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Инервју

Разговорот го водеше:  
Елизабета АНДОНОВСКА

ЃОРЃИ ФИЛЕВ, 
БИОЕНЕРГЕТИЧАР

Неколку години наназад на македонската сцена на ал-
тернативните чуда се појавија и продефилираа но и ис-
чезнаа многу имиња. Господине Филев, Вие сè уште ус-
пешно опстојувате со Вашата биоенергија, а што е нај-
важно останавте иста личност?

ФИЛЕВ: Од најраното детство знаев што ќе работам, што 
смеам а што не смеам. Цел ми беше тоа да го докажам и на-
учно, а воедно и да им помогнам на луѓето. Своите почетоци 
ги опишав во неколку книги. Со работата почнав немешајќи се 
во сите алтернативни споеви, кои ги користат многумина мои 
колеги. Всушност, тие почнуваат со едно, а завршуваат со неш-
то сосема друго, па стануваат видовити, астролози и што уште 
не. Моја цел беше да ги сплотам класичната и алтернативната 
медицина. Заради тоа го формиравме друштвото за тради-
ционална медицина кое, за жал, само фактички постои како 
регистрирано, но не функционира. Во полето на биоенергијата 
морав сам да "газам" на балканските простори, во поранешна 
Југославија. Со колегите од тогашните ју-републики бевме 
екипа составена од повеќе стручњаци доктори од разни об-
ласти и патувавме по светот на тајните експерименти. Кај мене 
лично енергијата беше многу изразена токму во насоката која 
ја посакував. Се сеќавам, во 1984 година во Бања Банско, бев-
ме први кои се занимаваа со биоенергија. Но, се вмеша по ли-
тиката и морав да прекинам со својата дејност. Од 1985 година 

заедно со една екипа доктори повторно почнав да работам и 
тоа траеше до крајот на 1986 година. Успеав да се докажам и 
надвор, но сепак се вратив во Македонија, затоа што тука сум 
роден и сакам да му помагам на мојот народ. 

Велите дека сте биле надвор од Македонија. Дали до-
бивте конкретни понуди од некои развиени земји каде 
ваквите алтернативни активности се прифатени и се 
инволвирани во одредени поголеми, поважни испи ту-
вања, истражувања, лекувања...?

ФИЛЕВ: Од десеттина-петнаесет држави ми понудија многу 
пари, дури и добивање нивно државјанство, но јас сепак ја 
избрав нашата Македонија. Сè до денес немаше пара која ме-
не можеше да ме купи. Јас сум само еден Македонец, кој се 
бори на оваа македонска земја. Да докажеме дека можеме и 
ова парче земја да го зачуваме, енергијата која ја имаме да ја 
сплотиме колку што можеме повеќе. Парите не се доживотна 
енергија, тие се секундарна енергија, која никој в гроб не ја 
однел, таа сепак останува на земја. 

Всушност, биоенергијата е сопствената енергија. Кај некои 
лица таа е помала, а кај други е поголема. Одредени лица 
можат да ја употребат, односно ретки се оние кои и правилно 
ја користат, а тоа се луѓе кои ги води Господ, значи ги води тој 
божји свет. Ние сме обични луѓе, јас сум обичен човек соз да-
ден да помагам толку колку што можам. Знаете, на многумина 
сум им помогнал, за што сум добил бројни благодарници. 

Во време на поранешна Југославија постоеше систем со кој 
секој беше заштитен, односно не можеше секому да му текне и 
да рече - јас сè лекувам. 
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МАКЕДОНЦИТЕ МАКЕДОНЦИТЕ 
МОРА ДА СЕ МОРА ДА СЕ 
ВРАТАТ НА ВРАТАТ НА 

РОДНИОТ КАМЕН, РОДНИОТ КАМЕН, 
Т УКА НИВНИОТ Т УКА НИВНИОТ 
ГЕН Е ОТПОРЕНГЕН Е ОТПОРЕН

Факт е дека луѓето кои се занимаваат со биоенергија можат 
да направат и голема штета, а оние, пак, кои ја немаат ја зло-
употребуваат биоенергијата и ги лажат луѓето кои имаат мака 
велејќи им дека лекуваат сè. 

