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Вестник “Хоровод” е патриотичен вестник, 
ориентиран към всички, които обичат българското, като приоритет  
се оказва на тези, които се занимават с народни танци.

Във всеки брой на вестника ще бъде поместван обширен материал,  
посветен на определен вид хоро – как се играе, каква е историята му,  
кой го е написал, кои са най-добрите школи, където може да се изпълнява, 
както и още много други интересни факти свързани с него.

В останалите страници ще бъдат публикувани материали с патриотична  
насоченост, които ще бъдат на следните теми:

 Елемент от народна носия, свързана с региона от който е представеното хоро
 Информация за предстоящи и минали събори, карнавали, фермерски пазари и други подобни
 Велика българска военна победа
 Представяне на българските бойни знамена
 Български герой или значима историческа личност
 Български лечител, предлагащ природни начини за лечение
 Готварски рецепти, домакински трикове от едно време, легенди, обичаи и сакрални места
 Календар на предстоящи събития по места на родолюбива и битова тема
 ТВ програма, две страници кръстословици и забавни игри, вицове
 Последна страница на вестника ще представлява фото копие на чудодейна българска 

икона, с информация какво лекува, къде се намира и как да се стигне до нея
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Лили АНГЕЛОВА

- Д-р Димков, вие сте внук 
на легендарния билкар Петър 
Димков написал тритомника 
“Българска народна медици-
на”, какво помните от дядо 
си?

- Помня, че още невръстен 
предрекох бъдещето си: “Ще 
стана като дедко и ще лекувам 
хората”. така и стана, но освен 
личните си знания, аз доразви-
вам и учението на Петър Димков 
със съвременни знания. Иначе 
съм израснал с него, родил съм 
се в къщата му и живяхме за-
едно, докато отидох да следвам 
в киев. Дядо казваше, че съм 
четвъртото му дете. Нарочно из-
брах офталмологията, която е в 
основата на лечението на дядо. 
Иначе завърших в киев през 
1981 г. После с конкурс отидох в 
Медицинската академия, а след 
това наследих ръкописите му, 
които са 10 папки със схеми за 
лечение на различни заболява-
ния. Отделно там бе и книгата 
“Ирисова диагностика” с ценни 
диаграми, която три пъти дядо 
преработва. той почина на 95 г., 
а работеше повече от 75 години 
върху трудовете си.

- След 1989 г. ли отворихте 
първия си частен кабинет?

- Да, вкъщи. с методите на 
Петър Димков лекувах хора 
близо 25 години. Но искам да 
кажа, че той никога не е отри-
чал официалната медицина. аз 
също. Няма да е честно спрямо 
пациента да му кажа да хвърли 
антибиотиците и че само с бил-
кова отвара може да оздравее 
от всичко. Не виждам защо оба-
че да не практикувам и двете 
медицини. така нареченета не-
официална хилядолетия е била 
официална в Индия ии в китай. 
Водещи фармацевтични компа-
нии се стараят да разработват 
само препарати на растителна 
основа. тоест границите вече 
са размити между алтернативна 
и официална медицина, между 
фито и химиотерапия. Но про-
дължавам да твърдя, че нашите 
билки са най-лековити за нашия 
народ, китайските например, са 
си добри за хората, които живе-
ят само там.

- Така е. Когато човек се ле-
кува с билки, трябва ли да се 
откаже от лекарствата?

- Не е задължително, но тряб-
ва лекарят да е наясно каква 
комбинация прави, защото има 
хапчета за кръвно например, 
които не бива да се смесват с 
някои билки. Рискува се да се 
премине в предозиране или да 
се омаловажи ефектът от лекар-
ството. аз винаги отчитам тези 
фактори, когато изготвям даде-
на схема. 

- Кои са най-честите забо-
лявания, с които се срещате 
напоследък?

- това са психичните разстрой-
ства. те се повлияват успешно 

от билколечение. сред зачес-
тилите заболявания са още сто-
машно-чревните, сърдечните, 
хипертонията. Увеличени са и 
раковите заболявания. 

- Опасно ли е прекаляването 
с пиене на билки, колко дълго 
може да продължи една тера-
пия с отвари? 

- Продължителността на ле-
чение зависи от много фактори. 
ако човек си прави само чай-
чета за бодрост, за здраве и за 
загряване, билките не биха мог-
ли да навредят. Цял живот чо-
век ежедневно може да ги пие. 

Но когато се прилагат лечебни 
комбинации, нещата трябва да 
бъдат контролирани. В рецеп-
тите, които ползвам сега, има 
билки, които в големи дози и при 
продължителна употреба могат 
да бъдат токсични. При опреде-
лено заболяване и за даден пе-
риод те могат да имат прекрасен 
ефект, но ако се прекали или до-
зировките са неадекватни, може 
да има отрицателни последици. 
Билколечението трябва много 
добре да се прецизира. Чувал 
съм от пациенти, че ползват че-
рен оман. тази билка е отровна. 

