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Előszó

Mindannyian tudjuk, mégis sokan mára már megfeledkeztünk róla, 
hogy a vizeletivás egészséges és erőt adó. Pedig csaknem kilenc hó-
napon át mindnyájan ezzel éltünk együtt. A gyermekek megszüle-
tésük előtt egy olyan folyadékban lebegnek, melyet nagyrészt a saját 
vizeletük tölt ki, és amit magzatvíznek nevezünk. Arról a folyadékról 
van tehát szó, amelyben az ember kifejlődése végbemegy. Megisszuk, 
majd kipisiljük. Belélegezzük, és a tüdő fejlődik és tökéletesedik általa. 
Miután megszülettünk, ezt a folyamatot már tisztátalannak nevezzük. 
De ez vajon egyúttal azt is jelenti, hogy soha többé ne folytassuk ezt 
a gyakorlatot?

De igen: nekem és velem együtt sokaknak újra szokásunkká vált 
a vizelet fogyasztása. Én minden reggelemet azzal kezdem, hogy egy 
nagy pohárral megiszom a saját reggeli vizeletemből. „Azért, mert 
egészséges” – válaszolok a gyakran feltett „miért” kérdésre. Sokan 
először arra gondolnak, csak viccelődöm. Úgy vélik, a vizelet szeny-
nyezett, nem tiszta, hiszen így tanultuk. Hogyan is lehetne egészséges, 
és hogyan is lehetne képes betegségeket meggyógyítani? A tanultak 
azonban nem felelnek meg teljes mértékben a valóságnak.

A vizelet nem szennyezett, és nemcsak hogy nem az, de teljes 
nyugalommal megihatjuk vagy bedörzsölhetjük vele a bőrünket. És 
nemcsak azért, mert így tartja kedvünk, hanem azért, mert ettől még 
egészségesebbek leszünk. Ez az állítás igen sok kérdést vet fel. És joggal.

Miért is olyan egészséges a saját vizeletünk, és miért lehet gyógyír 
minden lehetséges betegségre? Hogy ezeket a kérdéseket megvála-
szolhassuk, nem árt elidőznünk egy kicsit az egészség és a gyógyítás 
fogalmainál. 
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Igen sokan úgy tekintenek a gyógyításra, mint ami gyorsan átsegít 
valamilyen testi nyavalyán. Gyógyultak vagyunk, ha a kanalas orvosság 
elűzi a megfázás tüneteit, ha a bevett gyógyszer megszünteti a fejfájást, 
vagy ha az aszpirin segít a náthán. 

A gyógyulás azonban, akárcsak az élet általában, nem ilyen egy-
szerű. Ugyanis nem csupán a testünk játszik benne szerepet. Érze-
lemvilágunk, gondolati és lelkivilágunk is részt vesz benne. Valódi 
egészséges állapot akkor jön létre, ha mind testileg, mind érzelmileg, 
mind mentálisan és spirituálisan is harmónia uralkodik bennünk. 
Így képes folyamatos áramlásra bennünk az életerő, és így vagyunk 
képesek vitalitással élni az életünket. Tudományorientált társadalmunk 
többnyire figyelmen kívül hagyja ezt az alapigazságot. 

Vegyünk példának egy szép rózsát. Megcsodálhatjuk gyönyörű for-
máját, szemügyre vehetjük sugárzó színeit és még friss, finom illatát 
is élvezhetjük. S az, hogy ez a rózsa oly szép, az nem másnak, mint 
annak köszönhető, hogy él. A rózsában ott van az életerő. Enélkül a 
rózsa nem lenne más, csak molekulák sokasága, csak levelek és szirmok 
egyvelege. Valószínűleg nem látnánk sugárzó színeket és nem éreznénk 
illatot. A különbség abban rejlik, amit mi „életnek” nevezünk. Minden, 
amit magunk körül látunk, mind élettel teli: az emberek, az állatok, a 
növények, sőt még az ásványok is.

A vizelet ugyanígy élettel teli. Egy olyan folyadék, amely tele van 
energiával és élettel. Egy folyadék, amely megtartja és erősíti a meglévő 
életerőt, és amely az elvesztett életerőt visszapótolja. 

