
U nás se na ně stále velká většina klasických lé-
kařů dívá s despektem. I přes prokazatelné, a po-
pravdě i dost rychlé výsledky.

Paní doktorka je autorkou několika publikací
o přírodních léčebných preventivních metodách
a léčení nemocí, přednáší a konzultuje se zájemci
o uvedené postupy, spolupracuje s odborníky po
celém světě, poznatky sděluje také na své we-
bové stránce www.urinoterapie.eu.

Žila jsem s manželem pět let v Rusku, kde jsem se
dostala ke spoustě odborných kontaktů a k zají-
mavé literatuře, jež u nás nebyla k dispozici. Mezi
ní byly i materiály o urinoterapii. V Rusku má

léčba urinou dlouhou tradici. Při návratu jsem si
spoustu literatury přivezla s sebou. Krátce nato
jsem si našla nádorové ložisko. I když jsem kole-
govi navrhla, že bych hladověla, rozmlouval mi
to, bylo rozhodnuto o operaci. Neměla jsem do-
statečné zkušenosti s hladověním a tak to byl
také důvod. Podstoupila jsem ozáření a čekání na
výkon, pobyt mezi pacienty čekajících na kon-
trolu po chemoterapii mne přesvědčil, že to není
cesta kterou bych se měla vydat. Začala jsem
shromažďovat literaturu o hladovění, bylo roz-
hodnuto. Začala jsem krátkými hladovkami a uri-
noterapií. 

Nebála, k této přirozené léčbě jsem přistupovala

s přesvědčením, že jsem si vybrala správnou
cestu a to se potvrdilo. Nedošlo k žádné metas-
táze. Po operaci mi byl naordinován Tamoxifen,
který jsem na nátlak manžela užívala rok, pak
jsem jej vysadila. Již dvacet let, co se urinoterapií
zabývám, neberu jediný lék. Netrpím žádnou ne-
mocí, a pokud se dostanu do kontaktu třeba s vi-
rózou, tak je fantastický lék urina injekčně apliko-
vaná pod kůži. 

Protože urina po odebrání není již sterilní, kdyby
se sterilizovala, tak ztrácí spoustu svých kvalit,
tak musí přijít přesně pod kůži, při aplikaci do
svalu by mohla způsobit absces.. Řada lidí si ji pí-
chá do břicha nebo na zevní stranu stehna. Pokud
je v rodině zdravotník, půlku zadečku rozdělí na
čtyři kvadranty a do horního zevního kvadrantu
aplikujte injekci. Je to velmi účinné, viróza vás
nedonutí si lehnout do postele, nejsou teploty
a žádná rekonvalescence.

U těch, kteří cítí odpor k urině, se začíná jednou
kapkou na jazyk a postupně se kapky přidávají.
Dále urinou můžeme proplachovat nosohltan,
kloktat, kapat do uší, očí, to je velmi účinné při
rýmě, zánětech, zalehnutí dutin. Pomocí kapátka
a výplachové vaničky aplikujeme i na oční záněty,
alergickou rýmu. Pro mnoho starších lidí, kteří
trpí degenerativním onemocněním – šedým
a zeleným zákalem, to má velmi blahodárný vliv;

Paní doktorko, co Vás 
vedlo k tomu, že jste se
rozhodla urinoterapii 
na sobě vyzkoušet?

Nebála jste se metastáz? 
Co se dělo, nádory se
zapouzdřily nebo zmizely?

A to jakým způsobem?

Jaké jsou tedy další
možnosti aplikace? 
Pití, píchání pod kůži,
masáže, klystýry…?

Mudr. Vilma Partyková je u nás nejznámější propagátorkou
urinoterapie. Pracovala jako anestezioložka i všeobecná 
obvodní lékařka, také jako vedoucí lékařka polikliniky našeho
velvyslanectví v Moskvě. Právě při pobytu v Rusku absolvovala
také postgraduální kurz reflexní terapie a akupunktury na
Lékařské fakultě Lomonosovovy univerzity. Tam se také seznámila
s netradičními léčebnými praktikami, jako je léčba hladověním,
bezkontaktní masáže a především urinoterapie. Tyto metody 
mají právě v Rusku dlouhou tradici.
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Zde jsou vyzkoušená doporučení, která spolehlivě zafungovala:

Na rýmu: vatička-tamponek namočený v urině aplikovat 3 x denně na deset minut do nosních dírek i u dětí. Nebu-
dete již potřebovat žádné nosní kapky. Urina spolehlivě uvolní i takzvanou „zadní“ rýmu. Jako prevence je účinné
proplachování nosních dírek.