Вашите раце лекуваат, исцелуваат и таму каде што ме-
дицината е немоќна. Се слуша дека луѓето кои меди-
цината ги "отпишала" Ви се обратиле Вам и тука го наш-
ле лекот за себе, а кога по одреден период докторите 
ќе ги видат нивните резултати остануваат вчудоне ви-
дени. Дали успеавте да остварите отворена соработка 
со конзервативната медицина? Сè уште ли, за жал, тоа 
се прави премолчно, како што и многу работи во 
нашава држава завиено се прават, односно одредени 
пациенти ги испраќаат кај Вас како кај последна можна 
алтернатива за да го најдат лекот, а со тоа и својот 
спас?

ФИЛЕВ: Имам голема соработка со многу доктори, кои ете 
на време ми ги испраќаат нивните пациенти. Исто така, има и 
доктори кои категорично се против мене. Еве, со текот на 
годините со својот начин на лекување успеав да изградам до-
верба кај многу доктори, кои денес се професори, многумина 

од нив ми биле и пациенти. Многу ми е тешко кога некој ќе 
дојде да бара помош, а всушност неговото заболување не 
може да се лекува со биоенергија. Имено, хаосот кој владее во 
однос на космичката енергија е катастрофален и тоа може да 
предизвика голема катастрофа. Сè додека не се регистрира 
нашата дејност може да се случи луѓето да имаат голема штета 
од алтернативците и од медицината.

Кај кои дијагнози биоенергијата успешно се применува, 
а врз кои заболувања може контраиндикативно да 
влијае?

ФИЛЕВ: Биоенергија не смее да се применува кај епи-
лептичари без присуство на доктор, лицата кои боледуваат од 
тромбоза воопшто не смеат да се третираат, исто така, и ср-
цевите болни, потоа лицата кои имаат камен во жолчката, во 
бубрезите, чиреви во желудникот, потоа оние со тумори, со 
висок крвен притисок, со очен притисок. Луѓето кои ги имаат 
наведениве заболувања не смеат да губат време на сеанси со 
биоенергија, затоа што тоа би можело да има катастрофални 
последици. 

Биоенергијата може многу да помогне кај децата со це-
ребрална парализа, кои би се третирале со биоенергија, фи-
зикална терапија, со бањи, потоа при трауматски повреди, 
при повреди здобиени во сообраќајни незгоди, по хируршки 
интервенции, за главоболки, гинеколошки заболувања, мен-
струални циклуси, претклимактерични тегоби и за многу др у-
ги работи но, се разбира, во соработка со докторите. Исто 
така, биоенергијата помага и при проблемите со видот и со 
слухот.

Велите како дете сте осознале дека поседувате био-
енергија, односно неа ја почувствувале Вашите нај блис-
ки, кои не можеле да ви ја издржат топлината. Како 
подоцна ја констатиравте својата дарба, моќ, всушност 

Господинот Ѓорѓи Филев е роден на 1.8.1949 г. 
во с. Пиперево, Струмица. Прв пат со биоенергија 
јавно почнува во 1981 г. а од 1984 до 1986 г. е 
вработен во "Цар Самуил", со што всушност сме 
први во светот. Од 1986 до септември 1989 г. пре-
стојува на многу места во светот при што се пра-
вени бројни експерименти. Од 1989 г. работи со 
биоенергија во Македонија.
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да се жртвувам во други земји, дојдов во Македонија и во 1990 
година го регистриравме здружението со назнака дека таква 
институција ќе се отвори и во нашава земја. За жал, иста песна 
до ден денес се слуша од портирот до претседателот. Јас се 
повлеков, веќе никого не го молам. Имам уште малку до пен-
зија, а своите дела постепено ги запишувам и се надевам дека 
еден ден ќе бидат отпечатени. Во нив ќе ги наведам моите 
сознанија за примената на биоенергијата. Исто така, мора да 
се стави крај на мислењето дека со биоенергија може да се 
лекува секоја болест, што упорно настојуваат да го тврдат 
нашите нови исцелители. Ќе биде објавено сè, каде смее да се 
применува биоенергија, а каде, пак, не смее. Итно мора да се 
стави крај да не се лаже народот дека со биоенергија може да 
се лекува сè. Според нашите нови исцелители не постои 
болест која не се лекува.

