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Kot avtor pristopa SEM&VEM® in izumitelj Prebujevalnice Ti priporočam, 

 da vsebino v spodnjem okvirju večkrat preučiš in se vselej, ko v vsebini naletiš na besedo Ti, 

zapisano z veliko začetnico, spomniš na vsebino v spodnjem okvirju: 

 

 

 

 
 

 
• TI NISI NITI PAMET NITI TELO • 

• SI DUHOVNO BITJE • 
• KI IMAŠ TELO IN PAMET • 

• 
NA TEM SVETU VADIŠ UPORABO  

TELESA • PAMETI • NARAVE • DENARJA 
• 

• VIŠJO STOPNJO DUHOVNE PREBUJENOSTI DOSEŽEŠ • 
• VIŠJA BO KAKOVOST TVOJEGA ŽIVLJENJA • 

• 
OD STOPNJE TVOJE DUHOVNE PREBUJENOSTI JE ODVISNO  

KAKO DOBRO IN KAKO DOLGO TI BODO SLUŽILI  
ZDRAVJE • PAMET • NARAVA • DENAR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

odgovor na vprašanje 

kako lažje in hitreje doseči več in bolje  

• 
SEM&VEM® je pristop za duhovno prebujanje in krepitev prisebnosti 

ZA 
spodbujanje naravne samozdravilne moči organizma 

varovanje telesa in stvari pred poškodbami 

globinsko sprostitev vseh delov telesa 

krepitev nadzora nad pametjo 

hitrejši osebnostni razvoj 

srečo • zdravje • uspeh 

življenjsko formo 

• • •  

 
 
 
 
 

PRISTOP 
DOSEGLJIV VSAKOMUR 

 
 



 
 

 
Najnovejše orodje pristopa SEM&VEM® je 

 
 

Prebujevalnica® 
 

Izoliran Multimedijski Prostor (IMP) 
Patent št. 24480 – Urad RS za intelektualno lastnino 

__________________________________________________________ 
 

Sodobno orodje za krepitev prisebnosti in duhovno prebujanje  
 

na nizki ravni duhovne prebujenosti 
so predniki živeli brez kopalnic 

• 
višjo raven duhovne prebujenosti dosežeš 

bolj nepogrešljiva je zate kopalnica za telo in 
vse bolj potrebuješ tudi energijsko prebujevalnico 

za prisebno globinsko čiščenje organizma 
 

Na osnovni ravni duhovne prebujenosti je Tvoja prisebnost še na prenizki stopnji, da bi se –  
potem ko zboliš – lahko samostojno pozdravila/pozdravil mimo pomoči zdravstva ali zdravilstva. 
Na nizki ravni duhovne prebujenosti je nemogoče ali vsaj zelo težko verjeti, da se da telo 
pozdraviti zgolj z duhovno močjo (čisto energijo), prisebno usmerjeno v spodbujanje naravne 
samozdravilne moči organizma. 
Na višji ravni duhovne prebujenosti najprej poteka uporaba medicine in zdravilstva vzporedno 
z vajami prisebnega spodbujanja naravne samozdravilne moči telesa. Sčasoma uporabnice in 
uporabniki Prebujevalnice dosežejo tako visoko raven duhovne prebujenosti in posledične 
prisebnosti, da potrebujejo medicino ali zdravilstvo vse bolj poredko, le kot pomožno orodje za 
zdravljenje in varovanje zdravja. 
Dokaz visoke ravni duhovne prebujenosti sta čista miselnost in visoka stopnja prisebnosti, s 
katerima zagotavljaš trdno zdravje mimo zdravniške in zdravilske pomoči. 
Na najvišji ravni duhovne prebujenosti se človek lahko brez škode za svoje in tuje zdravje 
posveča svojemu višjemu življenjskemu poslanstvu, podjetnosti in ustvarjalnosti. Na povsem 
varen način, neodvisno od medicine in zdravilstva, dočaka visoko starost v stanju popolne 
prisebnosti, mimo senilnosti in ne da bi mu zmanjkalo življenjske moči. Po trajnostno uspešnem 
življenju – potem ko opravi svoje življenjsko poslanstvo – se vrne na oni svet v brezskrbnem, 
osrečujočem stanju, brez duševnega trpljenja in telesnih bolečin. 
 

 
z redno uporabo Prebujevalnice je mogoče doseči  

višjo raven duhovne prebujenosti in višjo stopnjo prisebnosti za 
zdravo • neodvisno • samostojno • svobodno • plemenito • varno življenje  

 



ČEMU SLUŽI PREBUJEVALNICA®  ? 
 
PREBUJEVALNICA® z načrtnim duhovnim prebujanjem in krepitvijo prisebnosti omogoča 
spodbujanje naravnega samozdravilnega delovanja organizma, prisebno varovanje zdravja in 
duhovno prebujeno pospeševanje osebnostnega razvoja. Namenjena je trajnostni, enostavni, 
učinkoviti, osebni uporabi pristopa SEM&VEM® povsod po svetu.  
 
 

IZVIRNOST 
Patentirana izdelava z več nameni 
PREBUJEVALNICA® je po patentu izdelan elektromagnetno, svetlobno in zvočno izoliran prostor, v 
katerem spremljaš glede na Tvoj namen in Tvojo izkušenost izbran multimedijski program.  

Vsak program je izdelan po pristopu SEM&VEM® izključno samo za uporabo v Prebujevalnici. 
Programi omogočajo doseganje vseh namenov, ki jih pristop omogoča.  

Izum je uporaben tudi za izdelavo in učinkovito uporabo posebnih multimedijskih programov, ki 
so lahko namenjeni – na primer – za pospeševanje razvoja kulture, športa, znanosti, umetnosti, 
raznovrstnih informacijskih in izobraževalnih dejavnosti in urjenj.  

Izviren pristop SEM&VEM® 

Pristop je dosežek 25-letne avtorjeve transformacije duhovnih življenjskih spoznanj na področju 
zdravja in osebnostnega razvoja v vsakodnevno prakso.  

Je nadgradnja najbolj kakovostnih obstoječih energijskih metod na področju varovanja zdravja, 
spodbujanja podjetnosti, ustvarjalnosti in osebnostega razvoja. 

Energijsko polje trajnostnega smisla 
Programi omogočajo ustvarjanje zgoščenega energijskega polja čiste vesti in čiste narave v 
Prebujevalnici, kar je novost v svetovnem merilu.  

Optimalno lahko oseba energijsko polje v Prebujevalnici soustvarja in njegovo moč sprejema 
tako, da – v stanju brez misli in s povsem sproščenim telesom – sledi izbranemu programu in 
dosledno upošteva priporočila na zaslonu.  

Energijsko polje čiste vesti in čiste narave vsakomur omogoča na katerem koli življenjskem 
področju za vsak vesten namen poiskati naraven in za njegovo telo najmanj tvegan način.   

S pogostnostjo uporabe se energijsko polje v prostoru ohranja, kar vsaki osebi omogoča, da 
sčasoma lažje in hitreje zbere moč in zmožnost, da doseže izbrani namen.  
 

 

 



UPORABNIŠKE PREDNOSTI 
Široka uporabnost 
Prebujevalnico lahko uporablja vsaka odrasla samostojna oseba, ne glede na spol, starost, 
izobrazbo, poklic, kulturno, rasno, versko ali politično pripadnost. Prilagoditi jo je možno tudi za 
uporabo oseb s posebnimi potrebami (paraplegiki, gluhi, slepi ...). 

Intimen način uporabe 
Prebujevalnico vsaka neodvisna odrasla oseba uporablja samostojno, kar ji zagotavlja visoko 
stopnjo zasebnosti.  

Uporaba za otroka 
Prebujevalnico lahko uporabi tudi otrok – ne glede na starost – z namenom krepitve naravne 
samozdravilne moči in umirjanja živčnosti, napadalnosti, histerije, strahu ... – pod pogoji, ki 
veljajo za mladoletne osebe. 

Posamezni osebi prilagojena uporaba 
PREBUJEVALNICA® programsko časovnico sestavi tako, da je programska vsebina na osnovni 
zahtevnostni stopnji optimalno prilagojena izbranemu namenu in izkušenosti posamezne osebe, 
na zahtevnejših stopnjah pa tudi značaju in življenjskemu okolju osebe. 
 

Realnemu času prilagojena uporaba 
Na višjih namenskih stopnjah zmore PREBUJEVALNICA® programsko časovnico vsebinsko 
prilagoditi tudi trenutnim astronomskim, astrološkim in vremenskim razmeram v realnem času 
trajanja prisotnosti osebe v prostoru in za obdobje nekaj dni vnaprej.  

Spremljanje osebnostnega razvoja 
PREBUJEVALNICA® statistično in vsebinsko spremlja osebnostni razvoj vsake osebe, ki se odloči 
za sistemski način uporabe pristopa SEM&VEM®.  

Glede na dosežen osebnostni razvoj sistem na višjih zahtevnostnih stopnjah osebi posreduje 
dodatne informacije ali pa ji že prikazane predstavi z novega, na osvojeni stopnji lažje 
dojemljivega zornega kota. 

Enostavna uporaba 
Za uporabo Prebujevalnice ni potrebno posebno predznanje, nadarjenost ali usposabljanje. 
Dovolj je, da prebereš in razumeš kratka NAVODILA ZA UPORABO, ki jih najdeš tudi v teh 
priporočilih.  

Varovanje osebnih podatkov 
Vsi osebni podatki, vezani na uporabo vseh Prebujevalnic, so varovani skladno z določili 
Zakona o varstvu osebnih podatkov. Vrsta, namen zbiranja in stopnja varovanja osebnih 
podatkov je opisana v Uporabniškem priročniku, ravnanje z osebnimi podatki pa je opredeljeno 
v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. 

Pomoč v sili 
Blagi dotik polja za klic v sili na tabličnem računalniku omogoča poziv skrbnici/skrbniku 
Prebujevalnice.  

Brezplačna prva uporaba Prebujevalnice 
Prva uporaba Prebujevalnice je za vsakogar brezplačna. 



TEHNIČNE PREDNOSTI 
Avtomatizirano in varno delovanje 
Po vnosu gesla poteka delovanje Prebujevalnice povsem samodejno. Izjema je le možnost 
ročne nastavitev zvoka in temperature v prostoru s kratkimi dotiki na ustrezne oznake na 
tabličnem računalniku.  

Spletna dostopnost in 24-urna vsebinska in tehnična oskrba 
Vsaka PREBUJEVALNICA® je vključena v Računalniški spletni sistem pristopa (RSSP), ki 
omogoča: 

• uredniško izdelavo multimedijskih vsebin, protokoliranje in ročno ali samodejno 
sestavljanje multimedijskih programov 

• vsebinsko oskrbo vseh Prebujevalnic 
• spletno naročanje – rezervacijo Prebujevalnic in razpoložljivost uporabe 24 ur dnevno 

Svobodno načrtovanje uporabe 
Urnik uporabe lahko samostojno načrtuješ tako, da na spletni strani www.prebujevalnica.si   
izbereš datum, prost termin in trajanje uporabe.  
 

Uporabo Prebujevalnice za izbrane dneve in ure lahko rezerviraš tudi za daljše časovno 
obdobje. Izbor programa lahko v času do vstopa v Prebujevalnico kadarkoli spremeniš pod 
pogojem, da novo izbran program ne traja dlje od rezerviranega termina. 

Brezprekinitveni napajalni sistem 
V primeru izpada električnega toka brezprekinitveni sistem napajanja zagotavlja električno 
oskrbo za nemoteno delovanje do zaključka celotnega izbranega trajanja uporabe.  

Dva uporabniška sistema Prebujevalnic 

PREBUJEVALNICA® je zasnovana za dva uporabniška sistema:  
• za lastno uporabo (domača PREBUJEVALNICA®) in  
• za javno uporabo (javna PREBUJEVALNICA®)  

Kupec Prebujevalnice v pogodbenem roku pridobi prostor na ključ s popolno vsebinsko oskrbo 
in možnostjo takojšnje uporabe. Lastnica/lastnik se odloči, ali bo svojo Prebujevalnico 
namenila/namenil javni ali izključno samo domači uporabi zase in za osebe, ki jim dovoli 
uporabo.  

Celostni sistem trženja  
Vsaka javna PREBUJEVALNICA® je vključena v celostni sistem trženja z organizirano marketinško 
podporo.  

Pogoji za postavitev 
Prebujevalnico je možno postaviti, oskrbeti z multimedijskimi vsebinami in uporabiti povsod po 
svetu pod pogojema, da je izdelana v skladu z določili patentnih zahtevkov in da je na lokaciji 
zagotovljen neprekinjen električni in spletni priključek. 

Opozorilo: 
PREBUJEVALNICA® je namenjena za uporabo po eni odrasli osebi naenkrat. 

Sočasna uporaba dveh ali več oseb pomeni nepravilen način uporabe, ki moti koristen 
energijski učinek. Izjema je sočasna uporaba posamezne mladoletne ali nesamostojne osebe  

z uporabniško izkušeno odraslo osebo. 



PREBUJEVALNICA® 

POTEK UPORABE 
NAVODILA ZA UPORABO 
1. Vstopi v Prebujevalnico nekaj minut pred rezerviranim časom uporabe.  

2. Udobno se namesti v sedežu.  

3. Odloži manjše osebne predmete na mizico ob sedežu. 

4. Popusti vse kar Tvoje telo veže ali duši: tesna oblačila, ročno uro, prstane, zapestnice ...  

5. S kratkimi dotiki uporabljaj tipke na tabličnem računalniku ob sedežu.  

6. Vnesi geslo izbranega programa, ki ga dobiš ob rezervaciji. 

7. Prisebno sledi dogajanju na projekcijskem zaslonu in dosledno upoštevaj vsa 

priporočila na zaslonu. 

8. Vsebine spremljaj v čim bolj prijetnem, brezskrbnem, enostavnem, umirjenem stanju.  

9. Informacije in energijo vsebin sprejemaj mimo predsodkov, premišljevanja, učenja: 
 

• ko zaznaš, da Tvoja pamet začne ob določenem sporočilu karkoli premišljevati, jo ustavi 
tako, da preprosto nehaš misliti; osredotoči se na čim bolj neposredno, enostavno, 
brezskrbno sprejemanje vsebine, mimo vsakršnega premišljevanja; 
 

• najbolj koristen in učinkovit odgovor na vsako miselno in telesno reakcijo je, da nehaš 
misliti in čim bolj sprostiš notranjost glave. 
 

10. Če je potrebno, lahko kadarkoli s kratkim dotikom na tabličnem računalniku po občutku 
nastaviš temperaturo prostora in jakost zvoka. 
 

11. Iz kakršnega koli razloga lahko kadarkoli zapustiš Prebujevalnico; če želiš, lahko s kratkim 
dotikom polja »klic v sili« na namiznem tabličnem računalniku o predčasnem odhodu 
obvestiš skrbnico/skrbnika Prebujevalnice. 
 

12. Ob zaključku programa vnesi oceno Tvojega počutja tako, da s kratkim dotikom 
ustreznega polja na tabličnem računalniku izbereš najprej oceno doseženega počutja od 0 
do 10, potem pa še oceno počutja, kakršno je bilo ob vstopu v Prebujevalnico. 
 

PREBUJEVALNICA® je orodje, ki omogoča optimalne učinke, če uporabnica/uporabnik uspešno 
sledi priporočilom na zaslonu.  

Za pravilnost in uspešnost uporabe je odgovorna izključno samo oseba sama.  

 
Opozorilo: 

 

V času trajanja programa v Prebujevalnici ni dovoljeno snemanje slike ali zvoka.  
Z miselnostjo, da utegneš imeti od nedovoljenega snemanja koristi, onesnažiš energijsko polje v 

Prebujevalnici. Uporaba na nedovoljen način pridobljenih posnetkov nima zaželjenih učinkov. 

 
 



ENERGIJSKO POLJE TRAJNOSTNEGA SMISLA  
Program Ti z uporabo filma • slik • pisnih in govorjenih besedil • glasbe • barv posreduje 
informacije o trajnostnem smislu življenja – vest – in naravnih zakonitostih – narava – v 
povezavi z izbrano življenjsko temo, kateri je posvečen celoten program.  

Informacije čiste vesti in čiste narave so urejene tako, da delujejo med seboj dopolnjujoče 
(koherentno), kar je temeljni predpogoj za porajanje zgoščenega energijskega polja čiste vesti 
in čiste narave.  

Če spremljaš program v skladu s priporočili na zaslonu, v prostoru soustvarjaš in krepiš 
vsestransko koristno energijsko polje. Bolj dosledno, prebujeno in zbrano slediš priporočilom, 
bolj zgoščeno je to polje.  
 
S pravilnim načinom uporabe v tem polju dosegaš blagodejne učinke na telesni, duševni in 
duhovni ravni:  
 

na telesni ravni  
• umirjaš živčni sistem 

• globinsko sproščaš telo 

• spodbujaš naravno samozdravilno delovanje organizma in naravno odpornost telesa 

na duševni ravni  
• razkrinkavaš osebne miselne vzroke za Tvoje zdravstvene in vse ostale življenjske 

težave 
•  

• odpravljaš za Tvoj trajnostni razvoj in za življenjsko dobo telesa škodljive navade, 
lastnosti in miselna protislovja 
 

• z življenjskim sporočilom čiste vesti in čiste narave krepiš obstoječe in soustvarjaš 
nove nadarjenosti, navade in lastnosti, koristne za Tvojo prihodnost 

na duhovni ravni  
• zbiraš notranjo (duhovno) moč za pospeševanje osebnostnega razvoja in 

uresničevanje nadčasovnega – trajnostnega življenjskega smisla 
 

• dosegaš višjo raven duhovne prebujenosti in višjo stopnjo prisebnosti (prisotnosti duha) 

• prisebno vzdržuješ visoko študijsko, delovno, športno in življenjsko formo  

V tako ustvarjenem energijskem polju – vzdušju – v zaključnem delu programa poteka glasovno 
vodeno globinsko sproščanje telesa, ki je sočasno namenjeno duhovnemu prebujanju, krepitvi 
prisebnosti in spodbujanju naravne samozdravilne moči organizma. 

Za učinkovito zaznavanje in trajnostno izkoriščanje energijskih in informacijskih učinkov uporabe 
Prebujevalnice je priporočljivo, da ob navodilih za uporabo sčasoma osvojiš tudi vse informacije 
in priporočila v nadaljevanju. 
 
 
 
 



PREBUJEVALNICA® 

PRIPOROČILA ZA UPORABO 
STANJE TELESA V PREBUJEVALNICI 
• Rok ne imej prekrižanih v območju prsnega koša.  

• Nog ne imej prekrižanih v območju stegen oziroma kolen. 

• Tesne dele oblačil in obutve, ki Te vežejo (pas, čevlji, kravata, oblačila, ovratnik ...) popusti, 
odveži ali sezuj. 

• Predmete, ki Te vežejo, žulijo ali kako drugače obremenjujejo (ura, zapestnica, drug nakit ...), odloži.  
 

• V Prebujevalnici ne jej, ne žveči žvečilnih gumijev ali česa drugega.  

• Pitje vode je priporočljivo po uporabi, ne pa neposredno pred ali med uporabo Prebujevalnice.  

• Program lahko spremljaš v sedečem, polležečem, ležečem ali stoječem položaju. V sedečem 
položaju je najbolje, da obe roki odložiš tako, da vzporedno počivata na kolenih oziroma na zgornjem 
delu nog, z dlanema obrnjenima navzgor. 
 

• Prizadevaj si čim bolj sprostiti celotno telo tako, da bodo vsi deli telesa prožni, svobodni, mehki, čim 
bolj sproščeni.  

STANJE DUHA V PREBUJEVALNICI 
Stanje brez misli  
Zmožnost ustvarjanja in smotrne uporabe stanja brez misli je za ta pristop in za življenje nasploh 
izjemnega pomena.  

Minute pred vstopom in pred začetkom programa v Prebujevalnici nameni temu, da umiriš Tvojo pamet in 
ji prepoveš svojeglavo premišljevati. Stanje brez vsakih misli si prizadevaj ohranjati v celotnem času 
uporabe Prebujevalnice.  

V stanju brez misli: 
• se lahko najlažje, najhitreje in najbolj kakovostno uglasiš na energijsko polje Prebujevalnice 
• Tvoj organizem na najbolj naraven in enostaven način lahko izkorišča učinke tega polja 
• lahko optimalno sprejemaš in razumeš življenjska sporočila programa  

Pomen budnosti 
Za pospeševanje osebnostnega razvoja je učinkovita samo uporaba Prebujevalnice v budnem stanju. 

V prebujenem in sproščenem stanju sprejmeš tudi največ čiste energije. 

