e de assepsia, assim como a posologia divulgada pelos médicos que a prescreveram por
décadas.)
Nesse grupo já foram feitas mais de 1000 aplicações de AH, por pessoa capacitada e treinada para tal, sem
qualquer efeito colateral ou complicação
Sobre complicações, atesta-se que os órgãos de saúde do Brasil, como CFM, ANVISA e Conselhos Regionais de

Medicina afirmam não haver sequer UM registro de complicações no emprego da AH.
Diversas reportagens, inclusive a do Fantástico de 2007 e da Record de 2011, não apresentaram sequer um
insatisfeito quanto menos um prejudicado.
Ora, seria simples se um possível prejudicado não quisesse mostrar sua cara: bastaria uma denúncia anônima,
com a voz modificada, e o rosto encoberto etc..
Enfim, não há registro de complicações, só de satisfação.
(Como beneficiado com a terapia me sinto na obrigação moral e e pr uma questão de humanidade em divulgar a
terapia para que mais pessoas tenham a mesma chance que tive ao ser informado de sua existência e de ver in
loco seus resultados. por isso divulgo onde me for possível, inclusive em reportagens on line de jornais revista
etc.Dou meu nome e e-mail e ainda distribuo dvds e livretos de graça, com farto material sobre o tema. Nada
gasto pois emprego uma pequena parte do $ q deixei de gastar com remédios. )
Fonte(s):
Querem saber por que a Ah está banida assim como muitos outros tratamentos naturais, baratos e fáceis de fazer
e que curam?$$$$$$$$$$$$ A maior indústria do mundo, a farmacêutica, q também fornece os aditivos
químicos que comemos nos enlatados, engarrafados, enfim toda comida industrializada que nos fornecem...
Saúde? Só para os bolsos dos donos destas indústrias...
Duvida? então leiam: não se descobre uma CURA com novo fármaco há mais de 20 anos!!!
DEU NOS JORNAIS :
O prêmio Nobel de Química 2009, o americano Thomas Steitz, denunciou nesta sexta-feira que "não querem que
o povo se cure". "Porque para estas empresas vender antibióticos em países como a África do Sul não gera
dinheiro e preferem investir em remédios para toda a vida" E ""Preferem centrar o negócio em remédios que
deverão ser tomados durante toda a vida", e q "muitas das grandes farmacêuticas fecharam suas pesquisas sobre
antibióticos porque estes curam as pessoas"
1 semana atrás
---Outras respostas:
POr Joel
Terapia complementar usada no mundo todo desde 1898 portanto à 113 anos.Na década de 50 passou a ser
esquecida pelo advento dos antibióticos e pela proliferação de indústrias farmacêuticas.Ainda usada e receitada
por médicos que a conhecem no mundo todo e só proibida no Brasil através de PARECER teórico feito para o
CFM por médico na época ainda nem doutorado.A ANVISA deu sequência à proibição elaborando a Nota
Técnica n 01 em 2007 baseada nêsse PARECER. É indicada para 85 doenças conseguindo CURA e REMISSÃO
pois aumenta nosso sistema imunológico( macrófagos) de 5% para 22% não deixando que apareçam doenças
oportunistas.Caso seja usada quando um paciente entra no hospital evita infecções hospitalares, assim como fêz
o médico JESSÉ TEIXEIRA já em 1939/1940, e os mestres da medicina até hoje ainda teimam em não usar a
terapia ocasionando até fechamento de UTI hospitalar como acontecido em Santa Catarina e Rio de
Janeiro,devidamente noticiado pela imprensa nacional.
Fonte(s):
http://www.rnsites.com.br/auto-hemoterapia.htm
http://amigosdacura.ning.com
http://inforum.insite.com.br/39550
http://autohemoterapia.fortunecity.com/doencas/links_completos.htm
http://www.geocities.ws/autohemoterapiabr/doencas/
http://www.hemoterapia.org.br
-

Por Diva
O Dr Luiz Moura e uns poucos medico no Brasil são muito corajosos em compartilhar uma terapia tão eficaz e
que não dá lucro pra ninguem . somente para quem usa e colhem seus grandes beneficios ..
Uso a 2 anos a auto-hemoterapia com muita saude . Não conheço a medica nova ,nem as anteriores do centro de
saude familiar , onde vivia constantemente na fila de consulta .
A saude não tem preço . Com a auto-hemoterapia o tratamento e gratuito o preço é smbolico paga-se de 5 a 10
,00 por semana .
http://amigosdacura.ning.com/video/autohemoterapia-elimina-1
http://www.facebook.com/groups/lusofons/
-Por Carmen
Olá ... Entrei para dar minha opinião
Eu não acho que seja proibido, mas sim desconhecido
A maioria das pessoas não conhece esta técnica de cura, e, os médicos, por sua vez, omitem, exatamente porque
traz resultados positivos
Mas, se é uma técnica desconhecida, somente as pessoas que se beneficiaram dela é que podem, e deveriam,
divulgar , assim como você está fazendo
Parabéns pela sua iniciativa
-Por Bambino
Fico muito feliz pela sua cura, e ver que a hemoterapia cura mesmo! eu faço a dois meses e ja tenho colhido
bons frutos da tecnica! que Deus te abençoe! paz!
José Luiz Dutra foi curado de Crohn com a Auto-hemoterapia
http://www.youtube.com/watch?v=SY5R9fO1cuc
-Por Vivi
Pode ser sim se vc ficar curado não procura mais médicos e remédios decaindo as vendas por isso que proibem a
auto hemoterapia
http://www.hemoterapia.org/depoimentos/comentarios/melhor-resposta-escolhida-por-votacao-por-olivaresrocha.asp

Alguns relatos de outubro/2008 transcritos do site:
http://inforum.insite.com.br/39550/.html/
Data: 30/10/2008 15:21
De: Edicélia
IP: 201.38.208.195

Assunto: Re: Pela criação da Associação Brasileira dos Usuários e Defensores da Autohemoterapia
Sou de Divino Mg, meu marido vem fazendo a AH há mais ou menos 4 meses, tem se
beneficiado enormemente da tecnica foi diagnosticado, doenca de cron e ele fez uso de
sulfasalazina por quase 2 anos e nao teve nem de longe a resposta que ele tem tido com a
AH.
Peco que se forem criar alguma associação me convidem pois onde moramos ele não é o
único.