Zalehlé ucho: tamponek, či ušní vatičku namočit v urině, lehnout si na protilehlou ušní stranu, aplikovat do ucha,
alespoň dest minut ležet.

Angina, bolesti v krku: opakovaně během dne kloktat 1–5 minut čerstvou urinou, u hnisavé anginy odpařenou uri-
nou na ¼ původního množství

K regeneraci kůže: na zrohovatělou kůži na loktech a kolenou vmasírujeme urinu, na paty přikládáme obklady nej-
lépe odpařenou.

Při zánětu průdušek, průdušnice i při astmatu: pokud máme inhalátor, inhalujeme čerstvou urinu 10–15 minut.
Nemáme-li inhalátor, do skleněné či porcelánové misky nalijeme půl litru horké vody a přidáme 2–4 lžíce uriny čer-
stvé nebo odpařené na ¼ původního množství. S ručníkem přes hlavu inhalujeme alespoň 10–15 minut. Po inha-
laci bychom měli zahalit hlavu alespoň na hodinu šátkem či čepicí a nevycházet ven.
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u zeleného zákalu dokonce urina snižuje nitro-
oční tlak. Dále urinu můžeme inhalovat, přede-
vším u respiračních nemocí. O injekční aplikaci
jsme se již zmínili, za celou dobu své praxe jsem
se však nesetkala s tak okamžitým způsobem lé-
čebného účinku, ani u širokospektrálních antibi-
otik.

Ano, to jsou další způsoby používání. Obklady, te-
kuté kataplazmy, masáže, klystýry, poševní iri-
gace, urinové hladovění, urinové homeopatikum,
i kataplazmy – což jsou velmi účinné léčebné ob-
klady z odpařené uriny smíšené s jílem, přikládají
se na kůži nad nemocné orgány. Aplikace uriny
slouží především k fyzické a duchovní očistě orga-
nismu. Obklady použijeme k léčení kožních ne-
mocí, ekzemů, lupénky, akné. Můžeme je použít
pro podporu růstu a vypadávání vlasů a regene-
raci kůže, masáže proti pomerančové kůži, je to
jedinečný kosmetický prostředek. 

To bezpochyby. Ale i v dnešní době se k tomu od-
váží málokdo. Vždyť kam by přišel kosmetický
a farmaceutický průmysl ☺ Farmakolog a kos-
metička vám však budou tvrdit něco jiného. Jak
se říká, proti gustu žádný disputát. Ale měli by-
chom mít spíše na paměti, co říkal už Hippokrates
– tvoje strava je tvůj lék. Vyvážená strava je zá-
klad, organismus potřebuje přírodní minerály, vi-
tamíny, přírodní enzymy…to prostě nejde na-
hradit.

V rámci prevence každé ráno vypiji několik do-
ušků, propláchnu nosohltan, ústa. Kvartálně vždy
držím urinovou hladovku podle potřeby 7–15
dnů, to znamená, že piji vodu a urinu.

Pokud držíte hladovku, tak nesmíte pít kromě
vody a uriny nic jiného, žádné čaje, žádné do-
plňky. To pak hladovění ztrácí svůj význam. Tělo
není schopné se převést na endogenní výživu,
pokud nedodržíte uvedený režim. Voda je velmi
důležitá. Tvoří 70 % našeho organismu. Ztráty te-
kutin dýcháním, stolicí, močením, se musí do-

plňovat, pokud není organismus dostatečně hy-
dratován, trpí. 2,5 až 3 litry vody denně jsou nut-
ností. Barva uriny nám dává jasnou zprávu o tom,
zda jsme dostatečně hydratovaní. Barva moči
v průběhu dne má být světle žlutá, dalo by se říci,
že jako Chardonné J Pokud je tmavší, je to
známka dehydratace organismu. 