Visoka stopnja duhovne prebujenosti v stanju brez vsakih misli krepi prisebnost.  

V prisebnem stanju si prizadevaj: 
• vso svojo pozornost usmerjati v razumevanje in uživanje življenjskega sporočila avtorjeve vesti 

(ne pa v učenje) 
• krepiti nadzor nad pametjo, kar Ti omogoča ohranjati in kasneje tudi podoživljati sprejeto duševno 

hrano in vestno razmišljati o osvojenih informacijah 

Spanje  
Če v času uporabe Prebujevalnice morebiti zaspiš, bo Tvoj organizem vseeno sprejemal energijo 
prostora. Moraš pa se zavedati, da v primeru spanja med uporabo ne moreš pospeševati osebnostnega 
razvoja – opazovati reakcij, prepoznavati, razkrinkavati in izklapljati miselnih motenj in protislovij, ki Ti 
povzročajo razne življenjske težave. 



POTEK GLOBINSKEGA SPROŠČANJA ORGANIZMA 
Oči imej mehko zaprte.  

Prizadevaj si ohranjati stanje popolne budnosti in prisebnosti v stanju brez vsakih misli.  

Popolna prebujenost in prisebnost je potrebna predvsem zato, da se ne more samodejno vključevati 
pamet, ki bi sproščala telo v skladu s svojimi čustvovanji in miselnimi protislovji, pač pa da telo prisebno 
prepustiš samozdravilni moči energijskega polja čiste vesti in čiste narave. 

Vso pozornost usmeri predvsem v zaznavanje in spodbujanje prijetnih, osrečujočih, hvaležnih energijskih 
odzivov telesa.  

Poenotena moč čiste vesti in čiste narave vodi globinsko sproščanje telesa bodisi v gibanju ali v 
popolnem mirovanju. Če se začnejo med sproščanjem dogajati samodejni gibi, je koristno, da telo 
povsem prepustiš tovrstnim energijskim gibanjem: zviranju, valovanju, tresenju, zvijanju, gnetenju, 
pretegovanju, drhtenju posameznih delov ali celotnega telesa.  

Pogumno dopusti, da se organizem in podzavest razbremenita zakrčenosti tudi z dihanjem, zvoki ...   

Z zanimanjem, a neprizadeto, opazuj tudi morebitne močnejše sproščujoče odzive: jok, smeh, kričanje, 
cviljenje, renčanje, sikanje, stokanje, hropenje ..., ki prihajajo iz zakrčenih delov organizma, podzavesti. 
Kasneje, z uspešno, vztrajno, redno, pravilno uporabo Prebujevalnice se tovrstni odzivi podzavesti 
polagoma umirijo, počutje pa postane vse bolj razbremenjeno notranjih stisk in vse bolj osrečujoče.  

Naravno samozdravilno gibanje rok 
V globinsko sproščenem stanju telesa narava občasno omogoča tudi samodejno samozdravilno gibanje 
ali polaganje rok. V tem primeru obe roki delujeta v smislu sevanja bio energije, ki prihaja skozi središče 
dlani.  
Lahko se dogaja, da ena ali obe Tvoji dlani samodejno potujeta ob telesu, se zadržujeta nad deli, ki 
potrebujejo energijsko obdelavo oziroma informacijsko izmenjavo (odvzem motene in dodajanje čiste 
informacije). Na ta način roki iz prizadetih delov telesa odvzemata škodljivo energijo in dovajata čisto 
energijo.  

Lahko se zgodi, da samodejno delujoči roki z nepričakovanimi nenadnimi sunkovitimi gibi posegata v 
zmedeno energijsko polje organizma in ga informacijsko urejata.  

Praviloma se roki pri samodejnih samozdravilnih gibih ne dotikata telesa. Ko se roki dotikata telesa, to nI 
delovanje čiste energije s sevanjem, pač pa bioenergijska masaža.  

Bioenergijska masaža je lahko le pomožni pripomoček tega pristopa, ki praviloma služi le kot prva pomoč, 
ko gre za energijsko hudo zanemarjene dele telesa.  

Nekomu se samodejno energijsko gibanje rok zgodi že ob prvi uporabi Prebujevalnice, drugemu šele 
kasneje, tretjemu nikoli. Da se to zgodi, je potrebna povsem enostavna, vendar pogumna brezskrbna 
globinska sprostitev organizma v stanju brez vsakih misli. Roki moraš z uporabo posebnega občutka – 
šestega čuta – z vajo nekoliko spodbuditi in opogumiti, da si upata začeti energijsko delovati. 

Dihanje embria 
V stanju popolne globinske sprostitve organizma in v stanju brez vseh misli se utegnejo samodejno 
pojaviti različne vrste poudarjenega dihanja ali pa globoko umirjeno, komaj zaznavno stanje skoraj ali 
povsem brez dihanja.  

Začasno stanje skoraj ali povsem brez dihanja dokazuje visoko raven medsebojne uglašenosti telesa in 
duševnosti, ki ga je z uporabo Prebujevalnice možno doseči. V zgoščenem energijskem polju čiste vesti 
in čiste narave organizem lahko sam proizvaja čisto energijo in kisik, dihanje lahko poteka tudi skozi kožo.  

Umirjeno dihanje ali stanje brez dihanja – dihanje embria – mora biti izključno samo posledica osrečujoče 
globoke sprostitve možganov (živčevja) in celotnega organizma v stanju brez vsakih misli. Napačno bi 
bilo pameti dopustiti, da dihanje na silo zadržuje, ustavlja ali ga nasilno pospešuje. 



PREBUJEVALNICA® 

UČINKI 
OBČASNA UPORABA  
Zbrana čista energija (notranja moč) si po uporabi Prebujevalnice prizadeva ohraniti se v 
organizmu.  

To se praviloma odraža v bistveno izboljšanem telesnem počutju, spodbujenem naravnem 
samozdravilnem in varovalnem delovanju organizma, napetosti in zaskrbljenosti razbremenjeni 
duševnosti in vse bolj vestnem (nečustvenem) razumevanju trajnostnega smisla življenja.  

V primeru le občasne, naključne uporabe Prebujevalnice je učinek podoben kot pri le občasni, 
naključni uporabi kopalnice za telo – umazanija se začne kopičiti.  

REDNA UPORABA  
Redna uporaba omogoča dlje ohranjati učinke vsake posamične uporabe in jih poglabljati na 
vseh treh ravneh: 
telesna raven  

• organizem načrtno razbremenjuješ zakrčenosti,  
ki so nastale in še nastajajo kot posledice lastne škodljive miselnosti in škodljive 
miselnosti v Tvojem življenjskem okolju  

• z rednim »kopanjem« v energijskem polju čiste vesti in čiste narave  
neguješ in vzdržuješ notranjo moč, vzdržljivost, sproščenost, lepoto telesa 

duševna raven  
• dobivaš vse več nadzora  

nad miselnimi stanji, mislimi, besedami in dejanji Tvoje pameti 
 

• osvobajaš se  
podedovanih in po rojstvu pridobljenih za Tvoj organizem in življenjski uspeh škodljivih 
misli in miselnih stanj  
 

• sproti razbremenjuješ in čistiš svojo duševnost  
škodljivih misli in miselnih stanj, ki se jih navzema iz čustveno ali značajsko motenega 
okolja  
 

• razvijaš in krepiš  
za Tvojo prihodnost koristne navade, običaje, lastnosti, nadarjenosti Tvoje pameti – 
čistiš, oblikuješ in brusiš njen značaj 

Duhovna raven  
• zbiraš notranjo moč (čisto energijo),  

da Tvojo pamet lažje pripraviš do tega, da zmore v skladu z novorojeno miselnostjo tudi 
delovati  

• ohranjaš visoko raven duhovne prebujenosti in visoko stopnjo prisebnosti  
za vzdrževanje visoke delovne, športne in življenjske forme 

• zavestno usmerjaš duševno in telesno moč v vestni (trajnostni) smisel svojega življenja 
 

z redno uporabo Prebujevalnice je mogoče doseči 
višjo raven duhovne prebujenosti in višjo stopnjo prisebnosti za 

zdravo • neodvisno • samostojno • svobodno • plemenito • varno življenje  



PREBUJEVALNICA® 

UPORABNOST 
VSAKODNEVNA UPORABNOST 
• globinska sprostitev organizma 

z namenom ohranjanja vitalnosti, spodbujanja naravnega samozdravljenja organizma, varovanja 
zdravja in boljšega telesnega in duševnega počutja ... 
 

• razbremenitev duševnosti 
pretirane zaskrbljenosti; živčnosti; strahu; mevžavosti; cmeravosti; hlapčevstva; občutka 
manjvrednosti; odvečnega trpljenja; odvečne sramežljivosti; nesrečne ali presrečne ljubezni; pretirane 
ljubosumnosti; nevarnih vrst jeze, razočaranj, črnogledosti, zamerljivosti, maščevalnosti …   

 

• odpravljanje težav 
ponavljajočih se zdravstvenih tegob, revmatičnih bolečin, glavobolov, depresivnosti, nespečnosti ... 
 

• okrepljeno varovanje 
pred škodljivo miselnostjo, zločestimi namerami, vsiljivimi mislimi, zlorabami in naslijem drugih; 
ozdravljivimi in neozdravljivimi boleznimi; nesrečnostjo; ponesrečenostjo; samomorom ... 
 

• protistresna uporaba 
za varovanje telesnega in duševnega zdravja pred stresom in škodljivimi posledicami stresov, kadar 
jih ni mogoče preprečiti ... 

TRAJNOSTNA UPORABNOST 
Najprej si s Prebujevalnico pomagaš iz zdravstvenih težav 
Z okrepljeno notranjo močjo in globinskim sproščanjem organizma že od prve uporabe dalje začenjaš 
Tvoje telo razbremenjevati bolezenskih težav. Na ta način lahko začneš odpravljati bolezni in 
degenerativne spremembe, ki jih porajajo miselna protislovja, še preden kakorkoli spremeniš miselnost. 
Zdravo in vitalno telo je namreč osnovni predpogoj za doseganje višjih življenjskih ciljev. 

Zatem Prebujevalnico uporabiš kot pot iz življenjskih težav 
Sčasoma Ti zbrana količina notranje moči omogoča prepoznavanje in spremembo tistih delov miselnosti, 
ki so Ti dotlej povzročali življenjske težave in Te ovirali v osebnostnem razvoju. Prepoznavanje 
protislovne miselnosti je začetek celostne in trajnostne poti iz Tvojih težav. 

Sledi trajnostno odstranjevanje miselnih protislovij – da se težave ne bi mogle vrniti 
Ob dosledni uporabi sčasoma zbereš toliko notranje moči, da lahko trajnostno onemogočaš obnavljanje 
protislovno delujočih delov miselnosti. Samo tako se zdravstvene in druge življenjske težave ne bodo več 
mogle kronično ponavljati.  

Potem z urjenjem krepiš in ohranjaš prisebnost in življenjsko formo  
Na vse višji ravni duhovne prebujenosti se zavedaš, da je za prisebnost in formo potrebno redno in dovolj 
pogosto urjenje. 
 

 
običajna kopalnica Ti nepogrešljivo služi za redno površinsko čiščenje in nego telesa 

PREBUJEVALNICA® pa za redno globinsko čiščenje  
notranjosti telesa (organizma) in duševnosti 

 
PREBUJEVALNICA® 



NAMENSKE STOPNJE SEM&VEM® 

A. INFORMIRANJE  
• zavestno umirjanje celotnega živčnega sistema in celostno sproščanje telesa kot temeljni predpogoj 

za spodbujanje naravnega samozdravilnega delovanja telesa 

B. PREBUJANJE  
• globinsko sproščanje raznih delov telesa za hitrejši in močnejši učinek spodbujanja naravnega 

samozdravilnega delovanja celotnega organizma 
  

• začetek zavedanja pomena in prijetnosti duhovne prebujenosti in prisebnosti 

C. RAZISKOVANJE  
• osvajanje načinov porajanja, ohranjanja in uporabe notranje moči 

 

• samozdravilno usmerjanje notranje moči v globinsko sproščene dele organizma 
 

• spodbujanje in ohranjanje naravnega samozdravilnega delovanja organizma in varovanja zdravja 

D. RAZČIŠČEVANJE  
• prepoznavanje in onemogočanje tistih miselnih, značajskih in vedenjskih vzrokov, ki na zavesten 

(odkrit) način povzročajo največje zdravstvene in druge življenjske težave 
 

• razkrinkavanje in onemogočanje tistih delov že globoko zakoreninjene miselnosti, ki organizmu in 
duševnosti na podzavesten (prikrit) način povzročajo škodo 

E. RAZUMEVANJE   
• doseganje ravni duhovne prebujenosti, ki omogoča razumevanje pomena inspiracije (posluha za 

navdih) in intuicije (občutka za moralo) 

• inspirativno zaznavanje življenjskih sporočil lastne in tuje vesti za: 
o sprejemanje lastnega življenjskega poslanstva 
o vestno uporabo znanj, miselnosti in značaja  
o vestno prepoznavanje in odpravljanje miselnih protislovij, ki motijo ali celo onemogočajo  

trajnostno smiseln način mišljenja govora, obnašanja in delovanja 

• intuitivno zaznavanje zakonov, pravil, usmeritev vesoljne narave za nadomeščanje zdravju nevarnih 
misli, miselnih stanj, besed in dejanj s prerojevalnimi, varovalnimi in trajnostno koristnimi 

F. MINLJIVOST  
• prepoznavanje minljivosti čustvovanja in čustvenih vezi 

 

• prepoznavanje minljivih in trajnostnih vrednot 
 

• zavedanje in sprejemanje minljivosti vsega snovnega na tem svetu v primerjavi s svojo duhovno 
neminljivostjo – nesmrtnostjo  
 

G. NESMRTNOST  
• nemoteno udejanjanje trajnostnega osebnostnega življenjskega poslanstva v harmoniji s trajnostnim 

življenjskim smislom človeštva 

• doseganje zmožnosti zavedanja svoje duhovne nesmrtnosti neodvisno od minljivosti telesa, prostora 
in časa ... 

• osvajanje zmožnosti za samostojno ustvarjanje energijskega polja lastne čiste vesti in čiste narave  

• vzdrževanje visoke ravni duhovne prebujenosti – samozavesti, prisebnosti, varnosti, zdravja, sreče ... 
v vsakdanjem življenju 



PREBUJEVALNICA® 

MOČ BESEDE HOČEM 
Za dosego vsakega življenjskega cilja je hotenje izjemnega pomena. Bistveno za uporabo hotenja je 
spoznati in razumeti razliko med željo (čustvovanjem) in hotenjem (duhovnim poslanstvom). Hotenje je  
gibalo razvoja. Za učinkovito uporabo Prebujevalnice je ključno, da veš, kaj hočeš z uporabo doseči. 

Redna uporaba Prebujevalnice Ti omogoča lažje in hitrejše doseganje vestnih življenjskih hotenj.  

V pomoč pri odločitvi, za kaj hočeš uporabiti pristop SEM&VEM®, so v nadaljevanju navedeni, s pravilno in 
dosledno uporabo Prebujevalnice nekateri izmed mnogih dosegljivih življenjskih ciljev.  

Ponavljajoče se bolezni 
Imam ponavljajočo se zdravstveno težavo, ki jo s pomočjo zdravstva in zdravil lahko samo blažim, ne 
morem pa se je docela znebiti. Hočem priti do miselnega vzroka za mojo bolezen. Verjamem, da lahko 
ponavljajočo se bolezen lažje in hitreje odpravim, če prepoznam in odpravim vzrok, ki jo poraja.  

Varovanje pred podedovanimi boleznimi 
Zaenkrat nimam opaznejših zdravstvenih težav, vendar imamo v družini neozdravljivo bolezen. Hočem 
narediti vse, kar je v moji moči, da si uredim svojo miselnost tako, da se pri meni bolezen ne bo mogla 
izraziti. 

Varovanje pred nezgodami 
Včasih v svoji duševnosti prepoznam nestrpnost in raztresenost, katere posledica bi lahko bila prometna 
nesreča ali nezgoda pri delu. Da se mi ne bi zgodilo kaj hujšega, hočem preizkusiti Prebujevalnico. 

Nesoglasja v družini 
Naj smo doma, na obisku ali na dopustovanju, stalno se prepiramo. Nenehno smo živčni in napadalni, kar 
je neprijetno. Zato hočem vsaj jaz narediti, kar je v moji moči. Uporabiti nameravam Prebujevalnico, da 
bo vsaj eden v družini deloval pomirjevalno – brez pomirjeval.  

Nesoglasja v službi in družbi 
Imam zelo neprijetne sodelavke in sodelavce (sošolce, sotekmovalce, sosede, sorodnike, nadrejene, 
podrejene ...). Hočem poiskati učinkovit način za izboljšanje odnosov. Verjamem, da z uporabo 
Prebujevalnice to zmorem doseči. 

Samozavest 
Včasih imam preveč samozavesti, drugič premalo. Pogosto sem povsem brez nje. Hočem dvigniti 
stopnjo svoje duhovne prebujenosti in si okrepiti samozavest. 

Občutek manjvrednosti 
V odnosih z drugimi imam občutek, da so vsi po vrsti pomembnejši in uspešnejši. Muči me občutek 
manjvrednosti. Z uporabo Prebujevalnice hočem dobiti občutek enakovrednosti.  

Brezizhodnost in črnogledost 
Pogosto me spremlja občutek brezizhodnosti in črnogledosti. Pamet mi kaže, da je vse slabo, in mi 
govori, da bo še slabše. Hočem najti učinkovito orodje za izhod iz začaranega kroga. Prav nič me ne 
stane, če preizkusim Prebujevalnico. 

Depresija 
Malodušje. Brezvoljnost. Napadi nerazložljive žalosti. Obupanost, obup, črnina, obupno, brezupno. 
Hočem se tega osvoboditi. Potrebujem višjo stopnjo duhovne prebujenosti in notranje moči. Potrebujem 
Prebujevalnico. 

Razočaranja 
Doživljam nenehna razočaranja. Namesto da bi mi čustva služila, se nenehno poigravajo z mano. Čas je 
že, da ugotovim, kaj sploh hočem. Sem v stanju popolne izgubljenosti. Morda se lahko najdem v 
Prebujevalnici. 

 
 



Nasilništvo 
Občasno me preplavi zamera, užaljenost, bes, jeza, sovraštvo, maščevalnost ... Najbolje bi bilo vse uničiti 
... Z uporabo Prebujevalnice si hočem podrediti svojo nebrzdano, svojeglavo, nasilno pamet ... 

Samostojnost 
Ne potrebujem podrejenosti staršem, nadrejenim, močnejšim, pametnejšim ... Hočem se duhovno 
prebuditi in si okrepiti notranjo moč, postati prisebna, svobodna, neodvisna, samostojna... oseba. Moje 
veliko upanje je PREBUJEVALNICA®. 

Obnovitev urjenja 
Poznam qi gong, znan mi je pristop SEM in razne druge metode. Hočem poskusiti še s pristopom  
SEM&VEM® v Prebujevalnici in spoznati, kaj in koliko novega je prinesel razvoj. 

Odpor do skupine 
Poznam avtogeni trening, jogo, TM in energijske pristope raznih skupin. Vendar se nimam možnosti 
prilagajati točno določenim urnikom, poleg tega mi skupinski pristop ne ustreza. Hočem Prebujevalnico, 
ki jo lahko uporabljam samostojno in si jo lahko rezerviram za tisti čas, ki mi najbolj ustreza. 

Nespečnost 
Hočem imeti kakovostno in mirno spanje. Hočem se vsak dan zbuditi v naspanem, sproščenem, 
spočitem,  ustvarjalnem, dobrovoljnem stanju. Ko grem spat, hočem spati. Ko se prebudim pa hočem biti 
prebujena, nezaspana oseba. Moram preizkusiti Prebujevalnico. 

Odraščanje 
Občasno imam hotenje po boljšem sodelovanju s starši in okoljem, istočasno pa se hočem osamosvojiti. 
Na mnogih življenjskih področjih nimam izkušenj. Hočem poiskati svoje poslanstvo, svojo poklicanost. 
Morebiti najdem svoj življenjski smisel s pomočjo Prebujevalnice. 

Varovanje pred zasvojenostjo 
Poznam uničujoče navade prijateljic, prijateljev, sorodnikov, staršev ... Slutim, da je samo vprašanje časa, 
kdaj bo vrtinec te ali one zasvojenosti posrkal tudi mene. Menda obstaja PREBUJEVALNICA®, v kateri je 
najmanj možnosti za srečanje z mojimi po eni strani bedno zasvojenimi, duhovno spečimi, po drugi strani 
pa brezmejno domišljavimi znankami in znanci. Hočem še pravočasno ukrepati. 

