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5. Urina jako homeopatický lék

5.1. Podobné léčí podobné
Otec homeopatie Samuel Hahnemann odhalil skuteč-

nost, že léky vždy působí podle jednoho a téhož principu: 
léčí pouze ty nemoci, které samy u zdravého člověka také 
vyvolávají. Tak byl objeven zákon podobnosti – léčba po-
dobného podobným.

Hahnemann si byl vědom, že léky jsou pro zdravý or-
ganismus nevhodné a pouze jej poškozují, a proto se snažil 
nalézt jiné léky, jejichž léčivá síla spočívá v něčem jiném  
a řídí se zákonem podobnosti.

Většina léků je ve větší či menší míře jedovatá, a proto 
nemohou být pacientu podávány ve velkých dávkách; začí-
ná se vždy s malými. A právě tyto malé dávky na organis-
mus působí podivuhodným způsobem: zaprvé, čím menší 
dávka léku, tím rychleji a lépe působí (pokud podle zákona 
podobnosti přesně odpovídá nemoci), a za druhé, když se 
lék ředí, aby se zmenšily dávky (metodu vymyslel Hahne-
mann), jeho léčebné vlastnosti vzrůstají.

Zředíme-li postupně plavuň, křemen a uhlí, získáme 
hodnotné léky s neobyčejnou léčebnou silou.

Později bylo zjištěno, že některé prvky mají při silném, 
třeba stonásobném zředění zcela odlišné vlastnosti než při 
nižším, desetinásobném zředění. Tento jev se nazývá dy-
namizace léků a předpokládalo se, čím vyšší ředění, tím 
je lék účinnější. Jinými slovy zvyšujeme-li míru zředění 
léku, jeho účinná síla se osvobozuje od samotného léku  
a je nezávislá.

Valerij Jerofejev, autor knihy Tanoje lečenije (Tajemství 
léčby) se rozhodl využít princip homeopatie i v urinotera-
pii. Doporučuje, aby se s urinou začínalo v malých dáv-
kách, které podle jeho slov „stačí k tomu, aby se povzbu-
dila organická reakce. Lék by měl na nemocného působit 
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nenásilně, jinak by mohly být poškozeny jiné, dosud zdra-
vé orgány nebo části těla.“

Podle něho je urinoterapie dobrá k tomu, aby „se pro-
budila životní síla (organická reakce) potlačená nemocí  
a bojovala s ní nebo aby posílila funkční obranyschopnost 
organismu a pomáhala mu v cestě za zdravím, na kterou se 
již vydal. To je jediná možnost, kdy lék skutečně pomáhá  
a to tak, že podporuje léčivou sílu přírody a podporuje ji  
ve snažení o obnovu funkcí organismu, dosažení vítězství 
nad nemocí a návratu k přirozenému zdraví. Pokud nemoc-
nému podáte lék odpovídající nemoci, ale v nadměrném 
množství, potlačuje přirozené reakce organismu a otravuje 
jej a tím člověku spíše uškodí, než vyléčí, a posílí nemoc.“

Z výše řečeného vyplývá, že urina je nejdokonalejší lék 
ze všech: odpovídá podstatě nemoci ve všech kritériích  
a bojuje s ní od počátku až do konce. Zbývá zjistit, v jaké 
koncentraci je nejúčinnější a harmonicky dávky zvyšovat 
(tak zvaný mechanismus klíčů a zámků).

5.2. Podávání uriny jako homeopatika
Jerofejev doporučuje následující způsob, jak připravit 

urinový lék v malých dávkách:
„Vezměte kapku uriny a jeden litr syrové vody ze stu-