Ettől még természetesen nem csodaszer. Ezért is mondjuk, hogy 
az egészség egyéb faktoroktól is függ, úgymint táplálék, környezet, 
érzelmi és mentális „higiénia”. A vizeletterápia minden esetben fan-
tasztikus segédeszköznek bizonyult a teljes felépülésben és a gyógyu-
lási folyamatban. Tisztítja és regenerálja a testet, javítja a hangulatot, 
feltölt lelkileg. Mindemellett próbára teszi régi, függőséghez idomult 
gondolatvilágunkat, mert függetlenségre és szabadságra ösztönöz. És 
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mivel bárkinél hatásos, így mindenki a saját maga orvosa lehet mindig 
és mindenhol. A gyógyszer mindig nálad van, ráadásul ingyen, még 
csak tenned sem kell érte semmit. Nem csoda, hogy akik használják 
és alkalmazzák, sokan isteni ajándékként tekintenek rá.

Röviden szólva ez egy unortodox terápia, ami akár forradalminak 
is nevezhető. És lám-lám, nincs új a nap alatt. Már több ezer éve alkal-
mazzák, csak egy kicsit a feledés homályába merült. Ebben azonban 
változás fog bekövetkezni.

Felhívták a figyelmemet holland napilapokban, a Volkskrantban, 
illetve a Trouw-ban megjelent két újságcikkre, amelyekben az indiai 
jógik (szent emberek) vizeletfogyasztásáról van szó. A vizeletterápiát 
már évezredektől fogva használják a gyakorlatban, ezek a jógik ezt a 
hagyományt elevenítik fel. Az ismerősöm, aki szólt a cikkekről, tudta, 
hogy én már három éve fogyasztom a saját vizeletemet. Emiatt egészen 
addig Hollandiában különcnek éreztem magam. Ugyanakkor nagyon 
is meg voltam győződve ennek az „éltető víznek” a helyreállító és gyó-
gyító hatásáról, és személyes tapasztalataim meg is erősítettek ebben.

Kiváltképp megelégedettséggel töltöttek el a másoktól, méghozzá 
tudósoktól származó olvasmányok, amelyek figyelmet szenteltek 
ennek az unortodox terápiának. A Volkskrantban és a Trouw-ban 
olvasható híradások egy olyan kutatásról számoltak be, amely egy 
stresszcsökkentő hormonnak, a melatoninnak a hatását írja le, amely a 
vizeletben is megtalálható. Mindkét napilap a neves angol hetilapnak, 
a New Scientistnek egy cikkére alapozta írását. Idézem a Trouw-ból: 
„Izgalmas, ugye? Úgy tűnik, hogy egy pohárka reggeli vizelet csodákra 
képes. Főleg, ha nap mint nap isszuk. Ezt a tanácsot pedig nem má-
soktól, mint a vizeletkutatással foglalkozó M. Millstól és T. Faunce-tól 
olvashatjuk, akik az ausztráliai Newcastle Egyetem munkatársai.”