Data: 25/09/2007 08:44
De: adenilson (denilson-as@hotmail.com)
IP: 201.91.76.11
Assunto: Faço tratamento
tenho doença de crohn a 4 anos, e por 3 anos e meio por meio de tratamentos clinicos nunca tive nem uma
melhora, prestes a uma perfuração no intestino começei entao o tratamento com a ah e desde então só tive
melhoras, engordei 25 kl, e nao tenho mais sintomas, faço ah a apenas 4 meses. 10 ml

Data: 13/04/2007 11:13
De:
IP: 201.42.189.14
Assunto: Re: Auto hemoterapia ajuda na cura de doencas auto imunes e da dor neuropatica cronica
causada por ela
Muitas aplicações.
Primeiro: todas as doenças infecciosas de modo geral.
Segundo: todas as doenças alérgicas, ela tem um efeito maravilhoso na asma brônquica.
Nas alergias cutâneas, em doenças em doenças que ainda não se sabe o que é, por exemplo, na psoríase funciona
maravilhosamente bem.
Nas doenças auto-imunes, que são muitas hoje. Doença de Crohn, uma doença auto-imune que destrói o
intestino, os anticorpos atacam o final do intestino delgado na doença de Crohn.
Como diz o Dr. Moura em seu DVD ,Você não deve deixar de tomar a medicação.
Aguardamos o seu relato
Boa sorte

Orientações Médicas:
Sexta-feira, 4 de dezembro de 2009 - 16:17:26 201.11.154.114
Sou com a mais absoluta certeza a favor dessa pratica, comecei as aplicações a 3 semanas e estou me sentindo
com uma disposição incrivel, e dormindo bem a noite, coisa que eu não fazia a meses. Tenho doença de crhon,
uma infecção generelizada em estagio avançado, tive melhoras significantes sem tomar os corticoides e
sulfasalazina, pelo que venho notando minhas dores musculares e nos ossos que eu tinha em decorrencia dos
medicamentos passaram. me sinto ótimo e vou continuar com o tratamento... abraço
Anderson Andrei
Juara

Orientações Médicas:
Quinta-feira, 1 de outubro de 2009 - 20:11:25
Data: 01/10/2009 19:17
De: renata carboni
IP: 201.69.48.141
Assunto: Re: Grandes benefícios com auto hemoterapia
tenho doença do chron a 3 anos tenho 46 anos sofria muito , estou na 17 semanas de auto-hemo tinha muita dor
,sudorese noturna, depressao, ficava de cama não conseguia nem fazer os serviços doméstico , hoje me sinto
bem melhor estou tomando 10ml por semana não tinha mais esperanças de melhorar porque os remédios me
deixava pior não estou mais me tratando com remédios só com a auto-hemo fazia tratamento na unicamp em
campinas parei com tudo,sinto que não me curei ainda mas me sinto bem melhor , mais disposta com menos
diarréia menos dor e sem sudorese que não me deixava dormir a noite. estou muito feliz e que eu puder fazer
para ajudar outras pessoas pode contar comigo.

Orientações Médicas:
Quarta-feira, 2 de setembro de 2009 - 00:14:20
Data: 01/09/2009 17:38
De: Walter Batista Falcone (walterfalcone@yahoo.com.br)
IP: 201.11.75.90
Assunto: Re: Professor Jesse Teixeira foi quem idealizou a Auto-Hemoterapia,
Assisti o dvd do Dr. Luiz Moura que muito me entusiamou, visto ser eu contrário ao mercantilismo da medicina,
tanto pelo colegas médicos como e principalmente pelos laboratorios e produtores de materiais médicos.
Estou investigando e já encontrei dois cosos: um deles doença de Cronh em uso há três anos da Auto
Hemoterapia (AH) com resultados excelentes, me disse a funcionaria de um dos hospitais de minha cidade "
doutor antes eu só vivia internada e agora nunca mais e me sinto muito bem". Perguntei-a qto tempo levou para
fazer efeito; seis meses disse, sempre com 5ml de sangue e tem mais disse ela o cisto de ovário que eu tinha e o
mioma sumiram e eu falei para a minha ginegologista que disse, ora então continue. Já para o proctologista que a
tratava, após uma colonoscopia ele disse: tenho uma boa notícia se eu não soubesse que V. tem a doença de
Crohn eu não acreditaria, pois desapareceu. Me disse ela que para este doutor ela não contou da AH.
O outro caso de uma senhora que me alegou que o marido usou durante alguns meses e melhorou bastante, mas
que depois parou, mas que tem vontade de recomeçar a AH.
Senhores como vocês podem vê a coisa parece boa e se tem o trabalho de Jesse Texeira e do Ricardo Veronessi
endoçando, como podemos sustar uma terapia que nos parece excelente e com custo baixissimo, o valor da
seringa.
Vamos tratar a medicina como um sacerdócio, como deve ser, para recebermos os dividendos de graças nesta e

na vida eterna. Que Deus ilumine a todos. Falcone médico há 33 anos.

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

