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Jednou z legendárních postav československé alternativní medicíny byl dr. Bohumil Houser (1922–2005). 
Léčitel a jasnovidec, aktivní člen protifašistického i protikomunistického odboje, válečný hrdina, spisovatel 
a básník, jogín a duchovní mistr. Přednášel na světových konferencích alternativní medicíny v západní Evropě, 
Americe a Asii a v roce 1987 obdržel v Kodani čestný doktorát. Co bylo tajemstvím jeho úspěchů? A co si 
od něho můžeme vzít my dnes?

principy a metody léčitelské legendy
Dr. Bohumil Houser:

Meduňka představuje zajímavou osobnost

Měl jsem to štěstí se 
s panem Houserem mnoho
krát osobně setkat na jeho 
přednáškách, jógových 
soustředěních, která vedl až 

do konce svého života, i v jeho skrom
ném brněnském bytě. Mnozí z jeho žáků 
se mi stali celoživotními přáteli a stejně 
jako pan Houser neocenitelnými prů
vodci na cestě spirituality a alternativní 
medicíny. Rád bych s vámi sdílel pět 
základních principů alternativní léčby 
a tři snadno dostupné a praktické 
metody, které jsem se od pana Housera 
(a jeho žáků) naučil a dodnes používám 
pro péči o tělo, mysl a duši. Ale nejprve 
pár slov o tom, kdo to vlastně byl 
dr. Bohumil Houser a proč bychom měli 
naslouchat právě jeho radám.

Bohumil Houser prožil většinu svého 
života v Brně. Měl velmi těžký a dra
matický život, ale nikdy si nestěžoval. 
Naopak bral vše s nadhledem a jedi
nečným humorem člověka, který došel 
duchovního poznání. Podobně jako další 
slavní léčitelé (například Páter Ferda) 
měl dar jasnovidnosti. Ta pomohla 
mnohokrát nejenom jeho pacientům, 
ale i samotnému panu Houserovi, na
příklad v roce 1945 v koncentračním 
táboře Creussen, kde si odpykával trest 
za účast v protifašistickém odboji. 
Na výzvu jasnovidného snu zde zahájil 
úspěšnou vzpouru vězňů, kteří už 
před příchodem Američanů celý tábor 
ovládli. Jasnovidnost mu také zachrá
nila život, když mu po komunistickém 
puči v roce 1948 hrozil trest smrti 
za velezradu poté, co veřejně zkritizoval 
únorové události. Varován jasnovid
ným snem doslova na poslední chvíli 
unikl z domova před komandem SNB 
a ilegálně se dostal přes státní hranice 
do Německa, kde získal politický azyl 
a kde žil až do roku 1956. Tyto a další 
příběhy z pestrého života pana Housera 
je možné si přečíst v krásné autobiogra
fii Sny neprobuzeného.

Ve své léčitelské praxi používal pan 
Houser akupresuru, magnetoterapii, 
bioterapii, metalopatii, fytoterapii, hyp
nopunkturu, jógoterapii, automočovou 
terapii, čchikung, šamanské léčebné 
rituály atd. Základní principy svého pří
stupu shrnul do pěti slov: víra, metoda, 
koncentrace, imaginace a … tajemství.

Pět principů alternativní léčby

Víra
„Věř a víra tvá tě uzdraví,“ zní známá 

slova Ježíšova. Bez naší vlastní víry 
v možnost uzdravení nemůže fungovat 
ani klasická, natož alternativní medi
cína. Podle pana Housera si ušetříme 
spoustu času a vlastního hledání, když 
si najdeme zkušeného učitele, kterému 
můžeme důvěřovat. Sám pan Houser 
měl mnoho učitelů a přátel z různých 
duchovních směrů a oblastí společ
nosti. Bylo mu cizí jakékoliv sektářství 
a k podobné otevřenosti vedl i druhé. 