Odvajanje od zasvojenosti 
Hočem se osvoboditi odvisnosti od prijateljev, ki me imajo pod vplivom, cigaret, sladkarij, alkohola, mamil 
... Z nobenim poskusom doslej mi ni trajnostno uspelo. Hočem preizkusiti kakšno novo orodje ... menda 
obstaja nekakšna PREBUJEVALNICA®  ... 

Težave s prehrano 
Zapadam v čas požrešnosti, potem spet v obdobja stradanja. Tudi glede naravnega vrstnega reda 
uživanja raznih vrst hrane in mešanja hranil si nisem na jasnem. V svoji pameti hočem urediti vesten in 
naraven odnos do prehranjevanja. V Naravniku imam vrsto koristnih napotkov, a nimam moči za njihovo 
uporabo. Z uporabo Prebujevalnice bi mogoče šlo. 

Težave na področju spolnosti 
Muči me velika sramežljivost. Včasih ne vem ali delujem bolj po žensko ali bolj kot moški. Sram me je že 
samo govoriti ali spraševati o tem. Hočem se soočiti z zavorami in ozkostjo svoje pameti na tem področju 
pa nimam poguma za vprašanja. PREBUJEVALNICA® je za moj namen v redu, saj mi ni treba nikogar nič 
spraševati.  

Spoznavanje vesti 
Predsednikom države, predsednikom vlade, ministrom in vsem njim podrejenim, pa tudi poslankam, 
poslancem, sodnicam in sodnikom vsem po vrsti slovenska ustava zapoveduje ravnati po svoji vesti. 
Zakaj potem često odločajo tako zelo brezvestno? Ker nimajo niti hotenja niti volje niti želje za uporabo 
Prebujevalnice.  

Strahovi 
Tvoji strahovi in njihov zmnožek – nenehna zaskrbljenost – Ti dokazujejo Tvojo nebogljenost, nedoraslost 
življenjskim preizkušnjam, neprebujenost ... Poskusi v Prebujevalnici uporabiti katero od programskih 
vsebin za krepitev življenjskega poguma. Hočeš? 



Strah pred samomorom 
Ko začutiš misel na samomor kot odrešitev, se nemudoma zberi in poišči pot do najbližje Prebujevalnice. 
Da prideš do blagodejnega energijskega polja, potrebuješ le – hočem! Dokler nimaš hotenja, da jo 
uporabiš, Ti PREBUJEVALNICA® ne more pomagati. 

Stres 
Ko vpliv onesnažene miselnosti zaduši moč Tvoje vesti, postane stres ubijalec in zahrbten uničevalec 
raznih delov Tvojega organizma. Če Tvoja ustvarjalna moč sledi Tvoji ali tuji vesti, postane stres 
ustvarjalec zdravja in moči. Hočeš stres trajnostno usmeriti v trajnostno zdrav način delovanja? 
PREBUJEVALNICA® Te vabi. 

Učenje in študij 
Nočem biti žrtev vsiljenih znanj, jim služiti in jih častiti. Hočem raziskovati, odkrivati, razvijati in prispevati 
nova spoznanja. Hočem se duhovno prebuditi. Potrebujem Prebujevalnico. 

Šport 
Nekateri športniki se šele po težkih porazih in poškodbah duhovno prebudijo in sklenejo: hočem uspeti 
po vestni poti, hočem sama/sam ustvariti srečo, hočem dvigniti raven svoje duhovne prebujenosti in 
prisebnosti. Okrepiti hočem svoj zmagovalni duh. Za duhovno prebuditev ne potrebujem novih 
ponavljajočih se poškodb in bolezni. Potrebujem Prebujevalnico. 

Tekmovanja 
Nočem postati žrtev vremenskih razmer, maščevalnosti, razočaranj, poškodb, nihanja forme, 
nezadovoljnega občinstva, trenerjeve prisile, polne lune, lastne neprisebnosti, zakrčenosti ... Hočem 
sprotno globinsko čistiti energijo svojega organizma in svojo pamet. Imam svoje skrito orodje – 
Prebujevalnico. 

Zvestoba  
Slovenska beseda z-vest-oba pomeni vestno zvezo med dvema duhovno prebujenima duhovnima 
bitjema. Če sta partnerja duhovno prebujena, sta sposobna trajno živeti v medsebojnem razumevanju in 
spoštovanju. Lahko se zgodi, da se po svoji vesti hočeta ločiti. Vseeno pa med njima ostane trajno čist in 
spoštljiv odnos.  

Nezvestoba  
Nezvestoba je samo posledica brezvestnosti enega ali obeh partnerjev. Če hočeš poglobljeno razumeti 
pojem zvestobe in nezvestobe, potrebuješ veliko časa in veliko življenj. Bistveno lažje in hitreje lahko 
uspeš s Prebujevalnico. 

Investicija 
In-vest-icija je naložba časa, energije, denarja v nekaj, kar ima trajnostni smisel. Kar ima zate in skupnost 
trajnostni smisel, Ti pove Tvoja ali tuja vest. S tujo in Tvojo čisto vestjo se srečuješ v Prebujevalnici. 
Potem bodo Tvoje naložbe podpirale hotenje po trajnostnem zdravju in smislu življenja. 

Zakrčenost 
PREBUJEVALNICA® omogoča prepoznavanje miselnih vzrokov za možgansko in telesno zakrčenost. S 
hotenjem – okrepljenim v Prebujevalnici – možgansko zakrčenost spraviš pod nadzor, še preden Ti 
kronično zakrči katerega od organov ali celoten organizem. 

Kronična zakrčenost 
V primeru kronične zakrčenosti je smotrno, da lastni pameti zastaviš neposredno vprašanje: Hočeš preizkusiti 
Prebujevalnico? Če je pamet domišljava ali kako drugače zatežena, bo odgovor vsekakor: Nočem – niti 
slučajno, mi ne pade na pamet. Tak ali sličen odgovor je zanesljiv vzrok kronične zakrčenosti. 

Težave z vzgojo otrok 
Da bi lahko v odnosu do otrok ravnali tudi vestno in ne le pametno ali čustveno, bi vsem, ki se ukvarjajo z 
vzgojo, koristilo hotenje za duhovno prebujanje in krepitev prisebnosti. Če se privadiš uporabi 
Prebujevalnice, bodo Tvoje težave z vzgojo otrok bistveno manjše. 

Živčnost 
Začetek dolgotrajnih težav se praviloma nakaže z živčnostjo. Na živčnost najbolj učinkovito odgovoriš 
tako, da se odpraviš v najbližjo Prebujevalnico. Poti do Prebujevalnice seveda Tvoja pamet ne bo našla, 
če je ne prisiliš s čudodelno besedico: hočem.  



PREBUJEVALNICA® 

PROGRAMI 

Programi so ključnega pomena za: 

• ustvarjanje energijskega polja čiste vesti in čiste narave v Prebujevalnici 

• doseganje izbranega namena uporabe  

Programe sestavljajo multimedijske vsebine.  

Vsaka vsebina je izdelana po pristopu SEM&VEM® izključno samo za uporabo v Prebujevalnici.  

Vsak program je sestavljen iz vsebin devetih vsebinskih enot: 

• osrednja je peta vsebinska enota – služi osvetlitvi izbrane življenjske teme 

• najpomembnejša za optimalen učinek je sedma vsebinska enota – omogoča globinsko sproščanje 
organizma 
 

• za povezavo z zakonitostmi narave služita tretja in osma vsebinska enota:  

• tretja vsebinska enota omogoča neposredno uglastitev na naravne zakonitosti 
• osma vsebinska enota zagotavlja podatke o trenutnih naravnih razmerah; za tekoči dan in za 

nekaj dni naprej posreduje tudi podatke o retrogradnem gibanju planetov, sončevih dvanajstinah, 
luninih menah, vremenu, trenutnih dogajanjih v našem osončju – sončnih in luninih mrkih, večjih 
izbruhih na Sončevi površini, ki imajo tega dne in bodo imeli v prihodnjih dneh opaznejši vpliv na 
Tvoje počutje, zdravje, varnost in uspešnost  

Osnovne podatke o naravnih razmerah dobiš že na namenski stopnji A, zahtevnejše pa na višjih 
namenskih stopnjah B – C – D – E – F – G. Na višjih namenskih stopnjah poteka sprotno izračunavanje 
vpliva astroloških dogajanj za vsako osebo posebej glede na njene rojstne podatke. 

NASLOVI  
Naslov posameznega programa izhaja iz osrednje – pete vsebinske enote – življenjske teme, kateri je 
namenjena vsebina celotnega programa.  

NAMENSKE STOPNJE  
Vsak program je označen z namensko stopnjo, na kateri je vsebina obravnavana.  

Vsebina osrednje – pete – (naslovne) enote  je praviloma osvetljena na vseh sedmih namenskih 
stopnjah, ki služijo različnim ravnem duhovne prebujenosti oziroma različnim stopnjam zahtevnosti: 

A. INFORMIRANJE 

B. PREBUJANJE 

C. RAZISKOVANJE 

D. RAZČIŠČEVANJE 

E. RAZUMEVANJE 

F. MINLJIVOST 

G. NESMRTNOST 

Vsebine so Ti postopno dostopne glede na doseženo stopnjo izkušenosti po naslednjem vrstnem redu:  

A – INFORMIRANJE > B – PREBUJANJE > C – RAZISKOVANJE > D – RAZČIŠČEVANJE > E – 
RAZUMEVANJE > F – MINLJIVOST > G – NESMRTNOST  

Uporaba izbrane vsebine na vseh sedmih namenskih stopnjah Ti omogoča razumevanje vsebine kot 
del celostnega in trajnostnega življenjskega smisla. 



TRAJANJE  
• 31 minutni programi služijo predstavitvi načina delovanja Prebujevalnice 
• 46 minutni programi služijo pripravi na redno uporabo Prebujevalnice 
• 61 minutni programi služijo trajnostni uporabi Prebujevalnice 

SEZNAM VSEBIN  
Seznam je dostopen na spletni strani www.prebujevalnica.si in v sprejemnici.  
Seznam za izbor osrednje vsebine programa vsebuje: 

• naslov 
• opis namena 
• namensko stopnjo 
• trajanje 
• geslo 

Programi Prebujevalnice so po številu in vsebinah v nenehnem razvoju. Število razpoložljivih programov 
bo doseglo optimalni obseg šele v nekaj letih, njihova kakovost pa bo v nenehnem razvoju. 

Namenska stopnja:  INFORMIRANJE  

Geslo Naslov Trajanje Komu je namenjen Namen 

0001 31 poslovno zanimanje predstavitev načina delovanja 

0002 46 uporabniško zanimanje priprava na sistemsko uporabo 

0003 

MISELNOST 

61 uporabnice/uporabniki sistemska uporaba 

0004 31 poslovno zanimanje predstavitev načina delovanja 

0005 46 uporabniško zanimanje priprava na sistemsko uporabo 

0006 

ENERGIJSKO POLJE 

61 uporabnice/uporabniki sistemska uporaba 

0007 31 poslovno zanimanje predstavitev načina delovanja 

0008 46 uporabniško zanimanje priprava na sistemsko uporabo 

0009 

POČUTJE 

61 uporabnice/uporabniki sistemska uporaba 

0010 31 poslovno zanimanje predstavitev načina delovanja 

0011 46 uporabniško zanimanje priprava na sistemsko uporabo 

0012 

SMISEL ŠPORTA 

61 uporabnice/uporabniki sistemska uporaba 

0013 31 poslovno zanimanje predstavitev načina delovanja 

0014 46 uporabniško zanimanje priprava na sistemsko uporabo 

0015 

PRISEBNOST 

61 uporabnice/uporabniki sistemska uporaba 

0016 31 poslovno zanimanje predstavitev načina delovanja 

0017 46 uporabniško zanimanje priprava na sistemsko uporabo 

0018 

SMISEL NOGOMETA 

61 uporabnice/uporabniki sistemska uporaba 

0019 31 poslovno zanimanje predstavitev načina delovanja 

0020 46 uporabniško zanimanje poskusna uporaba 

0021 

UVAJANJE1 

61 uporabnice/uporabniki poskusna sistemska uporaba 



PREBUJEVALNICA® 

UPORABA 
PRVA UPORABA 
Prva uporaba je za vsakogar brezplačna. 

Namen prve uporabe Prebujevalnice   
• odločanje o sistemski ali občasni osebni uporabi javnih Prebujevalnic za krepitev zdravja in 

pospeševanje osebnostnega razvoja ali 
• odločanje o morebitnem nakupu Prebujevalnice za domačo uporabo ali 
• odločanje o morebitnem naložbenem nakupu ene ali več javnih Prebujevalnic za trženje uporabe  

 
Izbor programa za prvo uporabo 
• če se odločaš za redno ali občasno uporabo javnih Prebujevalnic, si ogledaš enega od 

o programov z naslovom UVAJANJE, v trajanju 46 minut   
programi služijo predstavitvi uporabe pristopa in načina delovanja Prebujevalnice  
 

• če se odločaš o nakupu ene ali večih Prebujevalnic, si ogledaš enega od 
o 31-minutnih programov  

programi prikazujejo samo način delovanja Prebujevalnice in niso namenjeni polnemu 
energijskemu učinkovanju 

Rezervacija 
Priporočljivo je, da si termin uporabe predhodno rezerviraš na enega od načinov 

• po telefonu  
• osebno v sprejemnici  
• preko spletne strani www.prebujevalnica.si. 

 

PRED PRVO UPORABO ... 
Uporaba Prebujevalnice poteka natančno po urniku.  

Priporočljivo je, da prideš v sprejemnico vsaj 15 minut pred rezerviranim terminom prve uporabe.  

Skrbnica/skrbnik Te pred prvo uporabo uvede v uporabo, posreduje osnovne napotke, Uporabniški 
priročnik in dokument Prva uporaba, ki vključuje: 

• navodila za uporabo (vključena so tudi v tem priročniku, poglavje Potek uporabe) 
• izjavo pred prvo uporabo (Izjava) 

S podpisom Izjave potrdiš, da: 

• si prejela/prejel navodila za uporabo in da jih razumeš  
• da si prejela/prejel Uporabniški priročnik  
• da soglašaš z vpisom v Register oseb, ki uporabljajo pristop SEM&VEM®  
• da soglašaš z obdelavo svojih osebnih podatkov za v Uporabniškem priročniku določene 

namene 

Možnost brezplačne prve uporabe je evidentirana – vsakdo lahko to možnost izkoristi le enkrat. 

 



NAČIN UPORABE 
Prebujevalnico lahko uporabljaš: 

• sistemsko – trajnostni način uporabe 
• nesistemsko – občasni način uporabe 

 

Način uporabe lahko kadarkoli kasneje spremeniš – iz sistemskega preideš v nesistemskega in obratno.   
 

SISTEMSKI NAČIN UPORABE 
Sistem SEM&VEM® (v nadaljevanju sistem) je zasnovan z namenom, da osebi omogoča sistematičen 
osebnostni razvoj po pristopu SEM&VEM® od namenske stopnje A do namenske stopnje G.  

Glavne prednosti sistemskega načina uporabe: 
• spremljanje osebnostnega razvoja 
• uporaba programov na vseh namenskih stopnjah – v skladu z napredovanjem osebe  
• osebi prilagojena uporaba pristopa na vseh sedmih namenskih stopnjah 
• popusti na redne cene 

Podrobno je sistemski način uporabe opisan v poglavju Sistem SEM&VEM®.  

Pogoj za sistemski način uporabe: sklenitev Sporazuma o vključitvi osebe v sistem SEM&VEM®. 

NESISTEMSKI NAČIN UPORABE 
 

Glavni značilnosti nesistemskega načina uporabe: 
• za rezervacijo in uporabo zadošča posredovanje imena in priimka ali le psevdonima 
• omogoča le uporabo programov na namenski stopnji  A – INFORMIRANJE 

Pogoj za nesistemski način uporabe: zadošča izpolnitev in podpis Izjave pred prvo uporabo.  

IZBOR PROGRAMOV 
• na začetku uporabe so vsakomur dostopni samo programi na namenski stopnji A – INFORMIRANJE 

 

• sistem zbira podatke o pogostosti uporabe, naslovih uporabljenih programov in uspešnosti vsake 
osebe, ki uporabi Prebujevalnico 
 

• ko sistem ugotovi, da je oseba pripravljena na zahtevnejšo namensko stopnjo, ji omogoči uporabo 
Prebujevalnice na naslednji namenski stopnji B – PREBUJANJE 
 

• oseba samostojno odloča o tem, ali bo uporabljala le programe na osnovni namenski stopnji  (A) ali 
na vseh njej že dostopnih ostalih namenskih stopnjah (A, B, C, D, E, F, G) 

NAMENSKA STOPNJA A – INFORMIRANJE 
Namen uporabe 

• programi služijo privajanju na sprejem energije in na pravilno uporabo Prebujevalnice  

Izbor programa 
• za vsakokratno uporabo izbereš naslov programa iz seznama programov z opisi vsebin 

 

• lahko izbereš vselej nov program ali pa istega po lastni odločitvi večkrat uporabiš 
• lahko izbereš 46- ali 61- minutni program: 

o uvajanju in privajanju na uporabo so namenjeni 46-minutni programi  
o optimalno učinkovitost dosežeš z uporabo 61-minutnih programov 

 

• o začetku uporabe 61 minutnih programov odločaš samostojno  



NAMENSKE STOPNJE B – C – D – E – F – G  
Programi so Ti dostopni po vrstnem redu namenskih stopenj glede na doseženo stopnjo izkušenosti. Ti 
programi so zaradi obsežnejših podatkov o Tebi in Tvojih preteklih uporabah vse bolj prilagojeni Tebi – 
Tvojim hotenjem, potrebam, življenjskemu okolju in Tvoji izkušenosti. 

Namen vsakokratne uporabe lahko: 
• določiš glede na vsakokratno hotenje ali 
• prepustiš samodejnemu sistemskemu načinu izbora  

Izbor programa 
Od namenske stopnje B – PREBUJANJE dalje sistem omogoča: 
A. ročni izbor naslova programa  
B. samodejni izbor naslova programa 

A. Ročni izbor naslova programa   
Namenska stopnja B:  
• iz seznama programov neposredno izbereš naslov pete – osrednje – vsebinske enote, ki določa 

temeljno vsebino celotnega programa 
Namenske stopnje C – D – E – F – G: 
• iz seznama programov lahko neposredno izbiraš naslove programov za tretjo, peto in sedmo 

vsebinsko enoto 

Sistem Te opozori, če katero programsko vsebino izbereš prevečkrat, in Ti priporoči za Tvojo izkušenost 
bolj učinkovito vsebino. 

B. Samodejni izbor naslova programa 
Sistem samodejno izbere naslove vsebin vseh devetih vsebinskih enot glede na Tvoje odgovore na 
vprašalnike. Vprašalniki z različnih življenjskih področij so Ti dostopni od osvojene namenske stopnje B – 
PREBUJANJE dalje. Nanje odgovarjaš praviloma tako, da izbiraš ali razvrščaš v vsakem vprašalniku 
vnaprej pripravljene možne odgovore.  

Vnaprej pripravljeni odgovori služijo: 
• Tebi:  za lažje in hitrejše prepoznanje Tvojih težav, škodljivih lastnosti in lastnih osebnih hotenj 
• Sistemu: za samodejni izbor naslovov vsebin, prilagojen Tvojim težavam, lastnostim, hotenjem  
Za Tvojo učinkovitost uporabe Prebujevalnice je koristno, da izpolniš vsaj en vprašalnik. Več osebnih 
podatkov daš sistemu na voljo, bolje lahko uporabo prilagodi Tvojemu izbranemu namenu oziroma 
hotenju. Odgovore na vsak vprašalnik lahko kasneje spremeniš, ko spremeniš mnenje oziroma miselnost.  

