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Японският професор Кацудзо Ниши е създал уникална 
Система за здраве, която не е просто комплекс от прави
ла и упражнения, а поскоро цялостна филосо фия за на-
чин на живот според законите на природата. Системата на 
Ниши е насочена към това да върне на човека истинската 
му същност, нераз ривно свързана с целия заобикалящ го 
свят, с Природата и Вселената, които не познават болести-
те, а само здравето.

Като анализира и проверява на практика огромното 
ко личество натрупани от човека знания в областта на 
естес твеното оздравяване, Ниши избира от нея всичко 
найефективно и найрационално и го обединява в ця-
лостна за вършена система.

Благодарение на методиките на Ниши хиляди хора са 
се излекували от различи по вид и тежест заболявания.

Книгата, която държите в ръ цете си ще ви помогне да 
намерите своя собствен път към здравето и хармонията.

Всички права са защитени. Никаква част от тази книга не може 
да бъде възпроизведена в каквато и да е форма без писменото 

разрешение на притежателя на авторските права.
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ОЗДРАВЯВАНЕ НА СЪДОВЕТЕ И 
KРЪВТА

Родих се слабо и болно дете. Диагнозите, по-
ставени от лекарите, не ми оставяха никакви 
шансове; на моите родите ли беше съобщено на-
право и недвусмислено, че едва ли ще доживея до 
20 години. Печатът на смъртта, с който ме беляза 
медицината на толкова млада възраст, въздейст-
ваше над моето детство и юношество, правейки 
ме самотен, необщителен, затворен и нещастен. 
Връстниците ми ме отбягваха, защото бях слаб и 
обречен и по цели дни бях отдаден само на себе си. 
Самотата ме направи мислител. Мислех за живо та 
и смъртта и понякога ме спохождаха истински оза-
рения. Разбирах, че на моите безгрижни връстни-
ци не им идваха в главата такива мисли, каквито 
мен ме спохождаха, че те жи вееха поповърхност-
но и не се задълбочаваха в същината на нещата и 
явленията, както правех аз. Затова беше погор-
чиво на душата ми: не можех да се примиря с това, 
че моят ум, моите способности, които явно чувст-
вах в себе си, моите склонности към философски 
размишления, моите съждения, моите мисли, мо-
ите озарения – всичко това бе обречено да загине 
заедно с мен само след няколко години и, значи, 
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че никога няма да може да се реализира.
Не можех повече да се доверявам на лекарите, 

не можех да се надявам на тях – та нали те се от-
казаха от мен, оставяй ки ме насаме с неминуемо 
приближаващата се смърт. 

И тръгнах по пътя на познанието, резултат от 
което стана Системата за здраве. Тази Система 
не е мое собствено изоб ретение, тя се появи в 
резултат на внимателно, всестранно изучаване, 
анализ и експериментална проверка на практика 
на целия огромен опит, натрупан от човечество-
то в областта на естествените методи за оздра-
вяване. Тя ми помогна да оживея и оздравея без 
помощта на лекари и лекарства. Тази система се 
появи не веднага, за нейното създаване бяха не
обходими много години. Но всяка крачка по пътя 
на познани ето беше крачка към здравето. Събрах, 
изучих и системати зирах всичко найдобро, което 
е известно на човечеството за здравето и изцеле-
нието.

КАКВО Е ЗДРАВЕ И КАКВО Е БОЛЕСТ

Лекарите изхож дат от болестта, а не от здраве-
то; болестта става за тях точка на опора в процеса 
на изцелението, а не на здравето! Признаците на 
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здраве не се изучават в медицинските инсти тути; 
от студентитемедици не изискват да изучават 
здрави те. Професорите по медицина никога не 
четат лекции за това какво е здраве – те постоян-
но говорят за болести. Получава се така, че меди-
цината просто не знае какво е здраве! Как може 
да се излекува човек, тоест да се доведе до здраве 
без да се знае какво е това здраве?