Metoda

Proti nemoci je dobré postupo
vat na všech „frontách“, od působení 
na mysl a psychiku až po dechová, ener
getická a fyzická cvičení, zdravou stravu 
a celkovou proměnu životního stylu. 
V pokladnici světové spirituality přitom 
máme obrovské bohatství vědomostí 
a návodů z oblasti celostní medicíny, 
které lidstvo nashromáždilo za tisíciletí 
a které dodnes neztratily nic na aktuál
nosti. Proto pan Houser sestavil unikátní 
systém, v němž propojil nejúčinnější 
a staletími ověřená cvičení a poznatky 
z tradic jógy, buddhismu, taoismu, zenu, 
šamanismu, křesťanské mystiky, přírod
ního léčitelství i moderní vědy. Vycházel 
přitom z hluboké znalosti těchto tradic 
a metod, které dlouhodobě sám na sobě 
praktikoval a také je doplňoval o vlastní 
originální postupy. 

Koncentrace

Když máme víru a zvolíme vhodné 
metody léčby, je třeba se plně soustře
dit na jejich provádění. Čím silnější bude 
naše soustředění, tím dříve dojdeme 
kýžených výsledků. Bez koncentrace se 
nemusí dostavit výsledky žádné nebo 
budou jiné, než jsme očekávali. Je to 
podobné, jako kdybychom se při řízení 
auta dostatečně nesoustředili na cestu 
a dojeli úplně jinam, než jsme chtěli. 
Celá naše snaha pak přijde vniveč. 
Proto je rozvíjení bdělé pozornosti 
a soustředění základem všech meditač
ních praxí i alternativního sebeléčení.

Imaginace

Imaginací se dostáváme k pochope
ní jemnějších zákonitostí alternativní 
léčby. Správně rozvíjená imaginace 
může zesílit účinky aplikovaných metod 
a podstatně urychlit proces uzdravení. 
Ačkoli proti nemocem aktivně půso
bíme na všech frontách, náš vnitřní 
postoj je zásadně takový, že se nejedná 
o asketický „boj proti nemocem“, ale 
o přirozené a radostné „posilování 
našeho zdraví“. Nezaměřujeme se 
na myšlenky o nemocech a starostech, 
ale naopak pěstujeme představy zdraví, 
štěstí, spokojenosti, radosti, míru atd. 
A od egoistické pozornosti jen na sebe 
a „naše“ problémy se přesouváme 
k pravdivějšímu uvědomění života jako 
celku a k nesobeckému přání štěstí 
a zdraví všem bytostem.

Tajemství

Pro své uzdravení bychom měli 
využít všechny schopnosti naší inteli
gence a prostředky, které jsou přirozeně 
dostupné. Samotné uzdravení je však 
vždy v posledku „tajemstvím“, které nás 
přesahuje. Jak se moudře říká: Lékaři 
léčí, ale Pán Bůh (pro nevěřící: Příroda) 
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Základním postupem je pití naší 
první ranní moči, přičemž se vypouští 
její přibližně první a poslední třetina 
a pije se střední proud. Vážněji nemocní 
mohou pít urinu až několikrát denně. 
Kromě pití je možné ji používat i k jo
gínským průplachům nosních dírek, 
ke kloktání, k obkladům atd. Celoživot
ně praktikuji (především pro prevenci)  
všechny uvedené způsoby a mám velmi 
dobré zkušenosti například s kloktáním 

při bolení v krku, přičemž podle potřeby 
je možné urinu obohacovat i o další 
účinné látky podle naší individuální 
obliby, jako je myrha, propolis apod.

Urina, která je vedlejším produk
tem filtrace krve, obsahuje podle pana 
Housera velké množství pro naše tělo 
prospěšných látek působících proti
mikrobiálně, protivirově, protiplísňově 
a protirakovinně. Obsahuje i stopové, 
prvky, hormony, enzymy, éterické kyse
liny, celkově asi dvě stě komponentů, 
které už náš organismus jednou zpraco
val a doslova si je „ušil na tělo“. Naopak 
obsah škodlivých látek a bakterií v moči 
je podle pana Housera tak malý, že 
se laboratorně ani nezjistí. Ale i toto 
malé množství stačí podle něj na to, 
abychom se pitím uriny sami každý den 
očkovali proti všem nemocem, které 
jsme chytili předchozí den. „Žádná jiná 
taková medicína na světě není,“ tvrdil 
pan Houser. 