Az ő újságcikkeiknek köszönhetően kerültem kapcsolatba a Trouw 
szerkesztőségével, akik felkértek egy interjúra. Olyasvalakit kértek 
tehát fel, aki (még mindig) mindennap fogyasztja a vizeletét egy 
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olyan „nagyra becsült” országban, mint Hollandia, ahol a középkori 
kuruzslásban való hit már a múlté. Még jobban elcsodálkozott az 
interjút készítő hölgy az általam előadott tényeken és azon, hogy a 
vizeletfogyasztás nem a középkor gyakorlata, és nem is kuruzslás. 
És azon is, hogy ennek hatása jóval túlmutat a stressz csökkentésén. 
A vizeletterápia több tízezer éves múltra tekint vissza és ma is alkal-
mazzák nemcsak az olyan „egzotikusnak” számító országban, mint 
India, hanem az Amerikai Egyesült Államokban és Európában is. 
Csodálkozott azon is, hogy a vizeletterápiával kimutatható, pozitív 
eredményeket értek el mindenféle betegség terén, a kinövésektől és 
ekcémától egészen a rákig és az AIDS-ig. A Trouw-nak adott interjú 
nagy hatással volt a médiára. „Rövid összefoglalóm” helyet kapott az 
NCRV (Holland Keresztény Rádió Egyesület) „Spiegels” (Tükrök) 
című műsorában, illetve a Berg-féle Veronica médiacsoport műsorai-
ban is, megjelent továbbá olyan rádiós programokban is, mint például a 
KRO (Katolikus Rádió) „Andere Koffie” (Kávé – másként) című, illetve 
a Vara tv- és rádiócsatorna „Steen” (Kő) és „Been en Jack Spijkerman” 
(Been és Jack Spijkerman) című, illetve a „Spijkers met Koppen” (Ami 
szöget ütött a fejbe) címmel sugárzott műsoraiban. Mint írtam – ennél 
többről van szó, hiszen ezek a megjelenések formailag hangsúlyozottan 
rövid összefoglalók voltak, abban a néhány percben nem nyílik lehe-
tőség másra, mint a közönséget kedvesen megszólító tények közlésére. 
A témának jóval több teret engedett a helyi Amsterdam TV és két 
folyóirat is (a Willem de Ridder Krant és az Onkruid). A műsorok után 
sok visszajelzést kaptam. A többség azt akarta tudni, hogy a valóságban 
miként is lehet alkalmazni a vizeletterápiát. Egyesek rögtön a pozitív 
eredmények közlésével kezdték. Mások azt kérdezték, hogyan tudnák 
legyűrni az ivással szemben fellépő pszichikai gátlásokat és meggyőzni 
magukat arról, hogy amit megisznak, az tényleg nem szennyezett. Volt, 
aki arra volt kíváncsi, hogy én magam miért kezdtem el, vagy arra, 
hogy a vizeletterápia honnan is származik.
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Először kezdjük a saját történetemmel, hogy hogyan is kerültem 
kapcsolatba a vizeletterápiával és ennek mi lett a következménye. 
Számomra is, ahogyan a legtöbb ember számára, aki a vizeletterápiával 
foglalkozik, igen lényeges tényező volt a saját tapasztalat megélése és 
a saját felismerések. Csak ezután vette kezdetét a „vizsgálati” fázis, 
melynek során meghallgattam mások elbeszéléseit, illetve irodalmi 
vagy szóbeli bizonyságtételek formájában még inkább meggyőződtem 
a vizeletterápia csodálatos hatásairól.

Remélem, hogy ezzel a könyvvel sok kérdésre tudok választ adni. Az 
információk egy részét a vizeletterápiával kapcsolatos saját tapasztala-
taimból merítettem. Más részük interjúkból és az ajánlott irodalomból 
származik. Ez azt jelenti, hogy nagyrészt csak összegyűjtöttem és 
egybeszerkesztettem azokat az információkat, amelyekkel valahol talál-
koztam. Az vezérelt, hogy ami az eredeti szövegekben jól és világosan 
meg volt fogalmazva, azon ne sokat változtassak, hogy az eredeti tar-
talmakat a lehető legjobban közvetítsem. Azokat az ismereteket tehát, 
amelyek a vizelet sokoldalú alkalmazásáról szólnak, amelyek terápiás 
instrukciókat, iránymutatást és tanácsokat tartalmaznak, és amelyek 
segítségével meg tudom válaszolni a gyakran feltett kérdéseket.

Vitán felül elmondható, hogy a vizeletterápia működik. Itt is jelen 
van azonban az a minden terápiával vagy kezelési módszerrel kapcso-
latban felmerülő tény, hogy ami egyikünknél kiválóan működik, az 
a másikunknál talán kevésbé hatásosnak bizonyul. Mindenki maga 
döntheti el, hogy a vizeletterápia az ő számára hatásos, értékes terá-
pia-e, vagy sem. 

A további meggyőződések tehát azon múlnak, hogy az illető maga 
mit tapasztal. Akik már fogyasztói ennek az éltető víznek, és azok-
nak, akik a könyv olvasása után döntenek emellett: proszit – és váljék 
egészségükre!

Coen van der Kroon, Amszterdam
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