Од институтите каде вршеле испитувања на Вас до-
бивте сертификати, па зошто од нив не побаравте со-
гласност да се обезбедат донации за да се поддржи 
отворање на вакви институции?

ФИЛЕВ: Јас бев предавач на тие институти, претставен како 
феномен - предавач. Дипломите кои ги добив ништо не ми 
значат.

Една држава ни нудеше 2 милиона долари. Но, нашите поли-
тичари велеа "прво да легнат парите, па потоа ќе ви одобриме". 
За жал, матни облаци командуваат со Македонија.

Една претседателка на здружение на хендикепирани 
лица се бореше за примена на правата и за воспо ста-
вување бенефиции за децата со хендикеп. Еден тогашен 
министер ја прими, но нејзините членови ги нарече 
будалетинки. Како сведок на таа средба се сеќавам 
дека му возврати: Треба ли господине министре и во 
Вашето потесно семејство да се случи таков хендикеп 
за да ја сфатите тежината, па да бидете првиот човек кој 
ќе ургира да се отворат такви центри. Дали во Вашата 
практика се случило да дојде некој политичар, кој мо-
жеби би бил пресуден за добивањето виза за отворање 
на такви институти?

ФИЛЕВ: Токму тие компетентни личности кои не го доз-
волија отворањето на вакви институции почнаа да доаѓаат кај 
мене и да ме молат, велејќи ми дека само јас можам да им 
помогнам затоа што нивниот син се коцка, се тепа. Тогаш ги 
прашував зошто не ми ја дозволиле регистрацијата, а одго-
ворот беше дека такви биле времињата. Сите знаеме какви 
беа некогаш нашите политичари, што имаат сега, а што ќе 
имаат за 100 или за 200 години. Сè ќе биде помножено со нула. 
Не постои грев на земјината топка кој не е наплатен. 

Според Вашата биологика, можеби масовната свест на 
народот ќе проработи. Прашање е дали ќе се случи 
чудо и во свеста на сите "силни" лидери, кои народов го 
водат во пропаст наместо напред, дали и тие ќе успеат 
да ги отворат очите и душата за да сфатат каде и како 
треба да ја водат оваа библиска земја Македонија?

ФИЛЕВ: Тоа нема да трае така долго. Многу лидери кои ја 
воделе Македонија ќе станат шутови. Енергетската клетва од 
луѓето запечатува. Таа влегува во енергијата на нивните деца, 
тоа ќе биде кодирано во нивниот ген. Само човек треба да има 
нерви. Господ ја чува Македонија. Но, и сите ние, малите луѓе, 
мораме нешто да направиме. Не им се лутам на водачите, тие 

стојба. На пример, по еден месец терапија тие се враќаа назад 
и им ги гледаа подобрувањата. Најмногу деца болни од 
церебрална парализа, околу 200-300, испратија од Белград. 

Откако заминав во 1986 година со екипа доктори тргнавме 
по светот и се обидувавме успешно да ја примениме био енер-
гијата на повеќе заболувања. Всушност, тогаш се откриваше 
каде смее да се работи со биоенергија, каде таа прави штета, 
каде може успешно да се примени. На еден светски конгрес 
јас бев единица за мерење на биоенергијата. Бев изненаден 
ко га екипи од Јапонија доаѓаа во тие институти за да ис тра-
жуваат. Биоенергијата се покажуваше на човек кој се наоѓа 
позади ѕид, преку кој требаше да се дејствува. Телата на двај-
цата беа поврзани со бројни апарати. Се утврдуваше дали 
сензорите ќе реагираат и кај пациентот и кај вас. Какви сè екс-
перименти не сум направил за да се види колку таа енергија 
делува а колку не. Со денови без храна, со денови без вода, 
нареден со апарати кои утврдуваа колку мојот организам мо-
же да издржи. Поминав голгота за да се докаже тој систем на 
лекување, што всушност и ја интересираше науката. Не сакав 

Инервју ЃОРЃИ ФИЛЕВ, 
БИОЕНЕРГЕТИЧАР

постојат институти во кои се проценува колку таа 
изнесува? Сепак, потребно е нејзино правилно насо-
чување. И сами посочивте дека има и такви кои де фи-
лираат со својата наводна биоенергија, затоа што до-
колку не знаат правилно да ја насочат и да ја искористат, 
тоа може лошо да се одрази и на тој кој ја дава а и на 
оној кој ја прима. 

