
I)r" B. Houser vidí aŽ 30(% usp ] tl, zd,;avotnictví v rozŠírení urinoterapie

Moč, taJemná azázračná štáva
Attttn Pno KopovA

osTRAvA. Vystoupení dr. Bo-
lrumila Housera z Bma v pá_
tečním p ímém vysílání Ape-
tytu, ktery od pondělka dc>

pátku p ipravu je ostravské
studio Českého rozhlasu, mě_
lo obrovskou odezv-n.

Ani naše redakce si setkání
s dr. Bohumilem Housere m z
Brna nenechala uiít. Pětase_
clrndesátilety nestor české al_
ternativní medicíny prednáší
alternativní ntetodv v rámci
své jogínské aktiviry a kromě
toho se uŽ čtyricet let věnuje
samostatnému vyzkumu v o_
boru akupunktury, akupresu-
ty, homeopatie, osteopatie,
pyramidové léčebné energie a
V posledních letech prede-
r,ším automoČové terapie. Je-
ho prednáškv na světorÝch
kongresech alternativní me_
dicíny maií vŽdy, r'elky ohlas.
Na konferenci v Kcdani prcd
ctcseti lety mu bvl za jeho ry'-
nálezy udělen čestny dokto-
rát. i

Pane doktore, proč propa
gujete právě urinoterapi i?

Pro}nže !e ilroka;l:t-elně z?
r'šeclt alternativních léčeb_
nyclr lnetcld ne;uČinnějŠí, ao-
soltrtně bezpečn á abezvedlei-
šíclr učinkrj. ordinuii ii stov_
kám pacientti zejména zokru_
ttu svych iogínskych p átel.
Sárrl na sobě ii praktikuii uŽ
pa tnáct let. Vvsledkv isou
ix"ete. Zaana ii;á taková me-
clicína na světě irení. Navíc ie
velrni levná, vŽdycky dostup-
ná.

M Žete vysvětlit, v čem sps
čívají vámi vyzdvihované u-
činky moče?

N{oč coby produkt ledvin , ieŽ
trcirŽuií v těle stálou kyselost
vnit ního prostredí, tuto ky_
sclost poŽitím pomáhá vyrov_
nár'at. Pro organismus to mťr-
Že byt v někter clr situacích
Žir'otně drileŽité. IGomě toho
kyselá reakce vypité ranní
rrroči urychluie v těle chemic_
Ré pochody, zrychluie pohyb
v bu kách a látkovou {mě-
rlu. I^atky.v urině obsaŽené
p sobí protimikrobiálně, pro_
tivirově, protiplís ově a pro_
tirakovinně. Moč rozpouští u-
sazetriny v Žilách, ve st evě, o-
č'i.šťuie krev a tělesné tekutiny.
I.cčivé lsou i ieií další sloŽl:y -
stopové prvky, hormony, vi_
tamíny, enrymy, éterické ky-
se!iny, prostě asi dvě stovky
kotnpcrnent , které uŽ orga_
:r isnrus iednou zpracovll e
.loslova si ie ušil na tělo.

Moč p ece odvádí z těla od_
naclní látkv Proč hrlehom tp_

dy měli do těla vracet něco.
čeho se samo zbavuje?

Prt>toŽe tr* latky se stálc tvorí
ve snaze orgatrismu pomOci.
A vy máte moŽltost - pitím
ntoči nebo pouŽitím obkladri
nasycenych močí hladinu
léčiwch látek v těle zrl.išit.
obsah škodlivych látek a bak-
tcrií r' moči jc tall mali', Žc se
labtlratclrně ani rrezjistí. Ale i
toto malé mnrrŽsi'ví stačí k to_
lnu, aby vás okamŽitě naoč_
kovalo proti všem nemocem,
které iste minuly den chytili.
Člověk se pitím uriny sám
kaŽdy den očku je.

Kvalita moči zrejmě závisí
na stravě...

l)rvní podmínkou pro auto-
riločovou terapii ie nekou it,
ttepít alkohol, rreiíst větší
mnoŽsťví masa . I-I !ar'r'lí stra_
"''ou by měla b. t neloupaná
p írodn í r Že, polranka, luště_
ttiny, zelenina na pril va ená,
zpolor'iny syrová, málo syrri a
jeden jogurt tydrrě. Jakmile se
piie lrodrrč ntléka, je moč za_
tttlŽená a netná tt,tprávn u-
Činky. Človčll sárn ie vyrob_
í'Pl_}'! ct.i,_'h il'l'"r r rrr r-,! i11, }-";1

poctivyrn vyrobcem. Odpo-
ledne a večer by uŽ jíst rreměl.

' Co všechno lze urinoterapií
léčit?

Sennou mu, alergie, oční a
koŽní nemoci, ekzémy, kašel,
záněty vedleiších nosních du-
tin, rakovinu, tuberkul zu,
gangrénv, prakticky skoro
všechny nernoci. U váŽněi_
ších nemocí je nutné pít moč
aŽ čty ikrát denně. Urinotera-
pie však nezahrnuie pouze
požívání vlastní ranní moče.
Němečtí, američtí i asiiští lé.
ka i léčí pacienty také iniekce_
mi z ieiich uriny, doporučuií
močové koupele noh, bandá-
Že a zába|y z |átky namočené
v napolovinu odpa ené paci_
entově moči, automasáŽe
vlastní ranní'mečí, propla_
cho'''ání :rosnícii ciírek a daiší
procedury.

Je pravdou , Že Američané
doporučují tuto terapii i pri
léčení AlDS?

V l.lSA je urinoterapie velm!
propulární. Propaguie ji tarn a_
rtrerická společnost Živá voda,
r'r1 '1 iŤ q,.,r}r.r,-,-ií +i.-í^'- -.-.'f.,

čaji," tvrcí dr. Bohumil
Foto: Ji í Urban

lych lidí nernocnych rakovi_
nou nebo AIDS, kte í ned r'ě-
ruií klasické rnedicíně. Arneri_
čané tvrclí, že kdyŽ HIV pozi-
tivní Člověk piie svoji moČ,
která obsahuie mikroorganis_
my AIDS, se doslova kaŽdy
den očktrje proti této choro_
bě.

To jsou velmi odváŽná tvrze_
ní. Nabízí se ovšem otázka,
proč většina zemí nechce u_

rinoterapii uznat ani za al-
ternativní léčebnou meto
du, natoŽpak, aby ji léka i
doporučovali svym pacien_
trim?

Cdpor,ěd' ie velmi |ednodu-
chá. Kdyby se tato pět tisíc let
stará le1čebná metoda všeo-
becně pouŽívala, byla by eko_
nomicky rrebezpečná pro a_
du povolání. orlstavila by ne-
ien farmaceuticky pr mysl,
ale také téčitele a homeopaty.
To ie podle mého názoru
hlavní motiv, proč se tomu
většina zemí brání. Jsem p e-
svědčen o tom, Že v naší zerni
by se s ní dalo nahradit až 30
procent náklad celého mi-

-l-edviny je treba stále prom vat vodou, minerálkami nebo bylinkorn mi
H o user.


