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SPLOŠNE INFORMACIJE O TESTIRANJU 

Izvajalec testiranja 

BION, Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo, d.o.o.  
Št. raziskovalne organizacije: 0431 

Stegne 21 

SI-1000 Ljubljana 

Slovenija, EU 

m: +386 (0)51 377 388 

t: +386 (0)1 513 11 46 

e: info@bion.si 

i: http://bion.si/testiranje 

 

 

Datum testiranja: 18. maja 2021. 

Kraj testiranja: INŠTITUT BION, Stegne 21, Ljubljana, Slovenija, EU. 

Namen testiranja: Preveriti objektivni učinek (bio)energijskega delovanja terapevta 

Roberta Borenovića na človeški organizem. 

BION, INŠTITUT ZA BIOELEKTROMAGNETIKO IN NOVO BIOLOGIJO, d.o.o. 
BION, INSTITUTE FOR BIOELECTROMAGNETICS AND NEW BIOLOGY, Ltd. 

 
Stegne 21, SI-1000 Ljubljana, Slovenia 

t: +386 (0)1 513 11 46   m: +386 (0)51 377 388 
e: info@bion.si   i: www.bion.si 
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Sumarno poročilo o testiranju (bio)energijskega delovanja Roberta Borenovića na človeški organizem 

 
METODA 

Meritve različnih fizioloških parametrov, ki temeljijo na srčnem ritmu, dihanju, periferni 
temperaturi na prstu roke, električni prevodnosti kože in mišični aktivnosti smo izvedli s 

petimi prostovoljnimi testnimi osebami v enem dnevu. Asistent meritev je testni osebi 

namestil senzorje, zapustil prostor, zaprl vrata ter pričel z meritvijo. Oseba je v času 
merjenja mirno sedela na udobnem lesenem stolu. 

Testne osebe: pet oseb, merjene v istem dnevu. 

Protokol meritev poteka v dveh testnih situacijah: 

• (Bio)energijsko delovanje na organizem testne osebe, ki ga je 20 minut izvajal terapevt 

Robert Botrenović na daljavo iz sosednjega prostora. 

• Kontrolna meritev, ki je bila opravljena v času 20 min, ko nihče ni deloval na organizem 

testne osebe.  

Načela testiranja:  
• prospektivnost (splošni kriteriji za določitev učinkovitosti delovanja so določeni v 

naprej); 

• slepo testiranje s kontroliranim placebo učinkom (testne osebe niso vedele v katerem 
delu testiranja je terapevt (bio)energijsko deloval in kdaj ne). 

Analiza: Pridobljene podatke smo za vsak parameter posebej obdelali v programu Matlab. 

Sledila je statistična obdelava, ki se je tikala ugotavljanja značilnih razlik med delovanjem 

in kontrolo (ne-delovanjem), kjer smo upoštevali tudi Holm-Bonferronijev popravek za 

multiplo primerjanje. 

REZULTATI 

Analiza meritev je pokazala statistično značilno (bio)energijsko delovanje terapevta 

Roberta Borenovića na vseh pet testnih oseb, najbolj pa se je izrazilo njegovo delovanje 

prek meritev prevodnosti kože in srčnega utripa. Splošni vpliv bioenergijskega delovanja 

pri testiranju je bil v smeri pomiritve in sprostitve. 

ZAKLJUČEK 

Na osnovi statistično značilnih razlik med delovanjem in kontrolo, potrjenih v testiranju, 

(bio)energijsko delovanje Roberta Bortenovića ustreza kriterijem za pridobitev 

Certifikata (bio)energijskega delovanja na človeški organizem, zato prejme certifikatno 

listino št. 0512 ter pripadajoči certifikatni znak, kar je navedeno na spletni strani Inštituta 

BION (https://bion.si/testiranje-certifikati in https://bion.si/testiranje-certifikati). 

 

Podpis odgovorne osebe 
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