Sestava programa 
Sistem glede na izbran naslov programske vsebine samodejno izbere in sestavi programsko časovnico 
za vsako uporabo Prebujevalnice posebej z upoštevanjem naslednjih podatkov: 

• Tvoji vpisni osebni podatki 
pomembni so zlasti rojstni podatki – ura in minuta (če sta Ti znana), dan, mesec, leto, kraj in država 
rojstva; ti podatki so pomembni zato, ker Ti osma multimedijska enota programa na višjih namenskih 
stopnjah na osnovi teh podatkov posreduje dodatne, prav zate pomembne informacije  
 

• stopnja Tvoje izkušenosti  
razvoj vsake vpisane osebe sistem spremlja od vpisa dalje tako, da sproti izračunava stopnjo njene 
izkušenosti; program za posamezno osebo sistem sestavi tako, da je optimalno ustrezen njeni ravni 
duhovne prebujenosti in njeni celostni izkušenosti; celostna izkušenost osebe izhaja iz podatkov o 
njeni izhodiščni, uporabniški in vsebinski izkušenosti 



PREBUJEVALNICA® 

JAVNE PREBUJEVALNICE 
Javne Prebujevalnice so namenjene najširšemu krogu uporabnikov. Vsaka javna PREBUJEVALNICA® je 
vključena v seznam, ki za vsako vključeno Prebujevalnico vsebuje naslednje podatke: 

• lokacijo (naslov, kraj, državo, koordinate ter sliko iz Google zemljevida) 
• identifikacijsko številko 
• naziv lastnika oziroma najemnika 
• podatke za povezavo: telefonska številka in e-naslov 
• urnik s pregledom prostih in zasedenih terminov za tekoče obdobje 

Seznam je dostopen na spletni strani www.prebujevalnica.si. 
 

SPREJEMNICA  
V neposredni bližini vsake javne Prebujevalnice deluje sprejemnica, v kateri: 
• je v obratovalnem času prisotna skrbnica ali skrbnik Prebujevalnice za pomoč pri uvajanju v uporabo 

Prebujevalnice in splošne napotke 
 

• lahko rezerviraš termine, plačaš uporabo, vplačaš dobroimetje, sporočiš svoje zadovoljstvo ali 
nezadovoljstvo, se vpišeš oziroma skleneš Sporazum o vključitvi osebe v Sistem SEM&VEM® 

Osrednja sprejemnica za Slovenijo se nahaja v 1. nadstropju PTC Diamant v BTC-ju v Ljubljani na 
sedežu podjetja Zavest d.o.o., kjer so dostopni podatki o načinih uprabe in tudi o možnosti nakupa 
Prebujevalnice in ostalih orodij pristopa SEM&VEM®. 

VPIS  
Prebujevalnico vsakdo lahko uporablja tako, da podpiše Izjavo pred prvo uporabo (v nadaljevanju 
Izjava).  
 

Kdor se odloči za sistemski način uporabe pristopa SEM&VEM®, lahko v vsaki sprejemnici sklene 
Sporazum o vključitvi osebe v sistem SEM&VEM® (v nadaljevanju Sporazum).  

Oseba se zavezuje vpisane osebne podatke v Izjavi ali Sporazumu uporabljati nespremenjene pri uporabi 
vsake Prebujevalnice ne glede na lokacijo. V primeru spremembe vpisanega osebnega podatka je 
potrebno podpisati novo Izjavo oziroma Sporazum. S podpisom Izjave oziroma Sporazuma oseba poda 
tudi soglasje (osebno privolitev) k obdelavi njenih osebnih podatkov za namene in v skladu z navedbami 
v Uporabniškem priročniku.  

CENE IN PLAČILNI POGOJI 
Cenik 
Cene in popusti so objavljeni z vsakokratnim veljavnim cenikom, dostopnim tudi na spletni povezavi: 
http://www.prebujevalnica.si. 

Plačilni pogoji 
Možni so naslednji načini plačila: 
• gotovina ali plačilna kartica – plačljivo v sprejemnici  
• dobroimetje – predplačilo v znesku najmanj 65,00 €, ki omogoča: 
- enostavno plačevanje uporabe Prebujevalnice z odštevanjem plačilnega zneska od dobroimetja 
- popust glede na višino dobroimetja  
Dobroimetje lahko oseba vplača preko elektronske banke, na bančnem ali poštnem okencu ali v 
sprejemnici z gotovino ali bančno kartico.  



PREBUJEVALNICA® 

REZERVACIJA JAVNE PREBUJEVALNICE 
Priporočljivo je, da si termin v Prebujevalnici predhodno rezerviraš v sprejemnici, po telefonu ali preko 
spleta. V primeru redne uporabe je priporočljiva rezervacija za daljše časovno obdobje vsakič ob istem 
času. 
 
PTC DIAMANT, BTC Ljubljana (prvo nadstropje)  
ZAVEST d.o.o. 
Letališka cesta 5 
1000 Ljubljana 

po telefonu:  01/ 810 90 90 
osebno: v sprejemnici  

ZOBOZDRAVSTVENI CENTER DIAMANT (drugo nadstropje) 
Opekarniška  cesta 15D 
3000 Celje  

po telefonu:  030/ 20 20 20 
osebno: v sprejemnici  
 
SPLETNA REZERVACIJA:  http://www.prebujevalnica.si (brez	  črte) 
1. IZBEREŠ PREBUJEVALNICO 

• PREBUJEVALNICA® 1 (PTC Diamant, BTC, Ljubljana)  
• PREBUJEVALNICA® 2 (PTC Diamant, BTC, Ljubljana)  
• PREBUJEVALNICA® 4  (Zobozdravstveni center Diamant, Celje)  

2. STORITEV  

– prva uporaba (brezplačno) 

• osebnostni namen: na seznamu izbereš UVAJANJE1 – 46-minutni program 
• podjetniški namen: na seznamu izbereš kateregakoli od 31-minutnih programov  

– naslednje uporabe (plačljivo): izbereš naslov iz seznama programov 

• lahko izbereš vsakič novega ali pa si isti program večkrat ogledaš 
• v času do vstopa lahko izbor programa kadarkoli spremeniš pod pogojem, da ostane rezervirano 

trajanje termina (31 ali 46 ali 61) nespremenjeno 
 

3. TERMIN  
• izbereš Tebi ustrezen prost termin – razpoložljiv dan in uro 

4. PODATKI 

Rezervacijo lahko potrdiš kot: 
• nevpisana oseba: vneseš ime in priimek (lahko psevdonim), e-naslov in telefon 
• vpisana oseba (vpis omogoča pregledovanje preteklh uporab, enostavnejše bodoče rezervacije) 

za vpis vneseš: 
o ime in priimek ali samo ime ali psevdonim  
o e-naslov (pri naslednjih rezervacijah Ti služi kot uporabniško ime), telefon in geslo  

Po uspešno oddanem naročilu preko spleta prejmeš potrditev rezervacije, dan pred rezerviranim 
terminom pa opomnik na posredovani e-naslov.  
 

OPOZORILO: 

Uporaba Prebujevalnice poteka natančno po urniku, zato je priporočljivo, da v sprejemnico prideš najmanj 
5 minut pred rezerviranim terminom. V primeru zamude je učinek uporabe manjši. 



PREBUJEVALNICA® 

SPLOŠNO O TRAJNOSTNI UPORABI 
Zapisovanje 
Če se odločiš uporabljati Prebujevalnico s celostnim namenom, lahko začutiš potrebo po zapisovanju, da  
si na ta način omogočiš podoživlljanje nekaterih vsebin. Na ta način doživetje in informacije lahko 
ohranjaš in poglabljaš.  

Vendar dokler zdravstvenega stanja vseh delov organizma še nimaš dodobra urejenega, okrepljenega in 
zavestno pod nadzorom, je bolje celotno prizadevanje usmeriti v sproščanje telesa in porajanje notranje 
moči (čiste energije). S posvečanjem pozornosti zapisovanju je namreč zmanjšano spodbujanje 
naravnega samozdravilnega delovanja organizma.  

Ohranjanje doseženega 
Po uporabi Prebujevalnice si vzemi še nekaj časa samote, da ponotranjeno podoživljaš občuteno 
življenjsko sporočilo vsebine in prijetnost osrečujoče globinske sprostitve. Na ta način Tvoje telo sprejeto 
življenjsko sporočilo in notranjo moč lahko za dlje časa ohrani.  
Priporočljivo je, da se o svojih spoznanjih ne pogovarjaš z drugimi ali druge celo poučuješ ali navdušuješ.  
Uporaba Prebujevalnice naj v prvih nekaj letih uporabe služi intimno predvsem Tebi za spodbujanje 
naravne samozdravilne moči Tvojega organizma in za Tvoj lastni osebnostni razvoj.  

Trajnostno uspešnost zagotavljaš tako, da presežek Tvoje notranje moči investiraš v lasten osebnostni 
razvoj in v tiste ustvarjalne oziroma podjetniške stvaritve, ki jih v stanju visoke ravni duhovne prebujenosti 
prepoznaš kot Tvoj poklic oziroma Tvoje življenjsko poslanstvo. 

Šele potem, ko dosežeš visoko raven duhovne prebujenosti, lahko začneš pomagati drugim, če je to 
seveda Tvoje duhovno poslanstvo.  

Če Tvoje življenjsko poslanstvo ni poklicno pomagati drugim pri odpravljanju zdravstvenih in življenjskih 
težav, je neprimerno bolj gospodarno, da drugi sami pridejo po energijsko spodbudo in pomoč v 
Prebujevalnico.  

Čas med eno in drugo uporabo ... 
Koristno je, če poskušaš v času med eno in drugo uporabo Prebujevalnice ohraniti in podoživljati neko 
miselno spodbudo ali obdržati zate pomembno spoznanje iz pretekle uporabe in o njem večkrat 
premišljevati.  

Koristno je tudi podoživljanje prijetnih občutkov v času globinskega sproščanja organizma v povezavi s 
koristnimi spoznanji iz programa. Na ta način primerjaš odnos Tvoje pameti in odnos programske vsebine 
Prebujevalnice do določene življenjske teme, krepiš svojo notranjo (duhovno) moč in čistiš in urejaš 
miselnost Tvoje pameti.  

Pogostost uporabe ... 
O pogostosti uporabe katerega koli orodja pristopa povsem samostojno in svobodno odločaš.  

Posamezno orodje pristopa lahko uporabljaš večkrat dnevno, vsak dan, nekajkrat tedensko, nekajkrat 
mesečno ali le nekajkrat letno. Pogostnost uporabe posameznega orodja pristopa je dolžna vsaka oseba 
sama prilagoditi svojim hotenjem in svojim zmožnostim.     

Enako, kot za kopalnico za telo, tudi o pogostosti uporabe Prebujevalnice – Tvoje energijske kopalnice za 
duševnost in organizem – odločaš samostojno. Lahko jo uporabljaš enkrat ali večkrat dnevno (v primeru 
zahtevnejših delovnih oziroma življenjskih razmer in načrtov), lahko pa le občasno.  

Najbolj učinkovita je jutranja uporaba pred delom, izpitom, zahtevnim dogodkom, športnim treningom ali 
tekmovanjem ...  

Zlasti koristna je uporaba po nepričakovanih stresnih dogajanjih (prometna nesreča, izguba bižnje osebe, 
ločitev, poroka, rojstvo, poporodna depresija, razočaranja ob osebnih neuspehih in tekmovalnih porazih 
...), ki povzročijo duševne pretrese in motnje v delovanju živčnega sistema in posledično tudi organizma. 

 



Načrtovanje uporabe ... 
Načrtna redna uporaba Ti bo omogočila najlažje in najhitrejše učinke.  

Za sistematičen način uporabe je priporočljivo, da imaš rezerviran stalni termin za daljše časovno 
obdobje, na primer enkrat tedensko, vsakič istega dne v tednu ob isti uri.  

Redna uporaba je še posebej priporočljiva, če Prebujevalnico uporabljaš za  

• spodbujanje naravne samozdravilne moči organizma  

• kot pripomoček za večji delovni oziroma športni uspeh  

• za hitrejši osebnostni razvoj 

Trajnostni uspeh … 
Za trajnostni uspeh potrebuješ trajnostni pristop.  

V Prebujevalnico Te Tvoja življenjska pot vodi prav z namenom, da si okrepiš prisebnost do take stopnje, 
da se Ti nesreča, ponesrečenost, bolezen oziroma škoda ne bo zgodila. Ne more biti dvoma, da je 
zvišana in trajnostno ohranjana stopnja duhovne prebujenosti in posledične prisebnosti za vsakogar lahko 
samo koristna. 

Praktični uspehi ... 
Resničen uspeh je Tvoje prisebno prepoznavanje, razkrinkavanje in onemogočanje škodljivih lastnosti 
Tvoje pameti ne samo v času urjenja, pač pa tudi v vsakdanjem življenju.  

Temelj trajnostne uspešnosti ni zamenjava škodljivih lastnosti s koristnimi samo v pameti pač pa tudi v 
telesu in vsakodnevnem načinu življenja.    

Beleženje uspehov ... 
Za hitrejši učinek je koristno, da osebne uspehe ocenjuješ z oceno počutja ob izstopu iz Prebujevalnice in 
po možnosti tudi s pisanjem osebnega dnevnika doma.  

Z beleženjem tistih Tvojih življenjskih uspehov, ki jih mimo uporabe Prebujevalnice ne bi bilo, ustvariš 
vsestransko uporaben in učinkovit osebnostni pripomoček – seznam uspehov, kot dosežkov Tvoje 
okrepljene duhovne prebujenosti in prisebnosti. Ta seznam Ti bo v pomoč vselej, ko si bo Tvoja pamet 
prizadevala Tvoje uspehe prikriti z namenom, da ohrani ali povrne svoj dominantni položaj nad Tabo.  

S podoživljanjem uspehov Tvoje duhovne prebujenosti in prisebnosti okrepiš svojo notranjo (duhovno) 
moč in posledično vitalnost telesa. 

Vztrajnost ... 
Osebnostni razvoj je življenjski proces in ne enkratno dejanje.  

V osebnostnem razvoju doživljaš nihanja. Občasno se Ti bo morda celo zdelo, da nazaduješ. Zato moraš 
od Tvoje pameti zahtevati precejšnjo mero vztrajnosti in na začetku tudi nekoliko vere v avtorja pristopa.  

Ne gre za slepo vero temveč za zaupanje, da si s pravilno uporabo Prebujevalnice ne moreš škoditi, 
lahko si samo izjemno koristiš.  

Z vztrajno uporabo in uspešnim duhovnim prebujanjem bo Tvojo vero v avtorja vse bolj nadomeščala 
vera Tvoje pameti vate in v Tvojo duhovno moč.  

Zavedati se moraš, da je avtor samo izjemno izkušeno duhovno bitje in nič več. Nima ga smisla kakorkoli 
častiti ali pojmovati kot odrešenika.  

Brezpogojno vero v avtorja ima izključno samo Tvoja pamet in še to samo v času Tvojega duhovnega 
spanja.  

Ko se duhovno prebudiš, Tvoja pamet vse bolj spoštuje in prepoznava Tebe in Tvojo vest kot božanski 
izvor njenega trajnostnega življenjskega smisla. PREBUJEVALNICA®, njen izumitelj in avtor programskih 
vsebin in ostalih orodij pristopa so Ti samo v pomoč, da lahko lažje in hitreje dosežeš, kar pač hočeš. 

 



Dvomi, strahovi ... 
V začetku uporabe Prebujevalnice se radi pojavijo dvomi: Tvoja pamet Ti kaže eno, vest pa drugo.  

Po vesti občasno zaznavaš prebliske resnice, ki pa Ti v začetku uporabe še ne dajejo dovolj moči.  

Za odtehtavanje dvomov si lahko pomagaš s seznamom Tvojih uspehov s Prebujevalnico.  

Dokler še nimaš svojih uspehov s Prebujevalnico, si lahko pomagaš z osebnostnimi uspehi drugih 
uporabnic in uporabnikov, ki so Ti dostopni v tem priročniku v poglavju PRIPOVEDI ali na spletni strani 
www.semvem.com na polici > ODGOVOR ZA DANES 

V primeru dvomov, strahov, nerazumevanj, skrbi ..., ki jih ne zmoreš preseči, se o tem lahko posvetuješ s 
skrbnico/skrbnikom Prebujevalnice ali postaviš vprašanje avtorju pristopa preko spletne strani 
www.prebujevalnica.si. 

Uglašenost … 
Uglašenost na življenjsko sporočilo čiste vesti in čiste narave ne pomeni, da bi morala vsaka oseba 
razmišljati enako kot avtor programskih vsebin pristopa.  

Za razumevanje pomena uglašenosti moraš razumeti, da imaš v Tvoji pameti množico različnih oseb, ki 
vsaka razmišlja po svoje in so si pogosto med seboj v nasprotovanju. Ko dvigneš raven svoje duhovne 
prebujenosti, se polagoma vse več teh osebic uglasi nate in na Tvojo vest. Višja je stopnja njihove 
uglašenosti, večja je Tvoja notranja moč in bolj iz osebe postajaš osebnost. 

V bistvu uglašenost pomeni, da si z uporabo Prebujevalnice in drugih orodij pristopa SEM&VEM® 
prizadevaš iz miselnosti Tvoje pameti odpraviti Tvojemu zdravju in življenju nevarna miselna protislovja.  

Prepoznavanje in onemogočanje notranjih miselnih protislovij omogoči nemoteno, med seboj brezhibno 
dopolnjujoče se – koherentno – delovanje leve in desne možganske polovice. 

Medsebojna uglašenost leve in desne možganske polovice najprej v Prebujevalnici, sčasoma tudi doma 
in pri delu spodbuja naravno samozdravilno in varovalno delovanje organizma, kasneje pa pospešuje tudi 
Tvojo ustvarjalnost in osebnostni razvoj. 

Svoboda pri odločanju … 
PREBUJEVALNICA® je najbolj učinkovita za tiste, ki so sami od sebe spoznali, da to orodje potrebujejo in so 
se ga odločili uporabljati. 

Samostojna, neodvisna, povsem svobodna odločitev je, ali bo neka oseba v Prebujevalnici samo 
globinsko sproščala svoj organizem za spodbujanje naravne samozdravilne moči svojega telesa ali pa 
tudi za duhovno prebujanje in trajnostno spremembo miselnosti lastne pameti.  

PREBUJEVALNICA® glede ničesar ne deluje nasilno. Prav nasprotno. Pri tistih, ki to sami hočejo, spodbuja 
in podpira samostojen, svoboden, duhovno prebujen način razmišljanja, ostalim pa omogoča globinsko 
sprostitev organizma oziroma kar sami izberejo.  

Vprašanja ... 
Za hiter napredek ni nujno, da postavljaš vprašanja. Če pa se odločiš karkoli vprašati, je bistveno, da 
vprašanje postaviš TI in ne Tvoja pamet.  

V začetniškem obdobju urjenja je dokaj težko razlikovati, kdaj se z vprašanji oglaša Tvoja pamet in kdaj 
vprašanja postavljaš Ti. Z vztrajno in dosledno uporabo Prebujevalnice zmoreš vse bolj jasno 
prepoznavati razliko. Sčasoma vprašanja postajajo vse bolj raziskovalna in ustvarjalna namesto zgolj 
svojeglavo pametna.  

Najlažje in najhitreje dobiš odgovor na vprašanje tako, da na predalniku avtorjeve spletne strani 
www.semvem.com/ vključiš predal ODGOVOR ZA DANES in pobrskaš po že objavljenih odgovorih.  

V kolikor na svoje vprašanje ne najdeš odgovora, vprašanja lahko postavljaš: 

• pisno – preko povezave na spletni strani  www.prebujevalnica.si.  

• javno – na avtorjevih Predstavah v dvorani Prebujevalnici na Podgozdu  

• intimno – na osebnih pogovorih z avtorjem 



PREBUJEVALNICA® 

REAKCIJE NA UPORABO  
Najpomembnejši učinki uporabe Prebujevalnice so reakcije.  

Reakcije na začetek uporabe Prebujevalnice so večinoma zelo prijetne. Ob določenih vsebinah, prizorih 
ali sporočilih doživljaš vsestransko koristne duševne in telesne reakcije. Pojavijo se v obliki raznih vrst 
samodejnega sproščanja: joka, smeha, zehanja, pretegovanja, tresenja, trepetanja, šklepetanja, gibanja, 
zviranja ...  

Dogajanje v Prebujevalnici Ti ob pravilni uporabi ne more povzročiti nikakršne škode. Vsekakor nobena 
reakcija, ki se pojavi po začetku redne uporabe Prebujevalnice, ne bi smela biti vzrok za zaskrbljenost, 
strah ali celo paniko. Reakcija tudi ne bi smela biti vzrok, da odnehaš z uporabo.  

Prav nasprotno, priporočljiv odgovor na vsako reakcijo je še pogostejša uporaba Prebujevalnice. Vsako 
močnejšo reakcijo je smiselno preučiti v osebnem pogovoru z avtorjem ali mu postaviti spletno vprašanje. 

Reakcije na vsebine 
Med uporabo nekaterih vsebin bodo reakcije pogostejše in opaznejše kot pri gledanju drugih vsebin.  