аз също я прилагам, но в мини-
мални количества и комбини-
рана с много други билки. така 
че към билколечението трябва 
да се подхожда отговорно и се-
риозно. то дава прекрасни ре-
зултати при много заболявания 
и помага на хората, но трябва 
да се следи то лекар. Поне аз 
продължавам да изповядвам 
разбирането, че един лекар, ако 
не може да помогне, то поне не 
трябва да вреди. 

- Вие се занимавате с ирисо-
диагностика, какво ви показ-
ва човешкото око?

- Ирисът е много кръвосна-
бден орган с множество нервни 
рецептори. Вследствие на кръ-
вотока в него настъпват проме-
ни - на пигментацията, на реле-
фа, на структурата, а това вече 
са характерни белези за забо-
ляване на даден орган. В ириса 
има зони, които отразяват орга-
ните на тялото, т.е. дава локали-
зацията на отделните органи в 
отделни части на ириса. така че 
промените в дадения орган се 
отразяват в конкретната зона на 
ириса. това е знак за познава-
ча, че трябва лечение. Но искам 
да кажа и друго - при методите 
на дядо ми не присъства една-
единствена билка, която сама 
да лекува дадено заболяване. 
Билка панацея няма. Действат 
правилните комбинации на ле-
ковитите треви при конкретните 
дози. Примерно комбинацията 
от мента, мащерка, кантарион 
и маточина действа добре и на 
нервната система, и на съдове-
те. това са билки, които е добре 
човек да си пие всеки ден като 
чай. Зехтинът пък е прекрасно 
средство против атеросклероза-
та, както и орехите. 

- Кой има право да практи-
кува ирисова диагностика?

- само дипломирани лекари.
- Вие сте сътворили билко-

ви комбинации във форми, 
достъпни за хората, на кои-
то не им достига време да си 

правят класически от-
вари, нали така?

- Да, и имаме голям 
успех с тези формули. 
Доста време работя 
по тази идея, защото 
искам да е нещо стой-

ностно и да се припо-
крива с методите на 

дядо ми. 
- Какво беше отноше-

нието на дядо ви към ве-
гетарианството, както и към 
лишаването от млечни проду-
кти, което се счита за здраво-
словно днес?

- според дядо ми веганството, 
както и отхвърлянето на млеч-
ните продукти днес е изклю-
чително вредно. той обяснява-
ше, че на сила да се откажеш 
от месото не бива. Освен това 
бе против гладолечението. Да, 
вярно е, че за здрави хора то 
е полезно в някакви граници, 
но като цяло е стрес за органи-
зма. Ето той например не ядеше 
месо, но обичаше риба. Освен 
това, според дядо не липсата на 
млечни храни ще ни разболее, а 
точно обратното - благодарение 
на месо, сирене и мляко хиля-
долетия сме оцеляли, противно 
на очакванията. Златната среда 
трябва да се спазва във всичко. 
И най-важното е да се мисли по-
зитивно. Във всяко от системите 
на дядо ми присъства самовну-
шението като част от излекува-
нето. Няма ли го, няма как да 
настъпи подобрение в здравето.

- Дядо ви е лекувал и Ванга, 
и Людмила Живкова, Бреж-
нев, Черненко. Вярно ли е?

- Да. Освен Живкова и целия 
Цк на БкП той даваше и на дру-
ги соцвеличия съвети.

- Кое от неговото наслед-
ството все още е неизвестно 
на хората? 

- той е най-популярен с бил-
колечението си. Рецептите му 
са познати и са публикувани. Но 
още приживе написа една ду-
ховна книга “Хигиена и лекуване 
на душата”. към нея ще добавя и 
ръководството му по ирисодиаг-
ностика и “Молитвиник”. По вре-
мето на комунизма беше немис-
лимо популяризирането им. Но 
семейството Ц майка ми Лили 
Димкова и двамата ми вуйчовци, 
успяха да ги издадат. По-скоро 
проблемът е, че тези негови 
трудове не са толкова популяр-
ни, а носят ценно съдържание, 
и могат да са полезни за много 
хора. Например в “Молитвини-
ка” са събрани и общоизвестни, 
и създадени от него молитви. Не 
е въпрос човек само да се моли, 
а да осъзнава, когато се моли - 
защо, пред кого, каква молитва 
използва. ако не разбираме мо-
литвата си, от нея просто няма 
никакъв смисъл и ефект.

Телефон за контакт  
с д-р Димков:  02/928 28 77 

и 0888 63-45-87

1 рецеПТа. СЛаДКа СмеС  
за ЛеЧение на СЛиВици

ПригОТВяне. Отделя се 
белтъкът от прясно кокоше 

яйце и се разбърква добре 
с 6 равни ч.л. пудра захар 

и сока от 1 лимон.
КаК Се Приема. 