dánky či pramene a směs důkladně promíchejte: to je tak 
zvané první ředění. Potom vezměte jednu kapku zředě-
ného roztoku a smíchejte ji s jedním litrem stejné prame-
nité vody, čímž získáte druhé ředění. Stejným způsobem 
připravíte i třetí a čtvrté ředění, až dojdete ke třicátému. 
Všimněte si, že v procesu ředění se léčebná síla oprošťuje  
od léku a osamostatňuje se. Čím vyšší míra zředění, tím 
vyšší léčebná síla. Ale pozor, léky se musí ředit výhradně 
ručně! A ještě mějte na paměti, že prvotní příčinou všech 
vnitřních nemocí je nedostatečné trávení.
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Doporučuji léčbu začít s malými dávkami: vezměte 
obyčejnou tenkou jehlu (nejlépe stříbrnou, seženete-li ji), 
omočte její ostří v prostřední části pramínku ranní uriny  
a pak ji vhoďte do sklenice s pramenitou vodou. Předtím 
ji můžete chvíli podržet na přímém Slunci, aby na ni půso-
bily sluneční paprsky, a přitom ji pozvolna obracet pravou 
rukou. Směs se normálně pije a s každým dnem se dávky 
zvyšují. Po dvou dnech můžete v urině namočit polovinu 
jehly, kterou pak zase vhodíte do sklenice s vodou, a dále 
můžete pokračovat s celou jehlou. Dojdete k jedné kapce 
uriny, pak dvěma, třem a tak dále, takže vodní urinový roz-
tok bude více koncentrovaný, a jednoho dne budete mít 
čistou urinu.

Každá nemoc je podrobena změnám, nejvíc je k nim 
náchylná čtvrtý a pátý den. Proto začínejte léčbu s malými 
porcemi staré čtyřdenní uriny odstáté pod slunečními pa-
prsky. Můžete ji zapíjet citronovou šťávou nebo prameni-
tou vodou s citronem, ten totiž neutralizuje škodlivé látky 
anebo je přímo vsakuje, a tak napomáhá očistě organismu.

Chcete-li si léčbu zjednodušit, rozpusťte jednu kapku 
vlastní uriny ve třech litrech pramenité vody, to je další 
varianta prvního ředění. Po čtyřech dnech dávku zvyšte 
na tři kapky uriny, jež rozmícháte ve stejným množstvím 
vody, a po dalších čtyřech dnech užijete devět kapek uriny. 
Dodržujte čtyřdenní intervaly a postupně zvedněte dávku  
na dvacet sedm kapek, dále na osmdesát jedna kapek  
na tři litry vody a tak dále. Budete-li takto pokračovat, brzy 
budete moci do tří litrů vody vlít jednu osminu sklenice uri-
ny, dále jednu čtvrtinu, jednu polovinu a nakonec dospějete  
k jedné celé sklenici posvátného moku. Nakonec můžete 
pít všechnu vyloučenou urinu, na to budete potřebovat tři-
cet šest dnů.

Možná vám tyto koncentrace připadají vysoké – pak 
navrhuji ještě další alternativní způsob: jednu kapku uriny 
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rozpusťte v jednom litru pramenité vody a dobře ji rozmí-
chejte – to bude první ředění. Dále z jedné kapky tohoto 
roztoku připravíte druhé ředění, z něj stejným způsobem 
třetí ředění a tak pokračujte dále až ke třicátému ředění. 
Důležitý je i správný výběr nádoby, která by měla být ste-
rilizovaná a pokud možno skleněná. Víme, že hmota je 
dělitelná do nekonečna, a proto můžete používat třicáté  
i vyšší ředění, při němž dochází k hloubkovému jemné-
mu působení na úrovni různých energií. Roztoky s nízkou  
a střední koncentrací jsou vynikajícím léčebným prostřed-
kem, protože neškodí, neotravují organismus a nenarušují 
působení látek.

Hahnemannův objev platí nejen ve vztahu k jednodu-
chým prvkům, ale také k těm kombinovaným. Léčba by 
měla probíhat souběžně s úplným hladověním, při těžkých 
nemocech se začíná s vyšší koncentrací zlatavého moku  
ve vodě a postupně přechází k nižším koncentracím. In-
terval je možné snížit na jeden den, ale nesmí být menší. 
Jste-li po pátém příjmu přesvědčeni, že nemoc ustoupila, 
můžete pít jednu osminu, jednu čtvrtinu, jednu polovinu  
a potom i celou sklenici své uriny, ale vždy ve směsi s čer-
stvou pitnou vodou. Léčba pak bude trvat nikoli třicet šest, 
ale jen devět dní.

Posvátný mok užívejte po kapkách, jak je uvedeno 
výše. Přecházejte od jednoho kroku k druhému (od jedné 
koncentrace k druhé) plynule, den po dni, přičemž rozestup 
mezi dvěma kroky může být minimálně jeden, ale maxi-
málně čtyři dny.