Kot odzivi na nekatere vsebine ali dele vsebin se lahko pojavijo reakcije v obliki stiske v prsih, 
zakrčenosti, bolečin ali pekočin v raznih delih telesa, jeze, živčnosti ... Tovrstne reakcije na vsebino so 
koristne, saj opozarjajo na škodljiva protislovja v miselnosti Tvoje pameti. 

S prepoznavanjem reakcij Tvoje pameti na posamezne vsebine ali dele vsebin se soočaš s tistimi deli 
njene miselnosti, v katerih so vzroki za težave v Tvoji duševnosti in telesu, in, ki Te ovirajo v 
osebnostnem razvoju. Tvoj odgovor na tovrstne odzive je narediti in ohranjati stanje brez misli in kar se le 
da brezskrbno sproščati notranjost glave in celotnega telesa. 

Če hočeš razčistiti vzrok za težavo, si pomagaš tako, da o tistih vsebinah, na katere se Tvoja pamet 
odziva z reakcijami, v Prebujevalnici ne premišljuješ, doma pa o njih pogosto poglobljeno razmišljaš.  

Najlažje in najhitreje pa razčistiš določeno težavo, če postavljaš vprašanja na avtorjevih prireditvah v 
dvorani Prebujevalnici na Podgozdu, na osebnem pogovoru z avtorjem ali mu postaviš vprašanje preko 
spleta.  

Pomagaš si lahko tudi z večkratno uporabo avtorjevih DVD vsebin o temi, ki Ti povzroča težave. 

Reakcija pameti na izgubo vladajočega položaja 
Najbolj značilne reakcije so odzivi pameti na izgubo njenega dominantnega položaja v odnosu do Tebe 
kot prebujajočega se duhovnega bitja. Pamet se ne želi posloviti od svojega vladajočega statusa. Ne želi 
se posloviti od vloge gospodarice in nima želje postati Tvoja zvesta služabnica. Naredila bi vse, samo da 
bi ohranila svojo navezanost na zasvojenost z nikotinom, alkoholom, kofeinom, kokainom, sladkarijami, 
čustvi, oblastjo, nadutostjo, oholostjo ali hlapčevstvom ...  

Reakcija pameti na Tvoje prebujanje je podobna kot abstinenčna kriza pri odvajanju od alkohola, cigaret 
ali mamil.  

Bolečine, stiske, živčnost ... 
Pamet zna in zmore porajati vse vrste telesnih in duševnih tegob, samo da bi Te prestrašila, uspavala, 
omamila ... in vrnila nazaj v duhovno spanje. 

V primeru reakcij z bolečinami, stiskami, živčnostjo ... je potrebno pogosteje uporabiti Prebujevalnico, če 
pa to ni mogoče, pa je potrebno doma večkrat podoživljati prijetne občutke iz časa uspešnih globinskih 
sproščanj v Prebujevalnici. 

Zaspanost 
V začetku uporabe je zaspanost najpogostejša in dokaj opazna reakcija pameti.  

Po eni strani zaspanost lahko opozarja na upor pameti, ki se noče podrediti Tvoji duhovni moči in se upira 
Tvojemu duhovnemu prebujanju. Po drugi strani pa je zaspanost lahko tudi znak energijsko zelo 
podhranjenega organizma. 



Zaspanost med uporabo ... 
V primerih, ko Te pamet med uporabo Prebujevalnice in tudi doma v času uporabe drugih orodij pristopa 
spravlja v stanje zaspanosti, je to znak energijsko zelo podhranjenega organizma – priporočljivo je 
uporabiti tehniko polspanja.  

Polspanje je stanje, v katerem ohranjaš duhovno prebujenost, telo miruje brez vsakega gibanja v povsem 
sproščenem stanju, pamet pa ne sme premišljevati o ničemer.  

Doma Ti je lahko v pomoč tudi podoživljanje prijetnih občutkov med sproščanjem v Prebujevalnici ali na 
osebnem pogovoru.  

Zaspanost po uporabi ... 
Če zaspanost nastopi neposredno po uporabi Prebujevalnice, je to znak, da si pamet prizadeva povrniti in 
ohraniti svojo nadrejenost, ki jo je v Prebujevalnici izgubila. 

Posledica premoči Tvoje pameti sta zaspanost in zakrčenost delov organizma, v katerih pamet ohranja 
svoje »pridobitve« oziroma »dragocenosti« kot so strah, zaskrbljenost, jeza, zloba, slabe navade ... V 
takih primerih je priporočljiva pogostejša uporaba Prebujevalnice z namenom krepitve in trajnostnega 
ohranjanja duhovne prebujenosti in prisebnosti. 

Namišljene reakcije 
Namišljene odzive (namišljena bolezen) najlažje prepoznaš po tem, da zelo kmalu ob vsakodnevni 
uspešni vadbi preprosto izginejo. Najprej jih zmoreš odpraviti samo v času uporabe Prebujevalnice, 
kasneje pa tudi doma ali v službi, če se z vajo odzoveš takoj, ko se pojavijo.  

Z navidezno bolezensko reakcijo si lahko najbolje koristiš, če jo pojmuješ kot svarilo, ki nakazuje, kaj se 
lahko zgodi, če ponavljajočih se miselnih stanj, vsiljivih misli, besed ali dejanj v Tvojem življenju 
pravočasno ne odsloviš, spremeniš ali izkoreniniš.  

Reakcije v primeru obstoječih zdravstvenih težav 
Kadar gre za resnične, že globoko zakoreninjene bolezni, se je potrebno zavedati, da se vsaka miselnost, 
miselno stanje, slaba navada, zasvojenost, bolezen ... brani, ima samoohranitveni nagon. Ravno to, da 
se težava želi ohraniti, povzroča miselne in telesne reakcije.  

V začetnem obdobju uporabe Prebujevalnice za spodbujanje naravne samozdravilne moči telesa je 
uspeh v tem, da upočasniš napredovanje bolezni.  

Najmočnejše reakcije in dvomi nastopijo takrat, ko nastopa preobrat: bolezensko propadanja telesa ali 
nekega organa se sicer ustavi, a je potrebno zbrati bistveno več notranje moči, da se zdrava miselnost in 
posledično tudi telo začneta krepiti do take mere, da začne bolezen propadati. 

Tudi najhujše reakcije se nehajo pojavljati potem, ko prepoznaš in uspešno odpraviš pravi miselni vzrok 
za posamezno reakcijo – težavo.  

Kasneje se tovrstnih težav sploh več ne spomniš. Izginejo brez sledu. Ohranijo se samo najbolj 
trdovratne. Za nekatere potrebuješ leta vaj, vendar na ta način lahko zmedeno, kalno miselnost preurediš 
v čisto, bistro in zdravo in ohraniš zdravje. 

Bolezenske reakcije, ki se pojavijo po začetku uporabe Prebujevalnice 
Morebitna bolezenska reakcija, ki bi nastopila po začetku uporabe Prebujevalnice, terja vesti odgovorno 
obravnavo. Na tovrstno reakcijo se najbolje odzoveš s posvetom s svojim domačim zdravnikom.  

Za vsakogar je izjemnega pomena od zdravstvene stroke zvedeti, za kaj pri njegovi zdravstveni težavi ali 
težavici v resnici gre.  

Za postavitev medicinske diagnoze za vsako bolezen je pristojna edinole zdravstvena stroka.  

Oseba, ki se samostojno, neodvisno in svobodno odloči za uporabo pristopa, je dolžna upoštevati, da 
globinsko sproščanje v energijskem polju Prebujevalnice ni in ne more biti čudežno zdravilo za vsako 
neprevidnost, nerodnost, nesmotrnost, bolno, tvegano, samouničevalno ali samomorilsko vedenje Tvoje 
pameti.  



ODGOVOR NA REAKCIJE  
Uporaba Prebujevalnice 
Odgovoru na vsako reakcijo so namenjeni programi za PRIVAJANJE na namenski stopnji A, ki služijo 
predvsem vadbi uporabe energijskega polja za umiritev živčnega sistema in sproščanje telesa. V praksi 
to pomeni stopiti korak nazaj: četudi že uporabljaš programe na višjih namenskih stopnjah, je najbolj 
učinkovito po vsakem močnejšem upiranju pameti ponovno uporabiti programske vsebine za 
PRIVAJANJE na namenski stopnji A.  

Polspanje 
Polspanje je tudi učinkovit odgovor na reakcije, ki se pojavijo doma. Preprosto opraviš vajo globinskega 
sproščanja telesa v stanju brez misli. V kolikor je reakcija samo opozorilne narave, bodo v nekaj minutah 
uspešne globinske sprostitve možganov in celotnega organizma živčnost, bolečine, stiske ... izginile brez 
sledu.  

Če reakcija v 20 minutah polspanja ne izgine, obstaja verjetnost, da v zahtevnejših okoljskih, vremenskih 
ali astroloških razmerah še nimaš dovolj nadzora nad pametjo. V takem primeru je najbolj učinkovit 
odgovor, da zastaviš vprašanje na avtorjevi prireditvi v dvorani Prebujevalnici na Podgozdu ali na 
osebnem pogovoru z avtorjem pristopa. 

Pogovor z avtorjem 
V primeru zahtevnih življenjskih preizkušenj in iz tega izhajajočih zahtevnih telesnih oziroma duševnih 
reakcij je zlasti v začetnem obdobju uporabe Prebujevalnice priporočljivo, da se o tem pogovoriš z 
avtorjem na prireditvah v dvorani Prebujevalnici na Podgozdu ali na osebnem pogovoru.  

Uporaba medicinske pomoči 
Uporaba medicinske pomoči ima pred neposredno uporabo orodij pristopa SEM&VEM® popolno prednost v 
primerih: 

• vseh vrst duševnih motenj in bolezni 

• zobobolov, zlasti še, če so posledica vnetnih procesov oziroma zobne gnilobe 

• epidemij, okužb in zastrupitev vseh vrst, vsakršnih vrst strupenih pikov in ugrizov 

• poškodb ob delovnih, prometnih in drugih nesrečah 

• v vseh drugih nujnih zdravstvenih primerih 

V predhodno naštetih primerih je neobhodna prednostna uporaba medicinske pomoči.  

PREBUJEVALNICA® ni namenjena za nujne primere.  

Vsaka težava in bolezen je opozorilo, da Tvoja pamet ne deluje v redu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREBUJEVALNICA® 

POSEBNI PRIMERI UPORABE 
UPORABA ZA OTROKE OZIROMA MLADOLETNE OSEBE 
Otrok lahko uporabi Prebujevalnico ob prisotnosti svojega starša ali skrbnika, ki je vsaj 10-krat uporabil 
Prebujevalnico in je imel z uporabo dobre rezultate (ocena počutja po uporabi ni bila nikoli nižja od ocene 
počutja pred uporabo). Vsak otrok, ki uporablja Prebujevalnico, mora biti zaradi spremljanja njegovega 
osebnostnega razvoja vpisan v sistem SEM&VEM®. 

Od vpisa otroka dalje začne sistem pri sestavljanju programov upoštevati otrokove osebne podatke.  

Starši so dolžni otroka na uporabo Prebujevalnice pripraviti že doma, tako da bo otrok v Prebujevalnici 
vzdržal celotno trajanje izbranega programa.  

Koristnost je večja, če otroku pri uvajanju pomaga samo eden od staršev oziroma skrbnikov, 
praviloma tisti, ki ima večje uspehe z uporabo Prebujevalnice. 

Starš oziroma skrbnik naj pri uvajanju izbira samo tiste programe, ki jih je sam že preizkusil in so mu bili 
najbolj v pomoč.  

V času uporabe mora starš oziroma skrbnik prisebno slediti zvočnim in pisnim priporočilom na zaslonu, 
otrok pa je lahko v budnem ali spečem stanju. Učinek je bistveno večji, če med otrokom in prisotnim 
odraslim v času, ko v Prebujevalnici poteka program, ni pogovora.  

Otrokova samostojna uporaba  
O samostojni uporabi mladoletne osebe odloča starš ali njegov skrbnik, ki je vsaj 10-krat uporabil 
Prebujevalnico in je imel z uporabo dobre rezultate (ocena počutja po uporabi ni bila nikoli nižja od ocene 
počutja pred uporabo). Če se starš ali skrbnik mladoletne osebe odloči za samostojno uporabo 
mladoletne osebe, podpiše za mladoletno osebo Sporazum o vključitvi osebe v sistem SEM&VEM®. Pri 
odločanju o samostojni uporabi je bistveno hotenje mladoletne osebe in ne želja starša ali skrbnika. Kdaj 
lahko začne otrok samostojno uporabljati Prebujevalnico je odvisno od vsakega primera posebej. 

UPORABA ZA DUŠEVNO PRIZADETE IN V RAZVOJU 
ZAOSTALE  
Za duševno prizadete osebe oziroma za zaostale v razvoju je neobhodno, da jih pri uporabi pristopa 
spremljajo in uvajajo izkušene in praktično uspešne uporabnice ali uporabniki, ki imajo predpisano 
strokovno izobrazbo za delo z duševno prizadetimi oziroma motenimi osebami.  

UPORABA ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 
V najzahtevnejših primerih umsko ali telesno invalidne osebe ali osebe z drugimi zdravstvenimi težavami 
je za uporabo Prebujevalnice potrebno pridobiti mnenje medicinske stroke. V primeru, da le-ta priporoči 
oziroma soglaša z uporabo Prebujevalnice, mora osebo v uporabo Prebujevalnice uvesti strokovno 
usposobljena oseba, ki strokovno spremlja in dokumentira učinkovitost in koristnost vsakokratne uporabe.  

V primeru, da medicinska  stroka soglaša z uporabo Prebujevalnice v spremstvu strokovno usposobljene 
osebe, je potreben nadzor vse do tedaj, dokler osebni zdravnik oziroma za dotični del zdravstva 
pooblaščena oseba ne izda ustreznega mnenja, da je dotična oseba Prebujevalnico zmožna samostojno 
in odgovorno uporabljati. 

 
 



MNENJE STROKOVNJAKA S PODROČJA MEDICINSKE 
STROKE  
Samo zdravstvena stroka je poklicana za to, da presodi, ali bi bila uporaba Prebujevalnice za zdravje 
posamezne osebe glede posamezne bolezni lahko moteča oziroma škodljiva.  

Za bolno osebo, ki ima namen uporabiti Prebujevalnico, je lahko samo koristno, če svojo zdravnico ali 
zdravnika pred začetkom uporabe vpraša za nasvet.  

Oseba, ki svoje težave blaži oziroma zdravi s pomočjo medicinske stroke in bi se odločila za preizkus 
Prebujevalnice mimo posvetovanja ali celo v nasprotju z mnenjem zdravnika, se mora zavedati, da s tem 
sama prevzame vso odgovornost v zvezi s svojo odločitvijo.  

Oseba, pri kateri je zaradi psihičnih oz. duševnih motenj potekalo ali pa še poteka zdravljenje s 
pomočjo medicinske stroke, je dolžna – pred začetkom uporabe Prebujevalnice – pridobiti mnenje osebe 
medicinske stroke, pri kateri se je ali se še dotična oseba zdravi.  
Osebje medicinske stroke ima, tako kot vsaka druga oseba, možnost brezplačno dobiti ta priročnik in 
preizkusiti Prebujevalnico.  
 

SODELOVANJE PRI USPOSABLJANJU IN PRILAGODITVI 
UPORABE  
Za predhodno navedene primere obstaja možnost, da avtor pristopa v sodelovanju s strokovnjakom 
medicinske stroke pripravi dotični težavi ustrezno prilagojeni način uporabe Prebujevalnice.  

Avtor pristopa je pripravljen sodelovati tudi pri usposabljanju osebja zdravstvene stroke za uporabo 
Prebujevalnice pri delu z osebami s posebnimi potrebami. Za tako dejavnost zainteresirani strokovnjaki 
imajo priložnost, da se razvoju posebnih načinov uporabe pristopa SEM&VEM® posvetijo poklicno.  

Tovrstno delo je izjemno koristno za tistega, ki pomaga, in je hvalevredno človekoljubno prizadevanje.  

Življenje nekaterih duševno prizadetih ali v razvoju zaostalih bi bilo lahko z uporabo pristopa SEM&VEM® in 
Prebujevalnice bogatejše in prijetnejše.  

V primeru, da medicinska stroka soglaša z uporabo Prebujevalnice ob pomoči uvajanja strokovno 
usposobljene osebe, je za uspeh ključnega pomena raven duhovne prebujenosti, notranje moči in stopnja 
prisebnosti tistih, ki uvajajo, in onih, ki si prizadevajo Prebujevalnico uporabiti. Jalovo je pričakovati 
uspešnost v primeru, če privajanje na uporabo vodi oziroma spremlja nekdo, ki Prebujevalnice sam noče 
ali ne zmore samostojno preizkusiti oziroma zase koristno uporabiti.  

Visok duhovni potencial ali dobra želja, usmiljenje, sočustvovanje, dobrodelnost ne zadoščajo za pomoč 
duševno ali telesno prizadetim oziroma v razvoju zaostalim. Neobhodna je vestno urejena, očiščena in 
okrepljena miselnost in osebna praktična izkušenost za učinkovito uporabo Prebujevalnice.  

Kdor doseže praktične uspehe pri urejanju in čiščenju lastne pameti v energijskem polju čiste vesti in čiste 
narave, lahko ob ustrezni strokovni pripravljenosti optimalno učinkovito pomaga tovrstne pomoči 
potrebnim.  
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PRIPOVEDI 
Ester, upokojenka  
Leta 1979 sem hudo zbolela. Medicinski strokovnjaki so mi opravili nešteto preiskav in mi po približno enem 
letu povedali, da boleham za precej redko »židovsko boleznijo«, ki okvari delovanje imunskega sistema. Ker za 
to bolezen ni bilo učinkovitih zdravil, so mi predpisali zelo močna protivnetna sredstva, kortikosteroide, s 
katerimi so mi lajšali bolečine. V naslednjih 15-ih letih sem bila popolnoma odvisna od zdravil, delala sem 
polovični delovni čas.  
Leta 1994 sem poskusila s pristopom, ki je danes vsakomur dostopen v Prebujevalnicah ... moja kronična 
miselna in telesna utrujenost, ki me je leta težila, se je polagoma umikala ...  Po nekaj manj kot enem letu urjenj 
sem povsem opustila jemanje zdravil. Sedaj mi je ta pristop v stalno pomoč pri prepoznavanju vzrokov, zaradi 
katerih sem bila »neozdravljivo« bolna. Šele ko bom prepoznala in onemogočila vzroke, bom resnično varna.  

Začela sem odkrivati tudi svoje nadarjenosti – ugotovila sem, da lahko uspešno počnem mnogo stvari, ne da bi 
se na teh področjih kdajkoli izobraževala ... vsake nove stvari se lotevam pogumno, brez strahu.  

Jurij, študent Fakultete za farmacijo 
Z uporabo Prebujevalnice mi je uspel preboj na vseh življenjskih področjih. Izboljšal sem odnos s partnerko, 
odnose z ločenima staršema in starimi starši.  

Pod nadzor sem uspel spraviti alergijo, ki se je v hudi obliki zadnjih nekaj let pojavljala večkrat tedensko in mi 
oteževala ali onemogočala umsko in fizično delo, spanje ter uživanje v prehranjevanju.  

Od začetka uporabe urjenj nimam več prehladov niti bolečin v žrelu in grlu, ki so se mi prej pojavljale večkrat 
letno.  

Na področju študija sem v zadnjih treh letih uspel vsako leto za 100% povečati število opravljenih izpitov.  

Ob študiju sem uspel zaključiti še poslovno šolo spletnega trženja ...  

Od začetka 2014 zaslužim dovolj, da živim udobno samostojno življenje.  

Moj največji dosežek je notranja moč, s katero zavestno vodim svoje življenje v skladu s tem, kar hočem 
doseči.  

Bernarda, doktorica dentalne medicine 
Z dosledno uporabo Prebujevalnice sem spravila pod nadzor bolečine v mečih, glavobole, omilila sem 
menstrualne težave, bistveno manj imam depresivnih stanj in raznih vnetij v telesu, sedaj jih imam pod 
nadzorom in ne jemljem nikakršnih zdravil. Degenerativne spremembe v križu, ki so mi povzročale bolečine, 
uspem regenerirati. Učinkovito nadzorujem občutek manjvrednosti.  

Pred uporabo urjenj sem se nenehno soočala s strahom na raznih življenjskih področjih. Z uporabo urjenj sem 
s spremenjeno miselnostjo uspela ustanoviti lastno podjetje, ki ga samostojno vodim že osem let.  