A protože si tuto medicínu vyrábí 
naše tělo samo, musíme ji také vyrábět 
správně. To podle pana Housera 
znamená nekouřit, nepít alkohol 
a také nejíst větší množství masa či 
mléčných výrobků. Zvláště důležité je 

uzdravuje! Nejlepší prevencí nebo pod
mínkou trvalého vyléčení nemocí je tak 
podle pana Housera moudře vedený 
duchovní a etický život, který činí radost 
nám i druhým. K uzdravení pak dochází 
zákonitě, jako k vedlejšímu efektu 
našeho postupu na duchovní cestě. 
Když nám nemoc již „dobře poslouži
la“ tím, že nás dovedla k potřebnému 
poučení a moudřejšímu životu, k čemu 
by nám dále byla? 

Šivambu: automočová terapie 

Automočová terapie, indickými jogíny 
nazývaná „šivambu“, patřila k nejob
líbenějším Houserovým metodám. 
V Indii a dalších asijských zemích je tato 
metoda široce rozšířena mezi jogíny 
a vzdělanými lidmi. Šivambu znamená 
doslova „Šivova voda“ a pití vlastní 
moči jako léčebného a omlazujícího 
prostředku je zmiňováno již v 5000 let 
starém jógickém spise Damar Tantra. 
Na stránkách Meduňky se čtenáři 
s touto metodou mohli seznámit díky 
MUDr. Vilmě Partykové, která ji praktiku
je pod názvem „urinoterapie“. V zásadě 
se jedná o stejnou metodu, která je pod 
různými názvy známá prakticky ze všech 
světových civilizací. 

Dr. Houser považoval automočovou 
terapii za „prokazatelně nejúčinnější ze 
všech alternativních léčebných metod“. 
Přitom je podle něj tato metoda zároveň 
absolutně bezpečná, bez ved lejších 
účinků, velmi snadná, levná a každému 
dostupná. Sám na sobě ji praktikoval 
desítky let a také ji s vynikajícími výsled
ky ordinoval stovkám pacientů z okruhu 
svých jogínských přátel. 

Meduňka představuje zajímavou osobnost
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GENISTEIN
EPIGEMIC®

Vyzrajte na menopauzu

Žádná žena nevítá menopauzu s otevře-

nou náručí. O nepříjemných symptomech

v tomto období kolují téměř legendy,

navíc se výrazně zvyšuje riziko některých

zdravotních problémů. I na menopauzu

lze ale vyzrát.

Genistein je látka ze skupiny fytoestro-

genů, tj. podobá se ženskému pohlav-

nímu hormonu estrogenu. Díky svým

pozitivním účinkům vám pomůže zvlád-

nout nepříjemné příznaky období meno-

pauzy, podpoří vaši vitalitu a pomůže

udržet v kondici vaše kosti a cévy.

Genistein přispívá k následujícím účinkům

∞ Pomáhá udržet komfort v období meno-

pauzy a regulovat nepříjemné symptomy,

jako jsou pocení, návaly horka a podráž-

dění.

∞ Podporuje udržení zdraví kostí.

∞ Pomáhá udržet tonus pokožky.

∞ Podporuje normální růst vlasů.

∞ Přispívá k udržení normální hladiny 

cholesterolu.

∞ Podporuje redukci vazomotorických

symptomů spojených s menopauzou.

Blue step spol. s r. o. 
Tel: 235 516 246, 773 990 807
Objednávky: www.epigemic.cz
Slovensko: www.epigemic.sk
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↑  Léčitel dr. Bohumil Houser
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je nám blízká. V teistických naukách 
je to modlitba či mantra, pomocí které 
se vnitřně spojujeme s naší oblíbenou 
podobou Boha a získáváme důvěru 
ve věčný život. V učeních neteistických, 
např. v buddhismu, se vedle metta
bhavany jedná především o meditaci 
bdělé pozornosti a vhledu do podstaty 
skutečnosti (vipassana). Jednou z jejích 
nejrozšířenějších technik je sledování 
dechu (anapana sati). 

Při praktikování anapana sati je 
důležitých několik věcí:

Meditační pozice: Měla by být po
hodlná, ale vzpřímená. Ideální je 
jakákoliv pozice se zkříženýma 
nohama, ve které jsme schopni 
vydržet delší dobu nehnutě (buď 
na zemi, nebo i na židli). V zenových 
klášterech se cvičí s otevřenými 
očima a pohledem upřeným (tzv. 
do blba) přibližně 1 až 1, 5 metru 
na zem před sebe nebo na zeď. Ti, 
kterým to vyhovuje více, mohou 
cvičit i s očima zavřenýma. Důle
žité je jen nespat nebo neupadat 
do bdělého snění. A k tomu pomáhá 
mít oči spíše otevřené.