Je to nejlepší. Musí být čerstvé, protože když
chvíli stojí, už oxidují. Mají mnoho vitamínů
a hlavně enzymů, které jsou pro trávení důležité.
Musí se spotřebovat opravdu okamžitě, jinak
ztrácí kvalitu. Ale prodávající vám pochopitelně
vysvětlí, že vám šťáva vydrží v lednici třeba něko-
lik dní. Nejen čerstvé šťávy, ale syrová strava vů-
bec je fantastický základ. Enzymy a vitamíny ne-
jsou zničené varem.

Co se týká světové urinoterapie, měla jsem pocit,
že ubývá zanícených propagátorů – odcházejí,
stárnou, mladým chybí podpora státních institucí
a brzy je pohltí byznys farmaceutických lobby.
V rámci prevence by urinoterapie byla nesmírnou

pomocí obyvatelstvu a současně by se pojišťov-
nám i občanům snížily výdaje za marné léky. Co
pokládám za velký nedostatek, je fakt, že pro
úspěšné šíření urinoterapie a hladovění mezi la-
iky ve světě je nedostatek kvalitní literatury, která
velmi chybí. To, co se nabízí, se mi zdá nedosta-

tečné a povrchní. V přednáškách a pracovních
skupinách bylo poukázáno na uplatnění urinote-
rapeutických metod, rovněž ve spojení s hladov-
kami, při léčení četných zdravotních problémů,
jako je rakovina, AIDS, epilepsie, diabetes, sklero-
dermie, lupénka, kornatění tepen, obezita a další.
Důležitá je důvěra léčené osoby v mohutné
účinky uriny a vlastní přičinění dodržováním lé-
čebných postupů a zdravého stravování, nepodlé-
hání stresům a obavám. V několika vystoupeních
bylo konstatováno, že útok farmaceutických
lobby proti přírodním léčebným metodám a me-
dikamentům zesiluje a podléhají mu i státní in-
stituce a firmy, které donedávna sponzorovaly
některé alternativní projekty. To je velmi smutné. 

Děkujeme Vám za rozhovor a přejeme mnoho
dalších zájemců o tuto alternativní metodu.

Nutno říci, že paní doktorku se mi nepodařilo po-
zvat na kávu ani čaj. Byla totiž právě ve svém pra-
videlném očistném preventivním procesu a z při-
nesené lahvičky během rozhovoru jen několikrát
decentně upila vodu. Nutno také říci, že tato
drobná dáma, která ve svých 73 letech nebere je-
diný lék, přicupitala na podpatcích s vitalitou,
kterou by jí mohli o několik generací mladší ženy
jen závidět. 

Po této motivaci na vlastní oči, jsme se jali
v redakci a na rodinných příslušnících (neb viro-
zové období zdaleka není za námi) vyzkoušet ně-
které rady, které nepotřebují speciální postup,
konzultaci a odborné vedení. A také, které nám
jaksi osobní zábrany dovolily…

V minulém čísle Regeny 
byl uveden článek
o čerstvých ovocných
a zeleninových šťávách,
jaký na ně máte názor?

Pravidelně se zúčastňujete
urinoterapeutických
kongresů, jak probíhal 
ten loňský v Mexiku?

V tom procesu tedy 
pijete vodu, urinu, 
nějaké bylinkové čaje 
či čerstvé šťávy?

Kdyby to Čachtická paní
věděla, život mnohých
panen by byl nejspíš
ušetřen ☺

Jak vy sama používáte
urinu preventivně?

A urinové obklady?
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Základní rozdělení uriny:

Ranní moč – je zcela nejúčinnější – obsahuje
velké množství hormonů

Denní moč – bohatá na látky z potravy (výživná
funkce)

Noční moč – obsahuje informace o nemocech
probíhajících v organizmu

Opravdu unikátní moč se utváří během půstu, hla-
dovění. Dochází přitom k vylučování zplodin, kte-
rými je moč nasycena. Pití této moči nabité infor-
mací pak rozpouští usazeniny a léčí infekční
ložiska. Působí zde homeopatický princip. Nezapo-
meňme, že naše tělo je vytvořeno z originálního
biologického koktejlu, tudíž universální léky nejsou
vždy tak účinné, jako naše vlastní látky.
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