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Testiranje (bio)energijskega delovanja Žakline Kuzma na človeka

testiranja: 25. 01. 2018  

  Meritve fizioloških parametrov prostovoljnih 

instrumentalna meritev biopolja (IMB) 

Protokol: Pri treh testnih osebah smo spremljali odziv telesa na dvajset 

minutno (bio)energijsko delovanje terapevtke Žakline Kuzma 

 fizioloških parametrov (srčni ritem, 

temperatura, mišična aktivnost, dihanje). Pri vseh smo op

kontrolno meritev. Izveden je bil slepi test. Terapevtka je na testne osebe 

na daljavo iz sosednjega prostora.  

Z metodo IMB smo preverili odziv biopolja testnih oseb 

delovanju terapevtke iz bližine in po kontrolnem tretmaju.

metodi je bil izveden slepi test.  

Rezultati:  Statistična analiza meritev fizioloških parametrov je pokazala 

značilen vpliv terapevtke na vse tri testne osebe. Kriterij o najmanjšem 

številu statistično značilnih razlik je terapevtka presegla za 25 %. 

(Bio)energijsko delovanje se je najbolj odražalo na prevodnost

temperaturi (merjena na prstu), saj so se statistično značilne razlike pri teh 

dveh parametrih pokazale pri vseh treh osebah. V splošnem je analiza 

največ razlik med kontrolo in (bio)energijskim delovanjem 

pokazala pri drugi testni osebi.  

metoda IMB je potrdila terapevtkino delovanje 

testne osebe. Metoda je pokazala največjo intenzivnost tre

testni osebi.  

Podrobnejši rezultati so na voljo na Inštitutu Bion. 

Zaključek: (Bio)energijsko delovanje terapevtke Žakline Kuzma ustreza 

kriterijem za pridobitev Certifikata (bio)energijskega delovanja na človeka 

in prejme certifikatno listino št. 0230 ter pripadajoči certifikatni znak
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Testiranje (bio)energijskega delovanja Žakline Kuzma na človeka 

prostovoljnih testnih oseb  

Pri treh testnih osebah smo spremljali odziv telesa na dvajset 

Žakline Kuzma preko 

 prevodnost kože, 

ost, dihanje). Pri vseh smo opravili tudi 

erapevtka je na testne osebe 

Z metodo IMB smo preverili odziv biopolja testnih oseb po pet minutnem 

tretmaju. Tudi pri tej 

Statistična analiza meritev fizioloških parametrov je pokazala 

Kriterij o najmanjšem 

številu statistično značilnih razlik je terapevtka presegla za 25 %. 

prevodnosti kože in na 

značilne razlike pri teh 

splošnem je analiza 

(bio)energijskim delovanjem terapevtke na 

vanje iz bližine na vse tri 

Metoda je pokazala največjo intenzivnost tretmaja pri tretji 

Žakline Kuzma ustreza 

kriterijem za pridobitev Certifikata (bio)energijskega delovanja na človeka 

ter pripadajoči certifikatni znak. 
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Slika 1: Primer rezultatov meritev mišične aktivnosti pri drugi testni osebi. Med tretmajem so se vrednosti 

tega parametra v obdobju med 6:00 in 12:00 opazno povišale nad nivo vrednosti pri kontrolni meritvi.  
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