Сутрин, обяд и ве-
чер 30 минути пре-

ди ядене по 1 с.л.

2 рецеПТа. ЧеСнОВа заПарКа за 
ЛеЧение на ВъзПаЛенО гърЛО
ПригОТВяне. 30 обелени и сит-

но нарязани чесънчета и 1 пълна 
с.л. маточина се запарват с 300 
мл кипяща вода. След 
това се оставят захлу-
пени да киснат цяла 
нощ. на сутрин-
та се прецежда 

през тънка кърпа чрез изстискване. 
Чесънът има силно антисептично 
свойство и е много полезен в този 
случай.

КаК Се Приема. Пие се по 75 мл, 
подсладено с чист пчелен мед, пред-
варително врял на водна баня 10 ми-
нути.

3 рецеПТа. СмеС ОТ зехТин  
и ЛимОн При ВъзПаЛение  

на ЖЛъЧния мехур
ПригОТВяне. Смесват се по 100 

мл чист маслинен зехтин, лимонов 
сок и сок от черна ряпа. Добавят се 

по 20 капки сок от чесън.
КаК Се Приема: Сутрин, 

обяд и вечер 30 минути 
преди ядене се пиятпо 

30 – 40 мл. от сместа. 
Прави се и запар-

ка по 60 г от 

билките: жълта тинтява – корен, жълт 
смил, мента – пиперита, синя тинтява, 
червен кантарион, хмел – шишарки. 

*  *  *
ПригОТВяне. От горната билкова 

смес, предварително много до-
бре разбъркана, се вземат 3 с. л. 
и към тях се добавят 1 с. л. лене-
но семе и по 1 ч. л. семе от анасон 
и семе от домашна метла, ситно 
счукано. запарват се със 700 мл 
вряща вода, ври на тих огън 10 
минути и веднага се прецеж-
да.

КаК Се Приема. Де-
сет минути след сме-
ста (сутрин, обяд и 
вечер) се пият по 
75 мл, подсладени 
с мед и лимон. 
През първите 
2-3 дни болният 

да остане само на течна храна: чай, 
пасирани супи и компоти, след което 
да се премине на вегетарианска или 
обикновена храна, но без свинско, 
овнешко, говеждо, консервирани 

меса и риби. Да се избягват яйца, 
патладжани, сини сливи, кисело 

зеле, ягоди и малини. Вместо 
вода да се пие отварка от: 
черна ряпа (1 ряпа, разряза-
на на парчета, се вари в 600 
мл вода до омеква- не и се 

прецежда). Два часа 
след ядене (су-
трин, обяд и 
вечер) да се 

взема по 1 с. 
л. смес от: 
200 мл ли-
монов сок 
и 200 мл 

глицерин.

ТОП-рецеПТиТе на ПеТър ДимКОВ-ВнуК

Кой е той

Д-р Петър 
Димков е внук 
и единствен 
наследник в 
билколечени-
ето на прочу-
тия си дядо 
ц лечителя 
Петър Димков. 
Той е офтал-
молог, ирисо-
диагностик и 
фитотерапевт. 
Казва, че не 
се е изкушил 
от билколе-
чението, а 
го е получил 
като даденост 
от лечителя, 
при когото 
е израснал. 
Д-р Димков 
е завършил 
медицина в 
катедра “Очни 
болести” на 
александров-
ска болница, 
оперира и 
преподава на 
студенти.

Д-р Петър Димков-внук: 

Развивам 
учението на 
дядо Няма билка панацея, лекар

трябва да я предписва
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Вестник  
“Хоровод”
е седмичен вестник,  
с обем 16 страници  
и цена 0.50 лв.

Ден на излизане: 
понеделник 

Тираж 30 000 бр.



ТАРИФА ЗА РЕКЛАМА

На редакционни страници Цена за реклама в лева / кмм

Вътрешна      0,90
Последна      1,13
Първа долу     1,35
Първа до глава     1,58

Отстъпки: по договаряне

Участие в Справочник за танцови школи

Цена за еднократно участие –   25 лв.
Цена за от 2, 3 или 4 участия –   24 лв./участие
Цена за от 5 до 8 участия –   23 лв./участие
Цена за от 9 до 15 участия –   20 лв./участие
Цена за повече от 15 участия –  по договаряне

Участието включва: 
представяне на школата с име, адрес, телефон, имейл и лице за контакти

Промоционална оферта:
При участие в “Хоровод” може да публикувате ПР материал, съобщение,  
представяне на школа и др. на сайта www.bgdnes.bg на специална цена 50 лв.

Цените са без ДДС

Ден на излизане:   всеки понеделник

Краен срок за заявки:  сряда на предходната седмица, 18 часа

2017  

1 колона - 40 мм 2 колони - 83 мм 3 колони - 126 мм 4 колони - 168 мм 5 колони - 211 мм 6 колони - 254 мм

Ширина на колоните на вестниците