První univerzální metodika příjmu uriny
První den – tři litry vody – pět kapek
Druhý den – tři litry vody – deset kapek
Třetí den – tři litry vody – čtyřicet kapek
Čtvrtý den – tři litry vody – osmdesát kapek
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Pátý den – tři litry vody – osmdesát pět kapek
Šestý den – tři litry vody – devadesát kapek
Sedmý den – tři litry vody – osmina sklenice uriny
Osmý den – tři litry vody – celá střední porce uriny
Devátý den – tři litry vody – celá ranní dávka uriny
Desátý den – pijí se střední porce uriny vyloučené  

 do sedmnácté hodiny, bývá jich různé množství, nejčas 
 těji tři až čtyři

Jedenáctý den – vypijte veškerou urinu a určitě ji 
za pijte pramenitou nebo měsíční vodou.

Coen van der Kron vypracoval vlastní metodu homeo-
patického užívání uriny: doporučuje ji rozmíchat v poměru 
1:1 000 000, polknout a nechat působit pod jazykem. Dáv-
kování se začíná s dvěma kapkami a postupně se zvyšuje 
na deset kapek.

5.3. Speciální homeopatický urinový roztok
Budete potřebovat kapátko a šest tenkých skleněných 

nádob. Do každé kápněte osmnáct kapek vody a rozložte 
tak, abyste si je nemohli splést, například je označte štítky 
s čísly od jedné do šesti.

Shromážděte prostřední část pramínku moči, naberte 
ji do kapátka a přidejte dvě kapky do sklenice č. 1. Pak ji 
vezměte do rukou (obejměte pěstí), uzavřete otvor palcem  
a pětadvacetkrát až padesátkrát protřepte. Aktivní promíchá-
vání dodává roztoku přirozené energie a dynamizuje jej.

V následujícím kroku naberte kapátkem dvě kapky roz-
toku ze sklenice č. 1 a vlijte je do sklenice č. 2. Postup opa-
kujte, naberte roztok ze sklenice č. 2 a vlijte do sklenice  
č. 3. Protřepte a opakujte, dokud nedojdete k šesté sklenici, 
v níž dosáhnete šestého ředění v poměru 1:1 000 000, které 
je vhodné jako lék při mnoha nemocech. Pozor, kapátko  
po každém použití důkladně propláchněte!
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Kron na rozdíl od Jerofejeva doporučuje homeopatic-
kou léčbu zejména pacientům, již nejsou schopni pít vlast-
ní urinu anebo na ně působí příliš silně.

A máme tu ještě jeden způsob, jak z uriny vyrobit ho-
meopatický prostředek. Připravte směs v poměru jedna část 
uriny na devět částí vody nebo lihového roztoku. Je možné, 
že se někomu tato směs může zdát příliš trpká, pak kon-
centraci snižte a chuť uriny prakticky nebude cítit. Někteří 
lékaři přírodní medicíny si myslí, že takový lék je mnohem 
účinnější než obyčejné pití uriny.

6. Urinová „vakcinace“ a další metody

6.1. Vakcinace sebe sama
Léčbu urinou můžeme pokládat za formu přirozené 

vakcinace sama sebe. S urinou se z těla vylučují látky, jež 
se tvoří při nemoci, a když je poté pijeme či vpravujeme  
do těla vtíráním, vakcinujeme tak sami sebe. Putují nejprve 
do střev či se vstřebají do kůže, odkud se dostanou do krve  
a imunitní systém má možnost se na oslabených původcích 
nemoci „trénovat“. Organismus pak bude dlouhodobě při-
praven s danou nemocí bojovat.

Nyní tento fenomén osvětlím trochu podrobněji. Jak 
organismus onemocní? Dostanou se do něj mikroby, roz-
množují se a chorobný proces začíná. Imunitní systém se 
s těmito mikroby setkává poprvé, reaguje a zkouší na ně 
působit, ovšem v důsledku tohoto boje se vytváří vedlej-
ší produkty – leukocyty a uhynulé mikroby, jež jsou dále 
vylučovány s močí. To je skrytý proces, jejž člověk nemu-
sí vůbec rozpoznat a pocítit, ale on přesto aktivně probíhá  
v jeho organismu.