Lucija, akademska glasbenica 
Pri 31. letih sem se morala soočiti s takrat še malokomu znano neozdravljivo boleznijo in s strani zdravstvene 
stroke predvidljivimi, dokaj strašljivimi posledicami za nadaljnje življenje in negotovo prihodnostjo. Za prvi 
opaznejši premik v zvezi z boleznijo – ustavitev napredovanja – sem potrebovala 2 leti redne uporabe Dvorane 
Prebujevalnice, za prvi normalen izvid nadaljnja 4 leta. To sem dosegla brez vsakih zdravil. Izkušnje z uporabo 
pristopa, nenehne izboljšave mojega zahtevnega značaja vsakodnevno prenašam na najrazličnejša področja 
svojega življenja in dela.  

V nadaljnji uporabi Prebujevalnice vidim izjemne možnosti za moj vsestranski napredek in razvoj. 

Aleš, magister strojništva, samostojni podjetnik 
Z uporabo pristopa sem spravil pod nadzor depresijo, črnogledost in nespečnost ter zdravstvene težave, 
povezane z delovanjem ščitnice.  

S spremenjenim miselnim in dejanskim odnosom do dela sem poklicno napredoval ter obenem zbral dovolj 
energije, da sem opravil magisterij. Redna uporaba Prebujevalnice mi daje dodaten življenjski pogum.  

Poslovno pot si prizadevam nadaljevati kot samostojni podjetnik ... Dosežek uporabe je tudi spremenjen odnos 
do partnerke, saj nisem več pod vplivom niti njene niti svoje želje po medsebojnem prilaščanju.  



Milka, diplomirana ekonomistka 
Z uporabo Prebujevalnice zmorem načrtno usmerjati svoje zasebno in poklicno življenje. Dosegla sem več 
delovne in ustvarjalne energije pri vsakem delu; zmorem iskati rešitve namesto utapljanja v nezadovoljstvu in 
težavah; zmorem nadzor nad požrešnosjo in nasploh nad miselnostjo (jezo, zamero, ljubosumnostjo...).  
Na zdravstvenem področju sem z dosledno uporabo urjenj spravila pod nadzor osteopenijo, boreliozo, ciste, 
polipe, nepravilne maternične krvavitve, alergije, pogosto depresivnost in črnogledost, odvisnost od odnosov, 
glavobole, obup, naveličanost, strah, pogosto živčnost ... Dobro počutje zmorem ohranjati brez uporabe zdravil.  
Irena, univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture 
V začetnem obdobju sem v Prebujevalnico hodila predvsem po dodatno življenjsko energijo ... Moj prvi 
praktični uspeh je prav gotovo sporazumna, dogovorna ločitev s takratnim življenjskim partnerjem.  
Z dosledno uporabo pristopa sem dosegla, da imam z obema staršema prijeten odnos (prej z enim od staršev 
stikov skoraj nisem imela, z drugim je bil odnos napet).  
Vse bolj pogosto se zavem in zavestno ustavim zateženo, jamrajoče delovanje lastne pameti in ga nadomestim 
z iskanjem poti iz težav.  
Alenka, univerzitetna diplomirana inženirka kemije, upokojenka 
Prepričal me je skoraj takojšnji uspeh pri obvladovanju rane na dvanajstniku. Po pol leta bolj ali manj redne 
uporabe Prebujevalnice in diete je bila rana zaceljena. Prav tako obvladujem kronična vnetja sinusov.  
V obdobju mene nisem imela nobenih težav – menstruacije pri 52-ih letih enostavno nisem imela več. Razen 
dobrega vpliva na zdravje zadnje čase opažam močan vpliv na izboljšanje spomina, vida, sluha, zahtevna 
intelektualna dela opravljam lažje.  
Prav tako pri stikih z bližnjimi delujem veliko bolj umirjeno in manj prestrašeno.  
Barbara, ekonomistka 
Pristop SEM&VEM, ki je sedaj vsem dostopen v Prebujevalnici, sem začela uporabljati iz radovednosti in 
predvsem za sproščanje. Kasneje so me doletele zahtevne živjenjske izkušnje, nenadna in nepričakovana 
ločitev od moža in hkrati poslovnega partnerja ter težka bolezen starejšega sina pa sta povsem zamajali moj 
celoten sistem. Pojavili so se mi hudi strahovi …, preplavili so me občutki nesposobnosti, manjvrednosti, 
zavrženosti, obupa, brezizhodnosti, groze pred prihodnostjo, nemoči, misel na samomor ...  
Odločila sem se, da temu naredim konec in začela z intenzivno uporabo pristopa. Po tednih soočanja z raznimi 
lastnostmi in miselnimi vzorci sem opravila z najbolj uničujočimi (strah, groza, zamera, ljubosumnost, 
nesposobnost …), umirila sem svoj živčni sistem in začela normalno živeti. Vse to sem preživela brez zdravil ali 
kakršnih koli pomirjeval. Zaradi doseženih uspehov sem z uporabo pristopa SEM&VEM nadaljevala. Uspela sem 
še okrepiti notranjo moč in izboljšati miselnost.  
Učinke uporabe čutim tudi v svojem telesu – pod nadzor sem spravila neozdravljivo bolezen, ponavljajoče se 
angine, močne glavobole, ekceme, bolečine v križu in vrsto drugih neprijetnih zdravstvenih težav, moje telo je 
vitalno in vzdržujem dobro življenjsko formo.  
Največji napredek pa sem naredila na področju spolnosti oziroma ženskosti – iz služkinje vsem ostalim sem 
postala svobodna, pogumna in podjetna ženska. To mi omogoča, da se lotevam zahtevnih življenjskih ciljev, ki 
jih ob raziskovalni uporabi pristopa tudi že dosegam.  
Maja, diplomirana upravna organizatorka  
Sem sladkorna bolnica tipa 1 že od 16. leta. Ko sem leta 2009 zanosila, sem bila polovico nosečnosti brez 
težav, potem pa so se težave kar vrstile – težave z delovanjem ledvic, jeter in podobno. Zdravniki so mi 
predlagali predčasen porod, saj sva bila ogrožena otrok in jaz. Zagrabila me je popolna panika. Odločila sem 
se za intenzivno uporabo pristopa SEM&VEM – vsak dan sem uporabila urjenja in hkrati hodila na osebne 
pogovore. Že v času enega meseca so bili krvni izvidi vse boljši. Čeprav je najprej izgledalo, da bom morala 
zaradi vseh težav roditi predčasno (dva meseca prej) sem s pomočjo rednih urjenj dosegla, da sem rodila le 14 
dni pred rokom brez večjih težav.  
S treningom in osebnimi pogovori sem nadaljevala tudi po rojstvu otroka. Ko sem leta 2014 spet zanosila sem 
bila na nosečnost veliko bolje pripravljena. Skoraj celotno nosečnost sem dobro prenašala, nisem imela 
omembe vrednih težav – do nastopa porodniške sem vseskozi hodila v službo. Potem pa sem žal opustila 
redna urjenja (življenja si nisem mogla organizirati za redna urjenja) in sem prihajala le občasno. Skušala sem 
vzdrževati doseženo – uspela sem in nosečnost speljala do konca, so mi pa pri porodu pomagali s carskim 
rezom. Verjamem, da bi lahko rodila brez carskega reza, če bi redno uporabljala pristop do konca nosečnosti.  
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AVTOR IN IZUMITELJ 
Rudi Klarič 

Rodil sem se 8. septembra 1939 v vasi Gerovo (Gorski kotar, Hrvaška) slovenskima staršema. Od 1. 
novembra 1957 do 31. maja 1983 sem bil zaposlen pri tedanji RTV Ljubljana, sedanji RTV Slovenija. 
Najprej sem delal kot TV tehnik, kasneje kot televizijski snemalec, filmski snemalec, novinar – TV 
reporter, filmski scenarist in režiser. Ker mi status svobodnega avtorja veliko pomeni, nikoli nisem postal 
član nobene politične stranke. V obdobju od leta 1963 do 1983 sem celostno ustvaril 95 dokumentarnih 
filmov. Vsebine so bodisi dosežek mojih raziskav stanja v takratni Jugoslaviji v primerjavi s stanjem v 
razvitejšem svetu bodisi posledica mojih notranjih ustvarjalnih razmišljanj. Da bi lahko v vsako svoje delo 
vložil čim več izvirnosti, sem pri prav vsakem svojem filmu sam opravil delo scenarista, pisca besedila, 
glavnega snemalca in režiserja. Že v svojih prvih avtorskih delih sem spoznal, da bodo nadčasovno 
veljavna samo, če bodo medsebojno povsem nemoteno uglašena z mojo vestjo.  

Da bom imel prej ko slej težave zaradi prednostnega spoštovanja svoje vesti, je nakazoval film Vse ob 
svojem času, ki sem ga leta 1969 posnel v velemestih tedanje Sovjetske zveze - Leningradu in Moskvi. 
Vodilni člani tedanje slovenske zveze komunistov so mi zamerili, ker sem si upal stanje v deželi oktobrske 
revolucije kritično ocenjevati. 

Leta 1969 sem po naročilu ljubljanske Filozofske fakultete, ki je sodelovala v mednarodnem 
raziskovalnem projektu, izdelal polurni film z naslovom Veje v vetru. Raziskovalni projekt je vodila 
Univerza Oregon iz Eugena v ZDA v sodelovanju z Univerzo Mc Master iz Hamiltona v Kanadi. Naloga 
projekta je bila na znanstven način oceniti vplivnost različnih medijev na človekovo miselno preobrazbo 
za namene vzgoje in izobraževanja odraslih. Pri filmskem delu projekta so ob avtorjih iz ZDA, Kanade in 
Nizozemske sodelovali tudi avtorji iz tedanjih socialističnih držav: Poljske, Češkoslovaške in Jugoslavije. 
S projektom so pobudniki iz ZDA in Kanade iskali najbolj učinkovit način za pospešeno spreminjanje 
zastarele miselnosti. Pristop bi moral biti enako učinkovit po vsem svetu, ne glede na različne 
zemljepisne, politične, gospodarske, kulturne in druge razmere. Film Veje v vetru sem posvetil 
razumevanju vzrokov za težave, ki jih imajo mladostniki s starši in težave, ki jih imajo starši s svojimi 
mladostniki. Po računalniški obdelavi podatkov se je izkazalo, da se je film Veje v vetru pri meritvah 
izkazal za najbolj učinkovitega. Zaradi izjemno visokega odstotka tistih, ki so zaradi ogleda mojega filma 
spremenili miselnost, so strokovnjaki s področja psihologije in tisti za računalniške meritve najprej 
domnevali, da gre pri meritvah za napako. Zato so postopek ponovili. Ponovljene meritve in ponoven 
izračun odzivnosti je potrdil izjemno učinkovitost filma Veje v vetru. Zaradi tega dosežka sem bil 
povabljen, da se z družino preselim v ZDA in vodim delovno skupino za tovrstni pristop. Vendar sem bil 
takrat še premlad, da bi znal dovolj ceniti povabilo in sem se namesto selitve odločil za poklicno pot 
samostojnega raziskovalnega novinarja. 

Nadaljnji, vendar že bistveno resnejši zaplet v mojem ustvarjanju je leta 1970 povzročila vsebina mojega 
dokumentarnega filma Zakaj nazaj. V tem filmu sem prikazal preživele taboriščnike iz koncentracijskega 
taborišča Buchenwald, ki so bili po vrnitvi v Slovenijo brez dokazov obsojeni, nekateri na dolge zaporne 
kazni, drugi na smrt. Obsojeni so bili brez dokazov, zgolj na osnovi sklepa sodišča, da so zanesljivo 
sodelovali z nacisti, ker sicer ne bi bili mogli preživeti. 

Še hujše težave sem si leta 1971 povzročil s filmom Taškent, ki po mnenju generalnega direktorja 
tedanje slovenske RTV ni bil primeren za prikazovanje v Sloveniji, bil pa je prikazan v Švici. Film prikazuje 
življenje v tedanjih uzbeških mestih Samarkandu in Taškentu in okolje, ki ga je doživljal in opisoval tudi 
Aleksander Solženjicin. 

Na srečo sem tega istega leta 1971 za svoj glasbeno-impresijski dokumentarni film En dan v Milanu 
dobil prvo nagrado na mednarodnem tekmovanju TV avtorjev iz vsega sveta. Še nekoliko bolj varnega 
sem se počutil potem, ko je JRT (zveza vseh RTV postaj tedanje Jugoslavije) leta 1972 razglasila moj 
dokumentarni film Leteti kot tretjo najboljšo televizijsko oddajo vseh TV postaj Jugoslavije tistega leta. 
Leta 1972 je film Leteti v Reimsu (Francija) prejel tudi najvišje strokovno priznanje – prvo nagrado 
profesionalnih filmskih kritikov – C.I.D.A.L.C., istega leta pa še nagrado Zlati encijan na festivalu 
dokumentarnih filmov v Trentu (Italija). 



Ker sem se v domovini počutil utesnjenega, sem si prizadeval, da bi čim več potoval. S svojimi kamerami 
sem obiskal več kot 70 držav. Na filmski način sem raziskoval življenje na vseh stopnjah razvoja 
človeštva po vseh kontinentih. Na svojem prvem potovanju okoli sveta s slovenskima trgovskima ladjama 
Ljubljana in Portorož sem posnel 24 dokumentarnih filmov s skupnim naslovom ČLOVEK BREZ MEJA. 
Svoje ustvarjalno načelo osvetljevanja resnice z različnih zornih kotov sem uporabil tudi pri izdelavi 
filmskega niza ZGODOVINA SLOVENCEV. V tem nizu osvetljujem zgodovinski razvoj človeštva od 
nastanka planeta do danes. V 12 filmih (izdelanih od leta 1978 do 1983) sem prikazal razvoj slovenskega 
rodu vzporedno z razvojem človeštva. Zgodovino slovenskega naroda sem prikazal tako, da sem lahko 
sočasno pripovedoval tudi o bistvu preteklosti vseh rodov, kultur in narodov celotnega človeštva. 
Človečnost se namreč po vsem svetu poraja iz istega izvora – človeške vesti. 

Dokončno in očitno za vselej sem se uspel zameriti pripadnikom slovenske zveze komunistov s filmom 
Svetovno prvenstvo, ki je dvanajsti iz niza ZGODOVINA SLOVENCEV V FILMSKIH FRESKAH. S tem 
filmom sem napovedal neizogibni konec enopartijskih monopolov. S tem sem prekoračil miselno mejo, ki 
so jo še prenesli takratni »vojaki revolucije« v tedanji Socialistični republiki Sloveniji. V letu 1983 me je 
takratna partijska celica ZK, ki je delovala v okviru informativnega programa TV Ljubljana, z zapisnikom iz 
12. oktobra 1983, ki je ohranjen v neokrnjeni obliki, proglasila za sovražnika stranke in države. Odločili so, 
da morajo biti vsi moji tedanji, pretekli in prihodnji filmi za vselej prepovedani za predvajanje na nacionalni 
TV. S tem je bilo moje nadaljnje filmsko delovanje v okviru televizijskega medija onemogočeno, saj drugih 
TV postaj v SRS ni bilo. 

Potem, ko me je slovenska TV razglasila za sovražnika ZK, mi je preostalo le še predstavljanje storitev in 
izdelkov slovenskih in jugoslovanskih podjetij, ki so potrebovala filmske predstavitve svoje dejavnosti. 
Med drugim sem izdeloval tudi filme za predstavljanje nekdanje jugoslovanske strojegradnje (RIKOkon) v 
tujini. Za slovenskega proizvajalca hidromehanske opreme (METALNA) sem posnel vgradnjo in delovanje 
zapornic v številnih hidroelektrarnah po vsem svetu. To naročilo mi je omogočilo, da sem po vsem svetu 
snemal filmsko gradivo in obenem vsestransko raziskoval človeštvo in človečnost. Na enem od potovanj 
sem v Avstraliji naletel na kitajski par, ki je v pragozdu izvajal vaje či gonga. Na osnovi tega in podobnih 
srečanj sem začel raziskovati življenjsko sporočilo čiste narave v povezavi z življenjskim sporočilom čiste 
vesti. 

Leta 1991 mi je Wang Aiping, kitajska mojstrica či gonga, ob svojem delovanju v Ljubljani omogočila 
snemanje njenih tretmajev, na katerih je s svojim »energijskim poljem čiste pozitivne energije« zdravila 
na stotine ljudi naenkrat. Imel sem priložnost spremljati izjemno učinkovitost energijskega polja mojstrice, 
pa tudi poslabšanje zdravstvenega in duševnega stanja pri tistih, ki so jo po njenem odhodu pogrešali. Na 
osnovi te izkušnje sem razvil svojo lastno energijsko metodo SEM&VEM®, namenjeno predvsem 
spodbujanju naravne samozdravilne moči organizma; varovanju zdravja; dviganju ravni duhovne 
prebujenosti in prisebnosti; krepitvi notranje moči (vitalnosti); ustvarjanju in ohranjanju visoke delovne, 
športne in življenjske forme in pospeševanju osebnostnega razvoja.  

Bistveno za vse moje ustvarjalne dosežke je bilo združevanje energijskega polja  čiste vesti in čiste 
narave, pri čemer ima čista vest vodilno, čista narava pa izvršilno vlogo. Zaradi vodilne vloge vesti sem 
svoja dela, ki temeljijo na tem spoznanju, začel označevati z oznako: delo čiste vesti.  

 
Sistem SEM&VEM®, ki temelji na vzpostavljanju sinergije energijskega polja čiste vesti in čiste narave, sem 
razvijal in praktično preizkušal od leta 1992 neprekinjeno 20 let. Vaje za uporabo pristopa so potekale v 
posebej za te namene energijsko uglašenih prostorih, v katerih so se uporabnice in uporabniki urili za 
spodbujanje naravne samozdravilne moči organizma, premagovanje bolezni, duhovno prebujanje, 
krepitev prisebnosti in spodbujanje ustvarjalnosti. V tem času sem zasnoval in ustvaril vrsto orodij za 
uporabo pristopa.  

Leta 2000 sem na Podgozdu pri Ljubljani zgradil Modro dvorano – prostor za ustvarjanje zgoščenega 
informacijskega energijskega polja, ki se poraja iz harmonije čiste vesti in čiste narave. Kasneje sem 
Modri dvorani dal ime dvorana PREBUJEVALNICA®.  

Trajnostno in celostno raziskovanje čiste vesti in čiste narave me je leta 2012 pripeljalo do inovativno 
zasnovanega, spletno oskrbovanega prostora – kabine ali sobe z imenom Izoliran Multimedijski 
Prostor (IMP). Prostor je namenjen za uporabo po eni osebi naenkrat. Služi načrtnemu spodbujanju 



naravne samozdravilne moči organizma, varovanju zdravja, krepitvi notranje (duhovne) moči, krepitvi 
prisebnosti in pospeševanju osebnostnega razvoja.  

Dne 12. maja 2014 je Urad RS za zaščito intelektualne lastnine sprejel sklep o objavi patenta za izdelavo 
Izoliranega Multimedijskega Prostora po moji patentni prijavi s številko 201300275. Dne 31.3.2015 je 
Urad izdal še odločbo, s katero mi je podelil patent številka 24480. S tem je svet dobil ob pojmu 
kopalnica za telo še pojem »kopalnica za dušo«. Gre za energijsko in informacijsko kopalnico za 
notranjost telesa.  

PREBUJEVALNICA® uporabnici in uporabniku omogoča doseganje višje stopnje duhovne prebujenosti in 
posledično porajanje čiste energije, s katero si lahko vsakdo redno energijsko čisti, ureja in 
krepi lastno duševnost in organizem. Dosežek je spodbujeno naravno samozdravilno in varovalno 
delovanje organizma in pospešen osebnostni razvoj. 

O znanju, etiki, svetovljanskosti.  

Če kdorkoli smatra, da je karkoli v pristopu etično sporno, se zavezujem, da bom po svoji vesti odgovoril 
na vsak pomislek z namenom doseči najvišjo možno stopnjo etične nespornosti in svetovljansko 
sprejemljivost mojega pristopa in njegovih orodij. Zavedam se omejenosti moje pameti, zlasti pa dejstva, 
da je njeno neznanje neprimerno obširnejše od znanja, ki ga premore. Znanje dojemam kot hitro 
pokvarljivo duševno hrano, ki postane nevarna, ko ji poteče rok trajanja. Enako pomembno, kot zmožnost 
za pridobivanje novih znanj in spoznanj, je zame zavedanje nujnosti po opuščanju zastarelih. Prosim, 
opozori me, če opaziš, da katero od mojih spoznanj pojasnjujem z uporabo znanj, ki jim je že potekel rok 
trajanja. SEM&VEM® torej ni verska niti zdravstvena metoda in tudi ni alternativa veri ali medicini. Je 
samostojen in od zdravstva in drugih pristopov povsem neodvisen avtorski pristop. Temeljni namen 
pristopa je spodbujanje naravne samozdravilne in varovalne moči telesa in praktična uporaba spoznanja 
o neprecenljivem pomenu duhovnega prebujanja za krepitev notranje moči in prisebnosti.  