Pozornost na dech: Dech se nijak ne
ovlivňuje, pouze se bděle pozoruje. 
To samo po krátkém čase způsobí, 
že se dech zpomalí a prohloubí. 
Soustředíme se na každý jednot
livý nádech a výdech. Můžeme si 
pomoci koncentrací buď na proud 
vzduchu u nosních dírek, anebo 
na zvedání a klesání břicha při 
dýchání. Mně osobně se osvědčilo 
doporučení některých mistrů zenu 
soustředit se na to, jak nadechuje 
a vydechuje celé naše tělo. Kdykoliv 
se přistihneme, že bloudíme v my
šlenkách a snech, nijak proti nim 
nebojujeme ani je neanalyzujeme, 
jen se prostě vrátíme zpět k pozoro
vání dechu.   

Délka a místo meditace: Pro začáteč
níky úplně stačí i 20–30 minut, 
resp. doba, po kterou jsme schopni 
udržet meditační soustředění, a čas 
se může dle chuti prodlužovat. Při 
intenzivních vícehodinových me
ditacích je doporu čováno střídání 
sezení a chůze. Pro dosažení kýže
ných výsledků je důležité pravidelné, 
ideálně každodenní cvičení. Pomáhá 
také cvičit vždy na stejném místě 
a ve stejný čas. Při meditaci v chůzi 
se k dechu přidává ještě koncentra
ce na jednotlivé kroky. 

nekonečné lásky a soucitu. Kéž všechny 
bytosti jsou zdrávy a šťastny, kéž 
všechny bytosti žijí v klidu a míru. 
Kéž všechny bytosti na severu, jihu, 
západě a východě, malé i velké, silné 
i slabé, bohaté i chudé, krásné i ošklivé 
jsou zdrávy a šťastny. Kéž všichni naši 
kritici, oponenti a nepřátelé jsou zdrávi 
a šťastni. Odkládáme myšlenky závisti, 
nenávisti, myšlenky strachu, který jsme 
zažili od narození až po tuto chvíli; 
odkládáme myšlenky a představy o ne
mocech a nahrazujeme je myšlenkami 
nekonečné lásky a soucitu.

Kéž všechny bytosti jsou zdrávy 
a šťastny, kéž všechny bytosti žijí v klidu 
a míru. Kéž si všichni v pravdě uvědomí
me, že jsme bratry a sestrami v jednom 
nekonečném oceánu života a přejme si 
vzájemně klid a mír. Mír blízkým a mír 
vzdáleným. Opakujme si zvolna v mysli 
dvacetkrát: Kéž všechny bytosti jsou 
zdrávy a šťastny, kéž všechny bytosti žijí 
v klidu a míru. Mír blízkým a mír vzdá
leným.“

Mettabhavanu můžeme vyslovovat 
nahlas či v duchu, v plné či zkrácené 
verzi. Můžeme si ji přidat do rituálu, 
kterým začínáme a končíme náš den 
nebo naše pravidelná duchovní cvičení 
nebo ji využívat, kdykoliv tuto potřebu 
„pohladit duši světa “ ucítíme. Důležité 
není přesné znění, ale duch této praxe 
a její účinky na naši mysl. Pomáhá nám 
cítit se lépe a více milovat sebe, život 
i druhé? Pak cvičíme správně.

Anapana sati: sledování dechu 
a léčba naší „poslední nemoci“ 

Jednou během jógového soustředění 
mluvil pan Houser o smrti a o tom, že 
smrt je pro duchovního člověka jako 
„dát si malé kafe“, a přitom vyzval jednu 
z meditujících žen, svou dobrou přítel
kyni, která po těžké nemoci prodělala 
autentickou zkušenost klinické smrti: 
„Dášo, pojď nám popovídat o tom, jak jsi 
umřela. A zkrať to, vždyť smrt je jenom 
jako dát si kafe. Vlastně jenom jako dát 
si malý kafe. Za pár minut máme oběd, 
tak ať nám to nevystydne!“ 