Mikroby se zpravidla rozmnožují velmi rychle a imu-
nitní systém na ně někdy nestačí zareagovat včas. Teprve 



116

– Gennadij Malachov –

až zaplní celý organismus a představují pro něj skutečnou 
hrozbu, obranné síly se rychle aktivují, zvyšuje se tělesná 
teplota nezbytná k povzbuzení tvorby lymfocytů, které 
spalují a rozkládají infekci, a lymfatické uzliny se zvětšují, 
neboť aktivně pracují na tvorbě nových lymfocytů. Tělo se 
potí, neboť je třeba urychleně vyvést uhynulé mikroby a je-
jich toxiny ven. Organismus pracuje na nejvyšší obrátky 
a samozřejmě slábne a vyčerpává se, protože všechny své 
síly soustřeďuje na boj s infekcí.

Pokud člověk preventivně užívá urinu, pak jej počínají-
cí nemoc nevykolejí. Organismus zareaguje na signál o pří-
tomnosti chorobných mikrobů rychle a také hbitěji aktivuje 
svůj obranný mechanismus. Je to, jako kdyby se předem 
trénoval na oslabeném nebo mrtvém materiálu, aby se do-
kázal s větší razancí postavit skutečným živým mikrobům.

6.2. Agadžaňanův efekt
Existuje však ještě jeden, neméně silný a efektivní me-

chanismus ničení mikrobů, říká se mu Agadžaňanův efekt. 
V čem spočívá? Vezmou se dvě stejné buňky živé tkáně  
a izolují se, aby jedna na druhou „viděla“, čili měla o pří-
tomnosti té druhé „povědomí“. Na jednu z nich se přidá pro-
středek, jenž pro buňky smrtelný, a ona samozřejmě uhyne. 
Před smrtí však vyšle svou „poslední depeši“ – hynoucí buň-
ky vylučují ultrafialové záření a v něm kód s informacemi  
o tom, v jakém stavu se nacházejí. Živé buňky v tomto pří-
padě mají možnost „pozorovat“ smrt svých kolegyň, zachytí 
jejich ultrafialové signály a – samy také umírají. Byly prove-
deny stovky pokusů, ale vždy se stejným výsledkem – zdra-
vé buňky cítí, že jejich družky hynou, a umírají také.

Vpravíme-li do organismu opakovaně spolu s urinou 
mrtvé, dříve vyloučené buňky rakoviny nebo mikroby infek-
cí, živé rakovinné buňky v těle a živé mikroby jsou v šoku 
a – hynou. To vysvětluje, proč urina obsahující hnis pomá-
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há při těžkých nemocech, jak to ve svých knihách popisu-
je John Armstrong. Opakované požití trupů onkologických 
buněk vyvolává paniku mezi živými rakovinnými buňkami 
či patogenními mikroby a ty podle Agadžaňanova efektu 
umírají. Právě proto se v některých případech, které popiso-
val Armstrong, nemocní rakovinou nebo těžkými infekcemi 
vyléčili a to rychle.

Tento fenomén také zkoumali lékaři Remington a Mar-
ler a zjistili, že micely, čili částice bílkovin obsažených 
v moči, jsou schopné vázat a neutralizovat některé původce 
nemocí.

6.3. Lék z vlastní čistírny
Obdobným průzkumům se na počátku dvacátého sto-

letí věnoval rovněž doktor Charles Duncan, jenž se snažil 
zjistit, jak působí mechanismus léčení organismu látkami 
pocházejícími přímo z něj, takovými, které si organismus 
produkuje v průběhu nemoci sám. Nevynechal ani urinote-
rapii a na základě své praxe potvrdil, že nemocný s kapav-
čitou uretritidou se může vyléčit sám vlastní urinou. Léčba 
spočívala v tom, že pacient polkl kapku své uriny s hnisem 
a nechal ji chvíli působit na jazyku, aby stimulovala přiro-
zené síly organismu. Metoda prokázala svůj silný ozdravný 
účinek ve všech stadiích nemoci a bylo zřejmé, že při včas-
ném užití si nemocný sám vyléčí kapavku.

Praxe ukazuje, že organismus člověka je schopen vy-
užít jakýkoli jed produkovaný vlastními nemocnými tká-
němi i mikroorganismy vyvolávajícími nemoc. Tento jed 
pak směřuje proti tomu, kdo jej vytvořil – rakovinným 
buňkám nebo patogenním mikroorganismům. Tento proces 
byl znám i v minulosti a urina byla proto vždy pokládána  
za univerzální léčebný prostředek, který máme vždy u sebe 
– vlastní „čistírnu“, studnici. Urina obsahuje přesně tolik 
„léčebných prostředků“ a v takovém poměru, aby nám to 
stačilo k úplnému vyléčení.
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