Povzetek.  

Pristop SEM&VEM® in PREBUJEVALNICA® sta dosežek mojega življenjskega dela. V zadnjih 20 letih sem 
pripravil in vodil 6595 skupinskih prireditev, na katerih so potekale multimedijske predstave sočasno s 
posebnimi urjenji za globinsko energijsko sproščanje telesa. Osnovni namen mojih prireditev je bil 
krepitev duhovne prebujenosti in stopnje prisebnosti za spodbujanje naravnega samozdravilnega 
delovanja organizma, varovanje zdravja, pospeševanje osebnostnega razvoja. Ob tem sem opravil tudi 
2875 osebnih pogovorov z uporabnicami in uporabniki pristopa. Izhajajoč iz osebnih srečanj z navadami 
in običaji v več kot 70 državah in iz svojih potovanj po vseh celinah sem za uporabo svojega pristopa 
zasnoval vrsto orodij, ki omogočajo energijske vaje in tehnike za spodbujanje naravne samozdravilne in 
varovalne moči telesa in duhovno prebujanje za krepitev prisebnosti oseb vseh starosti, obeh spolov, 
vseh stopenj izobrazbe, vseh jezikov in kultur. S svojim pristopom omogočam vsakomur, ki pristop 
pravilno uporablja, ustvarjati smiselno energijsko polje čiste (čustveno nemotene) vesti in čiste (čustveno 
nemotene) narave in izkoriščati blagodejne učinke njunega čustveno nemotenega dopolnjevanja.  

Zahvala.  

Moja vestna, etična in moralna obveznost je, da se zahvalim tisočerim duhovno prebujenim ustvarjalkam 
in ustvarjalcem, ki so kakorkoli, kdajkoli, karkoli prispevali k temu, da lahko Tebi, ki sedaj to brereš, 
ponudim nadgradnjo njihovih prizadevanj s simboličnim imenom PREBUJEVALNICA®. 

 

 
 

 

 

 

 
 



SEM&VEM® 

FILOZOFIJA PRISTOPA 
ČISTA NARAVA 
Čista narava je vesoljni računalnik, ki omogoča in nadzoruje vsakršno dogajanje na našem planetu in ga 
na računalniški, čustveno nemoten način umešča na svoje mesto v vesolju ...  
Z informacijsko-energijskim informiranjem, sevanjem, nihanjem in valovanjem čista narava omogoča 
nastanek, gradnjo, rušenje in razgradnjo plinastih, tekočih, sluzastih, gnetljivih in trdnih snovi, omogoča 
pa tudi nenehno gibanje oziroma življenje delcev, celic in celcev.  

Zemeljski del narave je del skrajno brezobzirnega in neusmiljenega naravnega sistema. Narave prav nič 
ne skrbijo Tvoja osebnostna stremljenja, niti čustvene potrebe in želje Tvoje pameti. Samo zato lahko 
neokrnjena narava skozi svojo ustavo – moralo najmanjših delcev vesolja – ne meneč se posebej za 
kogarkoli – skrajno dosledno, pravično in pravilno opravlja svoje delo.  

V brezobzirno pošteno urejen svet vesoljnih in zemeljskih naravnih zakonitosti prihajamo občasno iz 
duhovnega sveta – za kratek čas – živeti in udejanjati vsak svoje izbrano življenjsko poslanstvo duhovna 
bitja – vseljena vsako v svoje pripadajoče zemeljsko telo.  

Tvoja uspešnost in dolgost življenja na tem svetu sta odvisni predvsem od tega, kako zmoreš – kot 
duhovno bitje – v okviru nadarjenosti, izkušenosti in zbrane modrosti Tvoje pameti že razumeti, sprejeti in 
uporabiti zakone vesoljne narave.  

Bistveno za razumevanje naravnih zakonitosti tega sveta je spoznanje, da se vse v naravi dogaja 
ciklično. Vsi zemeljski in vesoljski cikli so računalniško izračunljivi in predvidljivi.  

Z raziskovanjem in izračunavanjem naravnih zakonitosti se ukvarjajo razne veje naravoslovja: 
astronomija, vremenoslovje, astrologija ..., ki vsakomur, ki hoče razumeti in uporabiti zakone narave, 
nudijo koristne podatke.  

S spremljanjem podatkov s področja astronomije, astrologije in vremenoslovja lažje in bolje razumeš 
vplive delovanja narave na Tvoje počutje, zdravje, uspešnost. Kdor logično in vestno uporablja te 
podatke, bistveno poveča svoje možnosti za celostni trajnostni življenjski uspeh.  

Z optimalno uporabo astronomskih, astroloških in vremenskih podatkov je lahko telesno šibkejša oseba 
bolj uspešna od močnejše – a čustveno motene osebe – katere pamet domišljavo, samoljubno, 
svojeglavo prezira naravo in njene zakone. 

Če hočeš upoštevati zakone vesoljne narave, moraš spremljati in upoštevati vsaj retrogradno gibanje 
planetov, sončeve dvanajstine, lunine mene, vreme.  

Pri zahtevnih načrtovanjih je koristno poznati in upoštevati tudi podatke o trenutnih dogajanjih v našem 
osončju, kot so sončni in lunini mrki, izbruhi na Sončevi površini, izračune časa največje bližine ali 
oddaljenosti Lune.  

ČISTA VEST 
Duhovni svet, iz katerega se poraja čista vest, je vir življenjskega smisla in je nadnaravna razsežnost 
človeškega življenja. 

Vse vesti, vseh ljudi, se med seboj smiselno dopolnjujejo in so trajnostno združljive. 

Tvoja vest Te povezuje z duhovnim svetom – Tvojo resnično domovino in Tvojim osebnostnim 
življenjskim poslanstvom. Sporoča Ti, kaj je zate in za človeštvo v določenih razmerah in v določenem 
času najbolj prav.  

Duhovnemu sporočilu, ki Ti ga v stanju visoke stopnje Tvoje duhovne prebujenosti prinaša Tvoja vest, 
sledi tudi vestnemu življenjskemu smislu pripadajoča ustvarjalna moč.  



Tvoji vesti pripadajoča ustvarjalna moč Ti – v duhovno prebujenem stanju – omogoča udejanjanje 
Tvojega trajnostnega življenjskega smisla.  

Uspešno združevanje Tvoje čiste vesti, njene ustvarjalne moči in čiste narave Ti omogoča izdelavo 
trajnostnih stvaritev.  

V duhovno prebujenem in prisebnem stanju si vsakdo prizadeva, da v vsako svojo stvaritev vloži čim več 
svoje čiste vesti in njej pripadajoče življenjske energije.  

Kadar svojo vest in njej pripadajočo ustvarjalno moč skladno z zakoni čiste narave uspešno in 
nepopačeno (čustveno nemoteno) spreminjaš v misli, besede, dejanja, stvaritve, porajaš energijsko polje 
čiste vesti. Več moči svoje čiste vesti uspeš na čist naraven način spremeniti v stvaritev, močnejše 
energijsko polje čiste vesti stvaritev poraja.  

Duhovno speče osebe, četudi ima vrhunsko šolano, izurjeno, izobraženo, učeno, diplomirano, nadarjeno, 
prebrisano pamet, vse znanje in bogastvo sveta ne more obvarovati pred nesrečnostjo, ponesrečenostjo 
in neozdravljivo ali kronično se ponavljajočo boleznijo in duševnim ali telesnim samomorom.  

Od prvih vestno zasnovanih in oblikovanih orodij do danes se vrstijo dokazi, da sta vestnost (kot vsebina) 
in etičnost (kot način) obliki dokazovanja prisotnosti, prisebnosti in učinkovanja duhovno prebujenega 
človeka.  

Za razumevanje pomena duhovne prebujenosti je bistveno spoznanje, da se mimo pomoči duhovno že 
prebujenega človeka, ne moreš duhovno predramiti.  

Torej je PREBUJEVALNICA® s svojim energijskim poljem čiste vesti in čiste narave neprecenljiva za 
vsakogar, ki hoče svojo duhovno prebujenost dvigniti na višjo raven. 

SMISELNO UREJENA IN OČIŠČENA PAMET 
Za uporabo pristopa SEM&VEM® je pomembno spoznanje, da je vsaka življenjska težava posledica 
miselnih protislovij.  

Tvoja miselna protislovja izhajajo iz odtrganosti miselnosti Tvoje pameti bodisi od naravnih zakonitosti 
(čiste narave) ali od trajnostnega življenjskega smisla (čiste vesti) ali od obojega.  

Vsaka bolezen, poškodba, izguba, neuspeh, prepir, stres... je posledica protislovij in posledičnih 
informacijskih motenj v duševnosti in organizmu dotične osebe.  

Miselno urejena, očiščena in uravnovešena pamet je predpogoj za zdravo delovanje organizma 
(notranjosti telesa) in za trajnostni uspeh na kateremkoli življenjskem področju.  

Na nizki ravni Tvoje duhovne prebujenosti Tvoja pamet deluje svojeglavo. Na višji ravni pa si jo lahko 
podrediš in jo uglasiš na življenjsko sporočilo čiste vesti in čiste narave.  

Bolj je Tvoja pamet očiščena in smiselno urejena, bolj zdravo in smiselno lahko uporabljaš njeno 
miselnost, nadarjenost in njene značajske posebnosti.  

Primerjalne prednosti pristopa 
Pristopov, ki sami sebe prištevajo med duhovne, je veliko. Verstva, verske sekte, skupine in verske 
skupnosti porajajo vrsto svojih pravil, zapovedi, prepovedi, s katerimi si njihovi voditelji, duhovniki, 
mojstrice in mojstri prizadevajo pomagati ljudem, ki so zašli v življenjske težave. Vsi duhovni učitelji in 
vaditelji in voditelji imajo praviloma dober namen.  

Kar loči nereligiozni duhovni pristop SEM&VEM® od pristopov, ki so religiozno oziroma čustveno pogojeni, 
je predvsem raven duhovne prebujenosti in stopnja prisebnosti.  
Kar nas druži je predvsem to, da nihče od nas še ni na najvišji ravni duhovne prebujenosti. Vsi – eni bolj 
drugi manj – potrebujemo duhovno Prebujevalnico.  

Pristop SEM&VEM® ni bioenergijski  
Uporablja namreč iz vesti porojeno duhovno (notranjo) moč, ki vsakomur omogoča vestno urejanje in 
čiščenje lastne pameti. Bioenergijsko moč, ki jo je mogoče dobiti od bioenergetika, z uporabo pristopa 
lahko vsakdo doseže in ohranja sam, če si ustrezno preuredi in redno čisti miselnost.  



Pristop ni medicinski  
SEM&VEM® je od medicine povsem neodvisen pristop.  

Uporaben je za povsem samostojno rabo, lahko pa tudi kot dopolnilo medicinskim metodam.  

Z uporabo si lahko koristijo ne le pacientke in pacienti, pač pa tudi zdravniško osebje.  

Povezava intelektualne in duhovne ravni razmišljanja o zdravju in bolezni pomeni priložnost za razvoj 
obeh – medicinskega pristopa in pristopa SEM&VEM®.  

Pristop ni verski in ni zdravilski  
Gre za ne-religijski in ne-zdravilski način pomoči vsem, ki se soočajo s težavami. To pa ne pomeni 
podcenjevanja verstev ali katerekoli vrste zdravilstva. Nasprotno, kdor si lahko olajša težave z zdravilsko 
pomočjo ali z zdravilno močjo vere, bo v pristopu našel priložnost za utrditev in vsestransko nadgradnjo 
svojih verskih in zdravilskih dosežkov.  

Pristop ne uporablja vzgojnih, niti izobraževalnih načinov  
Četudi SEM&VEM® praviloma ne uporablja vzgojnih niti izobraževalnih načinov kljub temu deluje vzgojno in 
izobraževalno.  
Uporaba orodij pristopa spodbuja in podpira učenje, ki ne izhaja iz discipline oziroma prisile, pač pa iz 
duhovne prebujenosti osebe.  
Pristop ne uporablja ustaljenih načinov vzgoje in izobraževanja. Namesto tega si prizadeva slediti hotenju 
duhovno prebujajočega se posameznika.  
Orodja pristopa omogočajo vsakodnevno duhovno prebujanje in krepitev notranje moči, s katero vsakdo 
lahko najlažje in najhitreje samostojno poišče vsa znanja, ki jih potrebuje za udejanjanje svoje ravni 
duhovne prebujenosti.  

Sočasna uporaba več metod ... 
V primeru, da uporabljaš več različnih metod, se moraš zavedati, da se morajo vsi pristopi, ki jih izbereš 
in vzporedno uporabljaš, med seboj podpirati in dopolnjevati, da lahko utemeljeno računaš na trajnostni 
uspeh. Če pomešaš različne pristope, se Ti prav lahko zgodi, da nakopičiš v glavi in organizmu nova 
protislovja, namesto da se znebiš starih. 

Nekatere metode so med seboj združljive, druge pa ob sočasni uporabi lahko zmanjšajo ali celo izničijo 
za zdravje koristne učinke bodisi enega ali drugega pristopa ali celo obeh. S pristopom SEM&VEM® in 
Prebujevalnico so nezdružljive tiste metode, ki temeljijo na čustvenem načinu odločanja oziroma so 
osnovane na načelu fanatizma ali odločanja po načelu brezpogojne ljubezni  

S pristopom SEM&VEM® so nezdružljive tudi metode, ki izhajajo iz čustveno utemeljenih vrednot, pri 
katerih sta neobhodni iniciacija in brezpogojno zaupanje v mojstra (nezmotljive duhovne avtoritete tiste 
metode).  

Pri preverjanju o združljivosti Prebujevalnice z drugimi pristopi si lahko pomagaš z vprašanji, ki jih 
posreduješ preko spleta http://www.semvem.com/	   (ne	  podčrtano) ali na rednih prireditvah v dvorani 
Prebujevalnici na Podgozdu. 

Pristop je svoboden in osvobaja  
Odločitev za uporabo Prebujevalnice ne pomeni, da Ti ni dovoljeno uporabljati izkušenj, dosežkov in 
spoznanj drugih metod. Pomeni le, da je za trajnostni uspeh potrebno Prebujevalnico uporabljati 
predvsem lastni vesti odgovorno, osvobojeno od omejitev drugih pristopov.  

Vsebinsko in strokovno pristop SEM&VEM® ni omejen. Je osvobojen vseh vrst predsodkov. Služi vsem, ki 
iščejo vestne in naravne poti za varovanje zdravja, celostni osebnostni razvoj in trajnostni življenjski 
uspeh.  
 
 
 
 
 



SEM&VEM® 

SISTEM SEM&VEM®
 

Sistem SEM&VEM® (v nadaljevanju sistem) je zasnovan z namenom, da vsakomur omogoča sistematičen 
osebnostni razvoj po pristopu SEM&VEM® od namenske stopnje A do namenske stopnje G.  
 

Prednosti: 
• spremljanje osebnostnega razvoja 
• osebi prilagojena uporaba pristopa na vseh sedmih namenskih stopnjah 
• popusti na redne cene 

 
Sistem vključuje: 

• orodja SEM&VEM®  
• sistem obdelave osebnih podatkov  
• sistem napredovanja 
• sistem sprejemnic – organizacijska in vsebinska podpora uporabnicam/uporabnikom  

 

Sistem SEM&VEM®  vsakomur dopušča in spremlja tudi nesistemski način uporabe – uporabo na namenski 
stopnji A – INFORMIRANJE.  

IZJAVA PRED PRVO UPORABO 
Podpis Izjave pred prvo uporabo je pogoj za prvo uporabo Prebujevalnice in zadošča za nadaljnje 
uporabe na nesistemski način uporabe. Podpis Izjave je prostovoljen. S podpisom oseba potrjuje, da: 

• je prejela in da razume navodila za uporabo 
• da je prejela Uporabniški priročnik  
• da soglaša z vpisom v Register oseb, ki uporabljajo pristop SEM&VEM®  
• da soglaša z obdelavo svojih osebnih podatkov za v Uporabniškem priročniku določene namene 

 

SPORAZUM O VKLJUČITVI OSEBE V SISTEM SEM&VEM® 
Za uporabo sistemskega načina uporabe Sistema SEM&VEM® je potrebna sklenitev Sporazuma o vključitvi 
osebe v Sistem SEM&VEM® (v nadaljevanju Sporazum). 

Sklenitev Sporazuma je prostovoljna.  
S sklenitvijo Sporazuma oseba pridobi: 

• vpis v Register oseb, ki uporabljajo pristop SEM&VEM® 

• statusno kartico, na osnovi katere ima:  

o osnovni statusni popust, ne glede na količino uporabe orodij pristopa SEM&VEM® 
o dodaten popust glede na količino nakupov orodij in uporabe Prebujevalnic 

S sklenitvijo sporazuma oseba ne prevzame nobenih obveznosti glede števila nakupov ali finančnih 
obveznosti, ima izključno samo tiste plačilne obveznosti, ki izhajajo iz njenih neposrednih nakupov orodij 
pristopa SEM&VEM®. 

Sporazum začne veljati z dnem podpisa obeh strank (oseba in Zavest d.o.o.) in velja dokler oseba ali 
Zavest d.o.o. ne odstopi od Sporazuma.  
Oseba lahko od Sporazuma kadarkoli odstopi po lastni presoji tako, da poravna morebitne neporavnane 
plačilne obveznosti, ki izhajajo iz opravljenih nakupov, a brez drugih obveznosti. 
Zavest d.o.o. lahko odstopi od sklenjenega Sporazuma v primerih:  

• če oseba krši določila Sporazuma 
• če ob uporabi Prebujevalnice povzroči materialno škodo  
• če ravna v nasprotju s temi priporočili in splošno veljavnimi pravili obnašanja 
• v primeru višje sile 

 



SEM&VEM® 

ORODJA PRISTOPA 
 

PREBUJEVALNICA®  kot orodje za celostno uporabo pristopa SEM&VEM®  
• Javna PREBUJEVALNICA® – namenjena širokemu krogu uporabnic in uporabnikov 

• Domača PREBUJEVALNICA® – namenjena zasebni uporabi doma ali v podjetju 

 

OSEBNI POGOVOR z Rudijem Klaričem 
• 1-urni osebni pogovor za pospeševanje osebnostnega razvoja  

• 1-urni osebni pogovor za pospeševanje podjetniškega razvoja  

Osebni pogovor z avtorjem pristopa SEM&VEM® služi kot pogovorna podpora, da uporabnica ali uporabnik 
pristopa lažje in hitreje prepoznava miselne vzroke za lastne osebne življenjske težave. Služi kot 
spodbuda za zbiranje notranje moči, ki je neobhodna za miselno preobrazbo in uporabo spremenjene 
miselnosti v praksi. 
 
Temo pogovora vsakdo izbere samostojno. V osebnem pogovoru z avtorjem soočiš svoj način mišljenja z 
avtorjevim. Tvoj pogled je posledica miselnosti, ki izhaja iz vrednot, ki so porojene iz vzgoje, znanja, 
predpisov, čustvovanja. Avtorjev pogled izhaja iz pristopa SEM&VEM®. Ni čustven in ni vezan na znanje, 
stroko, pravo, zapovedi, prepovedi. Poraja ga čista vest. 
 
Osebni pogovori so najbolj učinkoviti ob vzporedni uporabi pristopa SEM&VEM®. Sam osebni pogovor, 
mimo uporabe Prebujevalnice ima kratkotrajen učinek. 

 

PRIREDITVE SEM&VEM®:  
GOVORNE • MISELNE • FILMSKE PRIREDITVE v dvorani Prebujevalnici na Podgozdu  
(redno po urniku) 

Namen: 
• globinska sprostitev organizma za varovanje zdravja in spodbujanje naravne samozdravilne moči 

telesa 
• urjenje in razčiščevanje za pospeševanje duhovnega prebujanja in osebnostnega razvoja 
• spodbujanje duhovne moči za krepitev ustvarjalnosti in podjetnosti 
• urjenje za krepitev prisebnosti za večji življenjski, partnerski, delovni in športni uspeh 

Potek: 
Prireditve osebno vodi avtor pristopa SEM&VEM® Rudi Klarič.  

V prvem delu prireditve se inspirativno in intuitivno posveča temam, ki so za vse prisotne najbolj koristne 
oziroma odgovarja na vprašanja. S posredovanjem življenjskega sporočila z govorom ali s filmom v 
prostoru ustvarja zgoščeno energijsko polje čiste energije (čiste vesti in čiste narave). V drugem delu 
prireditve poteka v ustvarjenem energijskem polju govorno vodeno globinsko sproščanje telesa.  