Otázka naší smrtelnosti je podle 
pana Housera z pohledu spirituality 
vůbec otázkou nejdůležitější. A bez 
jejího vyřešení ani náš život nemůže 
být úplný a šťastný. Představa umírání 
ve strachu a utrpení z rozloučení se 
vším, co jsme v životě znali a milova
li, je tou „poslední nemocí“, z níž nás 
může spiritualita vyléčit. Pro vyrovnání 
se smrtí je podle pana Housera nejdů
ležitější věcí naše celoživotní duchovní 
praxe vykonávaná podle tradice, která 

toto dodržovat v druhé polovině dne 
a k večeři jíst již pouze zdravou vegan
skou stravu, aby byla ranní moč kvalitní. 
Vegetariáni a vegani to mají v tomto 
ohledu při praktikování šivambu nebo 
jiných jógických metod snazší. 

Moje zkušenost je taková, že zpočát
ku pro nás mohou být pití a chuť uriny 
nezvyklé. Brzy však zjistíme, že jedinou 
překážkou je mentální blok, který 
vůči moči podvědomě máme. Když ho 
uvolníme, je to snadné a příjemné jako 
třeba pití bylinkového čaje. Nicméně 
chuť uriny se může velmi měnit dle 
našeho zdravotního stavu, stravy, 
denní doby atd. Automočová terapie 
je také účinnější, když ji neprovádíme 
jen na fyzické úrovni, ale uděláme si 
z ní „magický rituál“. Můžeme při něm 
pronášet slova modlitby, mantry nebo 
sugesce vedoucí ke zdraví a štěstí. 
U každé alternativní metody tak sou

běžně působíme nejen na tělo, ale 
i na psychiku, která je beztak hlubší 
příčinnou většiny nemocí. Důležitá jsou 
proto podle pana Housera i cvičení 
mentální a duchovní.

Mettabhavana: rozvíjení lásky 
a soucítění

Život všech bytostí je jednota, celek, 
a my jsme jeho součástí. Přání zdraví 
a štěstí sobě samým může být účinné, 
jen pokud totéž přejeme i ostatním. 
Proto jednu z nejdůležitějších rolí mezi 
léčivými sugescemi má meditace laska
vosti a soucítění, jíž rozvíjíme pozitivní 
myšlení a empatii. 

Dr. Houser nejvíce využíval meditaci 
mettabhavana z tradice buddhismu, 
kterou pro naši kulturu krásně převy
právěl vlastními slovy: 

„Tak jako naplňujeme křišťálovou 
vázu čirou, pramenitou vodou, tak na
plňujeme svoji mysl i tělo myšlenkami 

↑  Léčení pomocí energie čchi
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především můj syn Daniel, kterému 
v té době bylo asi devět let. Daniela už 
od dvou let trápilo astma a alergie. Při 
sportu měl potíže s dýcháním a setkání 
se psem a kočkou mu způsobovalo 
rudnutí očí a dušnost. Klasická medicí
na nepomáhala. Po několika setkáních 
a konzultacích jsme dostali od Ivoše 
radu, aby Dan začal dělat automočo
vou terapii, a to pravidelně, každé ráno 
a večer. Takže Dan ve svých devíti letech 
pil vlastní urinu a po několika týdnech 
se jeho zdravotní stav zlepšil a alergie 
a astma ustoupily. Nyní alergií netrpí 
a astma se téměř neprojevuje. 

Automočovou terapii považuji za na
prostý zázrak. Já sama ji používám jako 
lék při běžném onemocnění, jako je 
chřipka či nastydnutí. Když cítím, že 
se začíná projevovat sebemenší pocit 
nachlazení, okamžitě piji vlastní moč, 
dělám výplachy nosu nebo ji inhaluji. 
Tento zázračný lék funguje velice rychle 
a asi po půl dni se mi udělá dobře a pří
znaky naprosto zmizí. Pamatuji si, bylo 
to hodně dávno, co jsem měla angínu. 
Během tří dnů pití vlastní uriny angína 
zmizela a od té doby jsem ji již neměla. 
Dokonce jsem získala větší imunitu“ 
(paní Vlaďka F.).