ФИЛЕВ: Токму кога во светот се кршеа патиштата за био-
енергија, најголемото заморче во  Европа бев јас, Џуна беше 
во Русија, во Италија има институт и Шер Вуд во Америка. Во 
тоа време ние го кршевме мразот. Кога работев во "Цар Са-
муил" ни испраќаа пациенти од цела Југославија и од неколку 
други држави во светот и ја следеа нивната здравствена со-
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се горди на себе тогаш кога ќе седнат во фотелјите и ќе почнат 
да се удираат в гради. Можеби звучи парадоксално, но тие 
играат така како што други им свират. Дојде време овој народ 
да мисли позитивно. Наместо да ја трошиме енергијата на кол-
нење за сè она што го упропастиле, ние треба да благо сло-
вуваме што побрзо да се разбудат, да се освестат и да не ги 
прават истите грешки. 

Горд сум на Ханс Лотар Штепан кој го напиша "Македонскиот 
јазол". Многу ми е тешко што ете се случува Македонците меѓу 
себе да не се поднесуваат. Учествував во еден мрачен проект. 
Во 2020 година личната карта и пасошот нема да бидат без 
податоци за ДНК. Тогаш луѓето ќе се спасуваат преку ДНК. 
Можеби во тој период ќе се открие дека оние кои го креваат 
гласот против Македонија, ќе бидат докажани Македонци 
преку ДНК, па ќе дојде време кога тие ќе плачат што со векови 
ја газеле. Токму тие чистокрвни Македонци ќе плачат пред 
своите внуци. 

Пред неколку години, за време на воената криза во 
Македонија упативте предупре дувачко писмо до гос-
подата од ОБСЕ, НАТО, ЕУ. Што им напишавте?

ФИЛЕВ: Се сеќавам дека истакнав што ќе се случи во Аме-
рика, за терористичките напади. Кога му кажував на еден ге-
нерал дека ќе удрат на Пентагон, тој се смееше. Кога објаснував 
дека ќе се уриваат кули ка ко од карти, исто така, се смееја. Тоа 
беше биологика преку биовизија. Ваквите фе номени енер-
гетски патуваат по светот и гледаат што се случува. Тероризмот 
ќе добие поинаква ко нотација. Ете, те рорист ќе биде оној кој 
ќе има око протеза, а кое ќе го активира. Тоа се ин формациите 
кои ги добиваме. 

Имате ли сега некоја кон крет на био визија, независно 
да ли за одредена голема сила или земја?

ФИЛЕВ: Ќе има многу по треси. Жал ми е што Грците сега 
креваат прав. Всуш ност, треба да се подготвуваат дека по 20-
30 години 70 отсто од те риторијата на Грција ќе биде тур ска. 
Грчките острови веќе се преплавени со Турци. Тие не се свесни 
што ги че ка. Ќе нè молат да им простиме за ова што сега ни го 
прават. Не смеат да се замислуваат дека се гос по дари на Бал-
канот. Но, сепак ќе треба да поминат уште десет тина години за 
да видиме што ќе се случи со Грција. Ние ќе го издржиме 
притисокот. Навикнати сме да одиме по шајки.

Ќе влезе ли Македонија во НАТО?

ФИЛЕВ: Македонија мора да биде членка на НАТО. Доколку 
тоа не се случи големите сили ќе ни нанесат значителна не-
правда, па ќе ги снајде големо проклетство. Да не се овие на-
шиве понекои шутови, Македонија без проблеми ќе влезе во 
НАТО. Посетив многу држави и таму лобирав за признавање 
на Македонија. На првиот протест, кој се одржа во Лондон, јас 
го држев бајракот македонски.  

Која е Вашата биологика за голобалната политика во 
светот?

