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АЛЕЯ НА БИЛКИТЕ В ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“
ЛЮБИМАТА АЛЕЯ НА ЛЕЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДИМКОВ

Завършил кадетското училище в Петербург, участвал в три войни, награден с всички ордени за храброст, които в България някога са били давани. Раняват го 8 пъти, 
но нито веднъж в гърба! Единият от тях едва не завършва фатално, защото куршумът заседнал в коремната област и бързо трябвало да се извърши тежка операция, 
но без налични обезболяващи медикаменти. Тогава той попитал хирурга: „А може ли да пея?“ И през цялото време на операцията пеел с пълен глас. Често споменавал 
шеговитата, но правдива войнишка констатация: „Сложи на една рота командир заек – и вече имаш рота зайци. Постави й командир лъв – и получаваш рота лъвове.“ 

Като действащ офицер е разквартируван в различни градове из цяла България и навсякъде оставя светла диря след себе си. В Карлово, където е назначен за комендант 
през 1933 г., къщата на Васил Левски е опазена от разрушение, благодарение на неговата решителна намеса. Решава окончателно да възстанови къщата за идните 
поколения – успява да го направи само за 40 дни. По негова лична заповед един войник с барабан обикаля градчето и съобщава на хората за решението на коменданта 

Като комендант на варненския гарнизон, Димков успява да преобрази морската  столица за кратко време. За 8 месеца е направил повече, отколкото някои хора 
вършат за 80 години. Полковник Димков построява мемориалния парк на Владислав Варненчик, Аспаруховия вал, Триумфалната арка на 8-ми Приморски полк. 

Години по-късно, след като е преждевременно уволнен от армията, Димков намира нов начин да бъде полезен на народа си – като лекува тялото и душата му. Така 
Воинът се  превръща в Лечител  и хиляди хора са излекуваните лично от Петър Димков, без да се броят тези, на които е помогнал чрез билковите рецепти в книгите си.
До края на живота си не престава да учи другите как да живеят в синхрон с природата - със здрави мисли, здрав дух и здраво тяло. 
„Няма болест, която не може да се излекува“ – е едничкото му правило. И може би в непоколебимата му вяра се корени и лечителската му сила. А моралът, според него, 
е най-добрата гаранция за добро здраве: „Болестите са резултат на лъжата. Нарушаването на закона на истината води до боледуване. Истината носи здраве. Тя възражда, 

В продължение на около половин век двуетажната сграда на улица "Златовръх" № 47 е едно от най-посещаваните места в София. Стотици хиляди души са се извървели 
през прага на този дом, за да потърсят утеха и изцеление от народния лечител Петър Димков. Каменната стълба на дома е изтрита от посетителите като на държавно 
  
Димков вдъхва надежда и живот на хората, с които общува. „Като правите добро на другите – така ще ми се отблагодарите, все едно на мен сте сторили добро“, благо 
повтаря този неизтощим човеколюбец. „Единственото ми желание е било, остава, и е: хората да си подадат ръце, да заживеят братски. А то може лесно да се постигне, 
когато хората се научат да култивират своите мисли – чисти мисли, чисти думи, чисти желания и чисти постъпки, и Рая настава на земята!“ 
Докато работи над книгите, си подсвирква и тананика. И песента е билка, повтаря често Димков. Пееш ли, не мислиш за болести и грижи и така се самолекуваш. 
Мисълта съединява духовната с телесната ни природа и я командва, разяснява той един от важните компоненти на философията си. 
Полковник Димков е един от най-ярките патриоти, отдали се всецяло на България. Неговият живот се „сля“ без остатък с живота на Отечеството, беше осмислен от 

Любовта му към България е толкова силна, че тя озарява всичко, вдъхва възвишен смисъл на живота му, а на нас – идните поколения, в завещание остави светлия 

Петър Димков – Лечителя е ярък пример за беззаветна преданост към народа и Родината.

Поручик, капитан, майор, подполковник, полковник – Димков винаги е командвал лъвове!

и събира помощи.

Помага и за създаването на Варненската филхармония.

обновява, подмладява. Истината безпогрешно сама се защитава.“

учреждение или църква.

пример и чистия си път на народния Лечител и Будител!

дълбока убеденост, че България е единствената в света, достойна за обичта, която изпитва към нея. 

Алеята е маркирана с дървени табели
с мисли на Петър Димков за природата.
Обосовени са кътове за отдих с пейки
и информационни табла, на които е
представена информация за лечебните

Витоша е първият парк в България и на 
Балканския полуостров. Обявен е за 
защитена територия през 1934 г. - една 
година след Лондонското определение за 
 
ДПП "Витоша" посвещава инициативите 
на 80-годишнината на Парка, която ще 
бъде отбелязана през м. октомври. 

растения на Витоша.

национални паркове.

Проектът се финансира от Европейския фонд 
за регионално развитие и от държавния бюджет на 
Република България чрез Оперативна програма 
"Околна среда 2007 - 2013 г.
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