Zájemci o praktické osvojení si lé
čebných postupů legendárního léčitele 
mohou navštívit akce pořádané sdruže
ním Setkání s Cestou, které založili žáci 
a přátelé pana Housera. Třeba i někomu 
dalšímu z nás pomohou jeho poznatky 
k lepšímu životu? Jediné, co je k tomu 
zapotřebí, je víra, metoda, koncentrace, 
imaginace … a tajemství. ◆

Mgr. Jan Blahůšek

Zdroje: Bohumil Houser, Sny nepro-
buzeného, 1999; Bohumil Houser, Život 
v okamžiku, 1992

Meduňka představuje zajímavou osobnost

melancholie nebo zoufalství. Místo toho 
se může dostavit blažený pocit ode
vzdanosti. Měli bychom být odevzdaní 
a pokorní. Pokoru bychom měli cítit při 
nalezení tvaru i při zažívání tajemství 
zbavení se tvaru. To, co vzniklo, musí 
zemřít, zrození a smrt se vzájemně pod
miňují, nic není stálého na tomto světě, 
který je jen nedohledným silovým polem 
neustálých změn – živým vesmírným 
dechem! Jestliže se k nám smrt přiblíží, 
měli bychom ji přivítat slavnostně, jako 
děti Vánoce …“

Sledování dechu je výborným 
pomocníkem pro běžnou relaxaci a psy
chohygienu. Pokud budeme chtít využít 
tuto metodu nejen pro relaxaci, ale i pro 
svou duchovní cestu, zákonitě při inten
zivnějším cvičení dochází k hlubší očistě 
podvědomí a začnou se objevovat různé 
zkušenosti, příjemné i nepříjemné, roz
šířené stavy vědomí nebo i různé vnitřní 
překážky na další cestě. Podobné medi
tační praxe by se proto měly provádět 
pod dohledem zkušeného učitele, který 
duchovní cestou sám prošel. 

Možnosti setkání s metodami 
a žáky pana Housera dnes

Dnes mohou zájemci o zkušenosti 
a metody pana Housera čerpat inspi
raci z mnoha jeho článků a záznamů 
přednášek, přístupných na www.byti.eu. 
Podobným způsobem se snaží pomáhat 
lidem na jejich životní pouti i Houserovi 
žáci, např. Ivoš. Jeho cenné poznámky 
a vzpomínky inspirovaly napsání tohoto 
článku a patří mu velké poděkování. 
Rád bych proto zakončil naše vyprávění 
krásným příběhem paní Vlaďky a jejího 
syna, kterým setkání s Ivošem a metoda
mi pana Housera změnil život: 

„Důvod mého zájmu o jógu, medi
taci, čchikung a podobné praktiky byl 

Plody cvičení: Pozorování dechu nás 
učí žít více v bdělosti a přítomnosti 
a vymanit se z kolotoče neustálého 
přemýšlení, obav, přání a zbytečného 
hloubání. Umožňuje nám sestoupit 
do ticha našeho srdce, kde můžeme 
zakoušet trvalý mír, blaženost 
a radost z prostého bytí a osvobodit 
se jednou provždy od strachu ze smrti 
a nebytí. 

„Jestliže meditaci sledování dechu 
cvičíme pravidelně,“ říkal pan Houser, 
„naučíme se pozorně vnímat vznik 
a zánik každého okamžiku! Naučíme se 
tak přizpůsobovat věčnému rytmu pří
rodních zákonů, vlnit se a být v souzvuku 
a harmonii s těmito zákony, nebude
me jim odporovat a zbytečně se jim 
bránit…“ Čím jasněji cítíme svůj pulzující 
život a nevzpíráme se mu, tím menší 
je možnost, že se nás může zmocnit 

▼ inzerce ▼

Kupujte na WWW.GRADA.CZ Po zadání hesla E0519 získáte slevu 20 %. 
Nabídka je platná do 31. července 2019.

JAK K NÁM TĚLO PROMLOUVÁ
NEMOC JAKO VZKAZ DUŠE
ŠÁRK A VÁV ROVÁ

Jak ovlivňuje stav duše naše tělo? Co nám tělo říká prostřednictvím 
bolesti hlavy nebo zad, infekcemi a dalšími potížemi? Proč se cítíte 
nemocní, i když lékařské vyšetření žádnou nemoc neodhalilo? Proč 
se vám stále vrací zdravotní problémy, i když žijete zdravě? Objevte 
tajemství psychosomatiky!

Cena po slevě 279 Kč
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↑  Podobným způsobem jako B. Houser se 
lidem snaží pomáhat i jeho žáci, např. Ivoš.