ФИЛЕВ: Светот го командуваат луѓе кои никаде не фигу ри-
раат. Кај нив сè има шема и сè е интерес. Тој трет свет се бо-
гатите, капиталистите, некои од нив со неброени пари го во-
дат светот, но кон пропаст. Способни се да уништат илјадници 
луѓе за еден човек. Па, во Ирак поради Садам Хусеин страдаат 
илјадници луѓе. Многу големи држави сакаат светот да го ста-
ват под свој камшик. Малите држави се организираат но злоб-
но, крадејќи деца кои ги подготвуваат и ги темпираат за лошо. 
Тоа ќе биде многу страшно. Десетици години ќе има ваков 
тероризам, енергетски ќе се програмираат децата, по што ќе 
настане голема катастрофа, сè тоа со цел големите да си иг-
раат со компјутерски бомби, а малите да се организираат на 
подмолен начин. 

Како Вие би ја протолкувале несреќата која й се случи 
на нашата  најголема ѕвезда Тоше Проески? 

ФИЛЕВ: Сум имал слични случаи кога се знае кога ќе се ум-
ре, дури и часот. Лицето го избира и гробот каде да биде по-
гребано. Тоше навистина беше позитивна личност и кога на-
влезе во системот на богатите, кога дојде во контакт со парите, 
тој самиот се најде во системот на разочарување внатре во 
душата. Тоше знаеше дека ќе умре. Се сеќавате на неговите 
збо рови, изјави дека кога ќе се влезе во барабанот нема 
назад. Тоа е еден систем на енергија. Доколку тргнеш по бо-
гатство, природата или ќе те скрати или ќе ти дозволи да одиш 
напред. Тој имаше чиста душа, не сакаше да оди напред, тој ја 
добил информацијата дека ќе си замине од овој свет. Господ го 
зема таков каков што тој сакаше, таа е негова одлука. Како 
точно да било истемпирано времето кога, каде, затоа што тој 
тоа го знаел.

За жал, познато е дека со ве-
кови наназад во кодот, во 
синдромот на ма ке дон-
ското опстојување, од Бо-
га ни е дадено да нè има, 
но нè следи и синдром на 
раз е ди ну ва ње. Каде и да 
сме ние ус певаме да се раз-
единиме. Дури тоа е случај 
и со Македонците во 
дијаспората, но се га 
како да постои рево-
луција на спло тува-
ње и желба за обе-
динување. Ко ја е 
Вашата био ви зи-
ја на тој план?

ФИЛЕВ: Многу теш-
ко, но јасно пра ша-
ње. До колку неколку 
векови наназад ја сле -
дите исто ри јата ќе со-
гле дате дека тоа е 
генетско униш тува-
ње на Македон-
ците. Намерно е 
дозволено Ма-
ке донците по стојано да се притискаат и да се иселуваат. Во 
Пиринска Македонија не е направена ниту една фабрика, во 
Егејскиот дел, исто така, нема затоа што се плашат дека еден 
ден Македонците ќе се вратат и ќе си го земат делот. Во тој дел 
на Македонија е направено генетско угнетување, за генетски 
да се уништат. Мојата биологика вели: голем дел од Маке-
донците ќе се вратат, цел свет ќе биде хаос. Ќе има невидени 
болести по светот. На човекот таму каде што му е генот таму ќе 
оди за да се спасува. Секој Македонец, каде и да е во светот, 
кој знае каде има макар и еден камен од куќата на дедо му или 
на прадедо му, треба да дојде и да го одбележи, па да се врати 
тука и да знае дека овде ќе му биде животот. Единствен спас, 
единствен лек за Македонецот, за неговото тело и душа, е да 
се врати на каменот затоа што неговиот ген тука илјадници 
години е отпорен на многу болести. Да не зборуваме за гло-
балното затоплување и за катастрофата. Наоѓам вина и во 
епархиите на црквите. Тие треба да одржат молитва за спло-
тување, а не за разединување на Македонците. Се надевам 
дека за неколку години Господ ќе ги опамети нашите. Сите кои 
учествуваат во разединувањето на Македонците ќе бидат 
проколнати, ќе бидат проколнати од овој народ кој страда, 
затоа што клетвата е многу јака. Ние сега ја плаќаме цената од 
нашите глави, но и од нашите водачи, затоа што тие биле пре-
давници. 


