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Пишува:
 Ружица ГОЧЕВСКА

Македонската научна 
јавност повторно е 
при јатно изненадена 

и тоа благодарение на на ши-
от Македонец од Торонто, поз-
натиот научник со светско ре-
номе, господинот Димитар Цо-
нев. Добро познат во светот, 
овој Македонец неуморно ра-
боти на промоцијата на ме ди-
цинските гранки, како што се, 
хомопатија, шијатсу, мастер - 
хербалност, акупунктура, ирис-
дијагностика итн. Господинот 
Цонев е прв кој во Македонија 
ја примени ирис-дијагнос ти-
ката и која, според пос лед ни-
от конгрес на иридолозите во 
Холандија, покажува пре циз-
ност од 97 отсто. 

Она што деновиве е ак ту-
елно е светското признание 
кое господинот Димитар Цо-
нев го доби на неодам неш ни-
от семинар кој се одржа во 

За македонскиот талент надвор од земјава има што 
да се пишува. Секојдневно до нас доаѓаат вес-
ти за врвни светски достигнувања на нашите 
ширум светот, било да се од областа на кул ту-
рата, спортот или науката. Штипјанецот Дими-
тар Цонев спаѓа во плејадата македонски на-
уч ници, кој своето реноме го има изградено 
врз врвни достигнувања во повеќе научни 
дис циплини. Хомопатија, шијатсу, мастер - 
хер балност, акупунктура, ирис - дијагностика, 
рефлексотерапија, капиларна пунктура се са-
мо дел од медицинските дисциплини во кои 
Цонев е повеќе од супериорен. Потврда за не-
говата доминација последниве години се шест те 
интернационални награди, кои му се доде ле-
ни од највлијателните медицински институти 
во светот, меѓу кои од Филаделфија, Чикаго, 
Мон треал, Њујорк и други.

Токио, Јапонија. 
Во организација на Свет-

ската асоцијација за примена 
на природните деривати во 
здравјето на човекот, од 14 до 
19 септември во Токио, Јапо-
нија, се одржа семинар на те-
ма "Природните деривати за 
здравје за 21. век", на кој Ма-
кедонецот Димитар Цонев се 
закити со две признанија. 

Во конкуренција на 189 учес-
ници од повеќе земји, меѓу 
кои Јапонија, Кина, Германија, 
САД, Канада, Швајцарија, Дан-
ска, Цонев настапи по осми 
пат, како претставник на Ка-
нада, со својот изум "Маке дон-
ски џус 2004/2005". Темата со 
која Цонев се претстави на го-
динашниот семинар беше "Џу-
совите и нивната намена во 
21.век". Според Цонев, џу со-
вите имаат блескава иднина и 
ќе ги заменат витаминските 
таблети. 

Македонскиот џус, кој го 
оценувале девет членови од 
соодветната комисија, е сос-
тавен од 200 грама сок од 
морков, 200 грама сок од 

цвекло, 2 зелени јаболка, 2 ки-
ви и 1 лимон. Тој се пие на-
утро, пред појадок, и има го-
лем ефект во продолжувањето 
на животот, односно во по доб-
рувањето на здравјето. Ако се 
пие три месеци во годината, 
секој ден, според проценките, 
го продолжува животот од 31 
до 80 отсто, во зависност од 
која возраст е лицето и колку 
долго се конзумира.                   

Другата награда госпо ди-
нот Цонев ја освои за двата 
препарата: фабрички капсули 
од состојки од ангелска ај ку-
ла. Едната капсула е од масло 
од црн дроб на ангелска ај ку-
ла, а втората е од нејзиниот 
'рбет т.е. од 'рбетниот мозок. 
Оваа ајкула живее длабоко во 
океаните и е најдобро заш ти-
тена од секакви влијанија. 
Доз волено е да се лови само 
за специјални потреби, осо-
бено за оние кои се наменети 
за борба против канце роге-
ните заболувања. Таа живее 
не веројатно долго, околку 700 
години. Цонев, со уште тројца 
други мајстор-хербалисти, ра-

боти во институт за произ-
водство на препарат од ан-
глеска ајкула, како советник и 
консултант.  

Инаку, на македонски јазик 
Цонев има објавено три кни-
ги за подобро здравје, во из-
дание на "Македонска искра". 
Сите три се многу функцио-
нални, според методолош ки-
от пристап. Првите две "Со ма-
сажа до здравје" и "Тајни ре-
цепти за долг живот" й се доб-
ро познати на македонската 
јавност, а што се однесува до 
третата, најновата "Рецепти за 
лековити џусеви" отвора уш-
те едно поглавје во здравата 
исхрана и нејзиното конзу ми-
рање. Интересно е тоа што од 
книгите на Цонев може да се 
дознаат многу едноставни 
вис тини за онаа наша секој-
дневна исхрана и што таа со-
држи. Просто е неверојатно 
колку богата храна имаме во 
споредба со други земји и 
кон тиненти, од кои некои ги 
сметаме за "селски" (лук, сем-
ки од тиква, семки од сон чо-
глед итн.). 
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