Традиционната източна медицина е неотдели-
ма от източната философия, проповядваща осо-
бен начин на живот – живот в спокойствие, хар-
мония, единство с Природата. На основата на тази 
философия е построено и китайското изкуство за 
хар монизация на пространството – фън шуй, без-
граничните въз можности на което все още не са 
известни на западната циви лизация1; на това са 
основани и японската система за хранене  макро-
биотиката, а и всевъзможните бойни изкуства, 
дошли до наши дни от дълбока древност...

Какво е хармония и съвършенство на Приро-
дата? Това е преди всичко хармония и нормален 
баланс на съзидателните и разрушителните сили. 
В природата постоянно протичат про цеси на съ-

1. Лекциите на К. Ниши (1884 1959) са били четени 
в началото на XX век. Бел. ред.
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зидание и процеси на разрушение. Природата за
пазва себе си в цялостност и хармония благодаре-
ние на това, че един от тези два процеса не преоб-
ладава над другия. Колкото се съзидава, толкова 
се и разрушава – това е закон. Колкото ново идва, 
толкова старо си отива – и обратното. Животът е 
непрекъснато умиране и непрекъснато възраж-
дане.

Човешкият организъм е частица от Вселената, 
неотмени ма част от Природата. 

Стигнах до извода, че болестите не са резултат 
от попада не в организма на инфекция или от по-
лучени от родителите лоши предразположения. 
Болестите са само резултат на нару шаването от 
човека на Законите на Природата. Само когато се 
нарушават Законите на Природата, тогава започ-
ват в зап лашителни мащаби да се размножават 
вредоносните микро организми, тогава започват 
да влизат в сила лошите, получени по наследство 
предразположения. А тези Закони биват наруша-
вани, когато човекът започне да води неправилен 
на чин на живот. 

Болестта иска да ни помогне да възстановим 
изгубеното равновесие в организма. 
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ИЗЦЕЛЯВАЩИТЕ СИЛИ ВЪТРЕ В НАС

Принципите на хармонията са заложени от 
Природата в самия организъм. Организмът сам 
„знае“ какъв трябва да бъде, за да бъде съвършен. 
Във всеки човек има Целебни Сили, запазващи 
тази хармония и стремящи се в случай на нейно-
то нарушаване да възстановят равновесието. Ор-
ганизмът е замислен от Природата като система, 
която е способ на сама да се привежда в ред, сама 
себе си да урежда и ре гулира. Щом в човека живее 
тази сила, той може винаги да разчита на успех в 
борбата за своето здраве. На Изцелява щите Сили 
на организма не трябва да се пречи, а трябва да 
им се помогне.

Действието на Изцеляващите Сили се 
потвърждава по найочевиден начин. Съставът на 
кръвта от природата е такъв, че тя има свойство-
то самостоятелно да унищожава стра ничните ве-
щества, внедрили се в организма или образували 
се в него. Кръвта сама води непрекъсната борба 
с такива вещества. В този случай можем да се до-
верим на организма и да не му пречим в неговата 
целебна дейност.

Вземането на лекарства не е помощ, а само 
пречка в самоизцеляващата работа на организма. 
Живото може да се излекува само с живо. 
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Къде е тази свързваща нишка, по която от ор-
ган на орган се предават или здраве, или болест? 
Естествено глав ната свързваща сила на организма 
е кръвоносната система.

Един от изводите, до който стигнах, е: здраве-
то на чове ка зависи от това как циркулира кръв-
та по съдовете, от това доколко безпрепятствено 
протича тя, каква е ско ростта и силата на нейното 
движение и от това доколко съ вършен е нейният 
състав.

НОРМАЛНОТО КРЪВООБРЪЩЕНИЕ - 
„РЕКАТА НА ЖИВОТА“

Кръвта е живот – хората знаели това от 
найдревни вре мена. Всяка клетка на организма 
получава храна от кръвта. Кръвта съединява и 
подхранва всички органи и системи на организма. 
Всички знаят, че кръвта се движи по вени и арте
рии. Но мнозина забравят, че до всяка клетчица 
на организ ма тя се доставя именно от капиляри-
те. Всяка клетчица на тялото е обвита с капиляри 
като с паяжина. Трудно е да си го пред ставим, но 
всички капиляри, поставени в една линия, биха 
имали дължина 6090 хиляди километра!

И при хранене на организма чрез капилярите 
трябва да се съблюдава същият баланс на съзида-
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телните и разрушител ните сили, същата хармо-
ния. 

Ето защо е желателно да се започне работа по 
оздравяване то на организма именно с оздравява-
не на съдовете и кръвта.

Каква сила е нужна, каква мощна помпа, за да 
изтласка кръвта във всеки капиляр, да я достави 
до всяка клетка?

Вечно се е смятало, че тази сила е сърцето  
мощният мотор, разнасящ кръвта по цялото тяло. 
Но съвременните изследвания доказаха, че мощ-
ността на сърцето не е толко ва голяма. 

Ето какво се получава: кръвта от сърцето по-
стъпва в арте риите, които представляват нещо 
като разтягащи се, изсмук ващи тръбички – те като 
че ли „изсмукват“ кръвта от сърце то. След това ар-
териите я носят до капилярите и, преминавай ки 
по капилярите, кръвта се изхвърля във вените, за 
да се вър не обратно към сърцето. Вената е нещо 
като изсмукваща тръ бичка, която издига кръвта 
в сърцето и не й позволява да се върне обратно 
– за целта във вените има специални клапани. С 
какви сили кръвта от капилярите се издига във 
вените? Отго ворът може да бъде само един – с ка-
пилярите.

Главният двигател на кръвта е разположен не 
в сърцето, а в капиляри те.
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Рис. 1. Сърдечносъдовата система на човека С бял 
цвят са оцветени артериите, с черен - вените.
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Болестите на капилярите практически са в ос-
новата на всяка болест в човешкия организъм.

Капилярите са тънки и поради това  крехки и 
уязвими. Те първи започват да се замърсяват, чу-
пят, отмират и повреж дат. Когато капилярите се 
повредят и спират да се свиват, кръвта не може 
да стигне до клетките. Клетките, лишени от хра-
нене, започват да умират. Умирайки, те създават 
болес ти на органите. Лошата работа на капиля-
рите води кръвта до застой и нарушаване на нор-
малното й придвижване по съдо вете. Възниква 
дисбаланс на разрушителните и съзидателните 
сили. Организмът започва сам да отравя себе си и 
се превръща в нещо като бунище от нечистотии. 

Ето защо без нормална работа на капилярите 
животът на клетките, тъканите, органите и сис-
темите на нашия органи зъм е невъзможен. И да 
изцеляваме себе си трябва да за почваме с оздра-
вяването на капилярите. Един от начините за тях-
ното оздравяване е движението.

ОЗДРАВЯВАНЕ С ДВИЖЕНИЕ

Погледнете заобикалящата ни природа! Има 
ли в нея не що неподвижно? Няма да намерите в 
нея нищо, което да е абсолютно неподвижно. Пла-
нините? Скалите? Дори те не са неподвижни. 
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Животът е движение, а движението е живот.
Специалните упражнения, които са насочени 

към това да накарат капилярите да се свиват, а 
значи и да накарат кръвта да циркулира нор-
мално, е първата крачка към това да се из веде 
организма от пропастта на неподвижността, от 
бездна та на болестта. Да започнеш да се движиш 
 това означава да започнеш да оздравяваш.

СИЛАТА НА ВИБРАЦИИТЕ

В човешкия организъм нищо не е в покой. В 
живия и здрав органи зъм постоянно пулсира и 
вибрира всяка клетка. Когато тази вибрация се 
прекрати, настъпва смъртта.

Нашият организъм е устроен така, че всички 
мускули в него постоянно, макар и незабележимо 
вибрират  това са много фини вибрации, подобни 
на звукова вълна. Докато я има тази вибрираща 
вълна, има сила, здраве и живот. 

Научавайки се да изпълнява прости упражне-
ния, каращи капилярите да вибрират, да се сви-
ват, всеки човек ще може да си върне здравето без 
помощта на лекар, масажист, без хапчета и меди-
цински процедури.
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