Na prireditvi imaš možnost postavljati vprašanja – po možnosti čim bolj enostavna in konkretna. Največji 
učinek z vprašanjem dosežeš, če je Tvoj namen praktične narave. S postavljanjem vprašanj imaš 
priložnost soočiti podedovane – čustveno pogojene lastnosti, navade in običaje svoje pameti z vestnim 
pojmovanjem konkretne teme.  

Trajanje: 
Prireditev traja dve uri, možna je tudi enourna udeležba. 

 



PRIREDITVE ZA PREDSTAVITEV PRISTOPA (po naročilu) 
Udeleženke in udeleženci tovrstnih prireditev imajo na ta način priložnost praktično spoznati, kako poteka 
ustvarjanje energijskega polja čiste narave in čiste vesti in zaznati učinkovanje tega polja.   

Vsebina predavanja v energijskem polju čiste vesti je lahko povezana s poslovno dejavnostjo naročnika, 
zdravstvenim oziroma varovalnim interesom zaposlenih ali z neko drugo temo po izboru naročnika, 
katerih poglobljeno razumevanje bi omogočilo: 

• zaposlenim pospešiti njihov osebnostni razvoj na določenem področju 
• ustvarjalnejše medsebojno sodelovanje v delovnih enotah 
• razmere za trajnostno smiseln razvoj podjetja. 

Kraj, čas in trajanje: po dogovoru 

ZGOŠČENA NEKAJDNEVNA URJENJA ZA UPORABO PRISTOPA ZA SKUPINE  

Srečanja so namenjena predvsem poglobljenemu razumevanju pristopa. Odmaknjeni od vsakodnevnih 
delovnih in družinskih obveznosti se udeleženke in udeleženci lahko bolj zbrano in osredotočeno 
posvečajo raznim življenjskim temam. 

Avtorjevi odgovori na vprašanja omogočajo razčiščevanje in raziskovanje na praktično vseh življenjskih 
področjih. Na urjenjih ustvarjeno zgoščeno energijsko polje omogoča okrepljeno učinkovitost večdnevnih 
urjenj. 

Po odločitvi naročnika lahko v okviru prireditev potekajo predavanja na določeno temo, na primer: 
spodbujanje ustvarjalnosti, izboljšanje prisebnosti, varovalni način življenja, podjetnost, medsebojni 
odnosi, čustva, prehrana, spolnost, astrologija ...  

Tematika urjenj je lahko prilagojena tudi dejavnosti naročnika ali zanimanju ožje skupine zaposlenih. Na 
ta način pristop omogoča hkrati pospeševanje osebnostnega in podjetniškega razvoja udeleženih. 

Srečanja so namenjena tako izkušenim uporabnicam in uporabnikom pristopa SEM&VEM® kot tudi 
začetnicam in začetnikom. 

Kraj, čas in trajanje: po dogovoru 
 

ASTROLOŠKI IZRAČUNI SEM&VEM® za odrasle in otroke (po naročilu) 
Na osnovi rojstnega datuma, časa in kraja rojstva je mogoče za vsakogar že ob rojstvu ugotoviti njene oz. 
njegove osebne lastnosti in nadarjenosti. Namensko izdelan astrološki izračun je pripomoček za 
varovanje zdravja, čiščenje in urejanje zavesti, pospeševanje osebnostnega razvoja, za doseganje 
nadpovprečnih življenjskih, delovnih in športnih uspehov in izogibanj prevelikim tveganjem. Zlasti 
uporaben je za osebno miselno preobrazbo in vzgojo otrok. 

 

SPLETNA STRAN SEM&VEM® 
Dostopna na www.semvem.com.  
Vsebine posameznih predalov v predalniku služijo raziskovanju in vestnemu razumevanju posameznih 
življenjskih tem ter krepitvi notranje moči.  
Prebiranje katerekoli vsebine spletnega okna VSEBINE PRISTOPA, označene z znakom delo čiste 
vesti®, omogoča soustvarjanje energijskega polja čiste vesti v lastni duševnosti in telesu. Nekatere 
vsebine spletne strani: 

• RUDI KLARIČ – ponudba avtorskih del in storitev  
• ODGOVORI ZA DANES – odgovori avtorja na razna vprašanja 
• NEODVISNI KOMENTAR – komentarji na nekatera dogajanja doma in na tujem 
• PRVA POMOČ NA RAVNI ZAVESTI – 24 ur na dan dostopne informacije za varovanje pred stresom in 

razbremenilno varovanje po njem 
• NARAVA –  podatki o pomembnih astroloških, astronomskih in vremenskih podatkih  
• IZKUŠNJE IZ UPORABE – v pripravi – pripovedi uporabnic in uporabnikov pristopa 
• OGLEDNICA – v pripravi – omogoča ogled odlomkov filmov avtorja pristopa  



TISK 
NARAVNIK® služi spoznavanju, razumevanju in praktični uporabi naravnih zakonitosti. 

Vsakoletni priročnik na enostaven in uporaben način ponuja za zdravje, počutje in uspešnost pomembne 
podatke. Zasnovan je kot vodnik za vsak dan v letu skozi pet pomembnih življenjskih področij: poslovanje 
● prehrana ● telo ● bivališče ● okolje. Za vsako od navedenih področij so za vsak dan v letu navedene 
naravne priložnosti – kaj je s strani narave na določen dan podprto, kaj je smiselno urediti, storiti, 
izkoristiti, čemu se izogniti, kaj je priporočljivo tistega dne opustiti.  

NARAVNIK® vključuje tudi podatke o luninih menah, mrkih, sončevih in zemljinih dvanajstinah, 
retrogradnem gibanju planetov in še vrsto drugih, za vsakdanje življenje pomembnih astroloških in 
astronomskih informacij.  

Vsakodnevna avtorjeva miselna spodbuda spodbuja razumevanje in razčiščevanje določene teme, ki je 
za tisti dan najbolj koristna kot podpora osebnostnemu razvoju.  

POMEN MISELNOSTI – predstavitev Konzorcija SEM&VEM® 

POGLED SEM&VEM® – slika – shematski prikaz življenjskega sporočila SEM&VEM® 

Grafični prikaz življenjske filozofije pristopa SEM&VEM® – POGLED – je v pomoč vsakomur, da svojo 
zavest uglasi na življenjsko sporočilo, ki izhaja iz – POGLEDA SEM&VEM®.  

POGLED vsebuje vestno izbrane, smiselno razporejene ENERGIJSKE BESEDE. Posvečanje pozornosti 
tem besedam pripomore k spodbujanju naravnega samozdravljenja in krepitvi odpornosti telesa, 
prebujanju ustvarjalnosti ter pospeševanju osebnostnega razvoja. 

Koristno je, če se pri uporabi zavedaš, da urejanje in čiščenje lastne zavesti ni nekaj, kar bi bilo mogoče 
opraviti mimogrede. Za uporabo POGLEDA se lahko najbolje izuriš z udeležbo na urjenjih v dvorani 
Prebujevalnici na Podgozdu. 

Pogled je možno naročiti v različnih velikostih od namiznega A4 formata dalje. Pogled je možno izdelati 
tudi kot stensko sliko za namestitev v poslovne ali domače prostore. Ob nakupu prejmeš tudi navodilo za 
uporabo. 

SPREMEMBA – pisno gradivo za spodbujanje razmišljanja o življenjskih temah, kot so: denar, spolnost, 
partnerstvo, čustva ...  

V obdobju razvoja pristopa SEM&VEM® je v letih 1995, 1996, 1997, 2001 in 2002 izhajala revija 
SPREMEMBA. Revija je bila namenjena posredovanju življenjskega sporočila vestnega razumevanja 
posameznih življenjskih tem. Ob branju, prebiranju in premišljevanju je osebi ob tem omogočala 
ustvarjanje energijskega polja čiste energije in razumevanje življenjskih sporočil. 

Življenjska sporočila, ki so dosežek vestnega razumevanja posameznih življenjskih tem, ne zastarajo, so 
nadčasovna.  

Zaradi izjemne dragocenosti besedil o pomembnih življenjskih temah so vsebine nekaterih SPREMEMB 
izdane v obliki INTERNEGA GRADIVA. Vsako gradivo predstavlja  smiselno – vsebinsko zaokroženo 
celoto.  

Naslovi: 

• SPREMEMBA 13 – SAMOSPREMINJEVALNOZDRAVILNA ENERGIJSKA METODA 
• SPREMEMBA 14 – SPOLNOST IN USTVARJALNOST 
• SPREMEMBA 15 – SPOLNOST IN ČUSTVA 
• SPREMEMBA 16 – PARTNERSTVO  
• SPREMEMBA 17 – URJENJE ZA KREPITEV ZAVESTI  
• SPREMEMBA 18 – SAMOSPREMINJANJE (v pripravi za ponatis) 
• SPREMEMBA 19 – DENAR IN DELO (v pripravi za ponatis) 
• SPREMEMBA 20 – DELO IN DENAR (v pripravi za ponatis) 
• SPREMEMBA 21 – DUHOVNA BITJA – OTROCI IN STARŠI (v pripravi za ponatis) 
• SPREMEMBA 22 – DUHOVNA BITJA – USPEŠNO STARŠEVSTVO (v pripravi za ponatis) 

 



 

DVD – vsebinske enote:  

 
PRIPOROČILO:  

Vsi filmi Rudija Klariča so zasnovani in izdelani tako, da ob gledanju soustvarjaš energijsko polje čiste 
vesti in čiste narave. Pogoj za to je, da vsebino spremljaš povsem samostojno, brez družbe, v kar najbolj 
sproščenemu telesu, v stanju brez vsakih misli. Oseba, ki od gledanja želi in pričakuje učinek risanke ali 
hollywoodski pristop, bo ob gledanju vsake spodaj navedene DVD vsebine zagotovo bridko razločarana. 
Oseba, ki ima iz dela čiste vesti namen pridobiti čisto energijo, mora upoštevati podčrtani del priporočila. 

 
 

Seznam slikovno-zvočnih vsebin avtorja pristopa, ki so uporabne kot miselne spodbude za razčiščevanje 
na določeno življenjsko temo in ustvarjanje energijskega polja pred sproščanjem doma:  

• KAKO BITI ZDRAV IN ZMAGOVATI – 9 DVD vsebin – povzetki iz uvodnega dela niza 200 TV oddaj 

• VAROVALNI NAČIN ŽIVLJENJA – 8 DVD vsebin 

• POTUJ Z MANO – 62 DVD vsebin 

• ZGODOVINA SLOVENCEV IN SLOVENK V FILMSKIH FRESKAH kronološki prikaz razvoja – 14 DVD vsebin 

• NEODVISNI KOMENTARJI (razumevanje) – 21 tem na 7 DVD nosilcih 

• IZVORNIKI: FILMI ČRNOBELI, BREZ ZVOKA – 6 filmov na 6 DVD nosilcih 

• IZVORNIKI: FILMI ČRNOBELI, Z ZVOKOM – 23 dokumentarnih filmov na 23 DVD nosilcih 

• IZVORNIKI: NAROČENI FILMI, ZVOČNI BARVNI – 22 dokumentarnih filmov na 22 DVD nosilcih 

• IZVORNIKI: ČLOVEK BREZ MEJA – POT OKOLI SVETA – 24 dokumentarnih filmov na 24 DVD nosilcih 

Podrobnejši podatki so dostopni na spletu www.semvem.infocom v predalu z napisom RUDI KLARIČ 
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POGOJI ZA NAPREDOVANJE 
Dostopnost do posamezne od sedmih namenskih stopenj je pogojena z zahtevnostjo osebe in njeno 
celostno izkušenostjo. 
 
Celostna izkušenost  
Celostna izkušenost osebe izhaja iz podatkov o njeni izhodiščni, uporabniški in vsebinski izkušenosti.  
 
Izhodiščna izkušenost (I-OCENA) 
Izhodiščna izkušenost je ocena zmožnosti osebe za sprejem energijske podpore iz posameznega 
programa na začetku uvajanja v uporabo Prebujevalnice.  

Bistven za oceno izhodiščne izkušenosti je podatek, ali je oseba pred začetkom uporabe Prebujevalnice 
uporabljala že katero od drugih orodij pristopa SEM&VEM® ali katero od drugih metod.  

Sistem ob vpisu v osebne podatke osebe samodejno vpiše izhodiščno oceno 0. Na osnovi kasnejših 
odgovorov na vprašalnike lahko sistem izhodiščno oceno kasneje spremeni.  

Podatek o izhodiščni izkušenosti je osebi dostopen, vendar ga sistem varuje kot varovan osebni podatek. 

Uporabniška izkušenost (U-OCENA) 
Uporabniška izkušenost izhaja iz seštevka osebnih ocen počutja in iz odgovorov na vprašalnike. Oceno 
počutja od 0 do 10 vpiše oseba sama po vsakokratni uporabi Prebujevalnice.  

Podatek o uporabniški izkušenosti je dostopen samo dotični osebi in ga sistem varuje kot varovan osebni 
podatek. 

Vsebinska izkušenost (V-OCENA) 
Vsebinska izkušenost izhaja iz seštevka števila točk, ki izhaja iz nakupa posameznega orodja SEM&VEM® 
– vključno z uporabami programskih vsebin Prebujevalnice – in je varovan poslovni in osebni podatek. V 
ta namen je vsako orodje in vsaka vsebina ovrednotena z določenim številom točk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEM&VEM® 

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 
Zbiranje osebnih podatkov ni predpisano z zakonom in je prostovoljno.  

Če se oseba ne strinja s posredovanjem osebnih podatkov, določenih v nadaljevanju, ne more uporabljati 
Prebujevalnic.  

Za obdelavo osebnih podatkov vsaka oseba poda osebno privolitev. V Sistem SEM&VEM®  vpisana oseba 
poda osebno privolitev s sklenitvijo Sporazuma, oseba, ki ne sklene sporazuma, pa poda osebno 
privolitev s podpisom Izjave pred prvo uporabo.  

VRSTE OSEBNIH PODATKOV 
V sistemu se za vsako – v Sistema SEM&VEM® vpisano osebo – na varovan način obdelujejo naslednji 
osebni podatki: 

I. Vpisni podatki 
 

Obvezni podatki:  

ime in priimek, spol, rojstni podatki (ura, minuta, dan, mesec, leto, kraj, država), jezik, 
uporabniško ime in geslo 
 

Priporočljivi podatki:  

naslov bivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, država), e-naslov, telefonska 
številka, telefonska številka osebe za nujne potrebe, dosežena stopnja izobrazbe, poklic, 
podatki o posebnih potrebah, podaki o zdravstvenih ali drugih življenjskih težavah, izbiro 
glede brezplačnega obveščanja o novostih 
 

II. Izhodiščna ocena  
 

pri vsaki novo vpisani osebi je izhodiščna ocena 0, v kolikor pa je oseba že pred podpisom Sporazuma 
uporabljalala pristop, izhodiščno oceno za njeno izkušenost vpiše avtor pristopa 

 

iii. Podatki o vseh uporabah Prebujevalnic – za vsako uporabo: 
• program (naslov, namen, namenska stopnja, trajanje, jezik) 
• uporabljena PREBUJEVALNICA® (številka, kraj) 
• vsebinska in uporabniška ocena uporabe 

 
IV. Podatki za nakupe ostalih orodij pristopa (razen Prebujevalnice) 

• naziv orodja  
• vsebinska ocena orodja 

 
V. Finančni podatki: podatki o izdanih računih, cenah in načinih plačil, dobroimetju, plačilih, popustih 

glede na pogostnost in ostale pogoje ...  
 
VI. Vprašalniki 
 

• vrste razpoložljivih vprašalnikov  
• razvid odgovorov na vprašalnike 

 

VII. Podatki glede osebnostnega razvoja: 
 

• dosežena stopnja celostne izkušenosti  
• dosežena namenska stopnja, ki izhaja iz dosežene stopnje celostne izkušenosti  
• dosežki, ki jih oseba vpisuje v za to predviden obrazec 
• priporočila osebe drugim – bodočim in obstoječim uporabnicam in uporabnikom 
• sporočila, ki so bila osebi posredovana kot dodatno vodilo za lažje razumevanje pristopa 



Za vsako osebo, ki se je odločila za nesistemski način uporabe, se v sistemu varovano obdelujejo 
naslednji osebni podatki: 

Vpisni podatki 

• ime in priimek ali samo ime ali psevdonim ali naslov za komunikacijo  
• e-naslov in telefon – podatki iz te alineje se poleg podatkov iz prve alinee zbira pri osebah, ki 

opravijo spletno rezervacijo kot neprijavljeni uporabnik  
• e-naslov (pri naslednjih rezervacijah Ti služi kot uporabniško ime), telefon in geslo – podatke v tej 

alineji se poleg podatkov iz prve alinee zbira pri osebah, ki so pri spletni rezervaciji izbrali 
možnost: Prijava 

Podatki o vseh uporabah Prebujevalnic – za vsako uporabo 

• program (naslov, namen, namenska stopnja, trajanje, jezik) 
• uporabljena PREBUJEVALNICA® (številka, kraj) 
• vsebinska in uporabniška ocena uporabe 

 

Podatki, ki izhajajo iz nakupov ostalih orodij pristopa (razen Prebujevalnice) 
• naziv orodja  
• vsebinska ocena orodja 

Finančni podatki:  
• podatki o izdanih računih, cenah in načinih plačil, dobroimetju, plačilih, popustih glede na 

pogostnost uporabe in ostale pogoje ...  

 
NAČINI PRIDOBIVANJA OSEBNIH PODATKOV 
Osebni podatki se za vsako v sistem vpisano osebo pridobivajo: 

• z neposrednim sodelovanjem osebe – z vpisom ob prvi uporabi in s sklenitvijo Sporazuma, 
vpisom ocene počutja, izpolnjevanjem obrazcev, vprašalnikov, posredovanjem priporočil, 
dosežkov, mnenj ...  

• z evidentiranjem in vrednotenjem uporab Prebujevalnic in nakupov drugih orodij pristopa 
SEM&VEM® 

• z evidentiranjem finančnega poslovanja z osebo 
• z osebnostno obravnavo 

Osebni podatki se za vsako osebo, ki se je odločila za nesistemski način uporabe, pridobivajo: 

• s neposrednim sodelovanjem osebe – z vpisom ob prvi uporabi, s spletno rezervacijo 
Prebujevalnice, vpisom ocene počutja  

• z evidentiranjem in vrednotenjem uporab Prebujevalnic in nakupov drugih orodij pristopa 
SEM&VEM® 

• z evidentiranjem finančnega poslovanja z osebo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAMENI PRIDOBIVANJA OSEBNIH PODATKOV 
Osebna obravnava  

Osebna obravnava posamezne osebe vključuje uporabo njenih osebnih podatkov za: 

• spremljanje izkušenosti osebe  
• sestavo programov za vsakokratno uporabo Prebujevalnice 
• optimalno izbiro orodij pristopa SEM&VEM® 

 
Stanje dobroimetja je pomembno za določanje višine popusta na cene orodij pristopa SEM&VEM® 
 
Interna statistična obdelava  

Vsi osebni podatki, ki se v sistemu za posamezno osebo sistematično spremljajo in hranijo, so vključeni v 
interno statistično obdelavo. Zajem in obdelava podatkov poteka tako, da ni možna nedovoljena 
neposredna povezava med rezultatom statistične obdelave in identifikacijskim podatkom posamezne 
osebe. Interna statistična obdelava se izvaja za namene: 

Razvojne in raziskovalne dejavnosti 
Avtor pristopa, Rudi Klarič, uporablja podatke interne statistične obdelave kot avtor programskih vsebin 
za vsebinsko vodenje Sistema SEM&VEM® in za razvoj vse boljše sistemske prilagoditve vsebin namenom 
posameznih oseb in povečanje učinkovitosti pristopa SEM&VEM®.  
 

Trženje in stiki z javnostjo 
Direktorica podjetja Zavest d.o.o., Barbara Velej, uporablja podatke interne statistične obdelave za 
organizacijsko, finančno in tržno vodenje in izvajanje Sistema SEM&VEM®.  
 
Uporaba podatkov poteka v skladu s predpisi in pravili za varovanje osebnih podatkov. V skladu z 
morebitnim pisnim dovoljenjem posamezne osebe so podatki interne statistične obdelave za dotično 
osebo dopustno uporabni tudi za namene obveščanja javnosti.  
 
Informiranje javnosti 

Oseba, ki uporablja Prebujevalnico ali katerokoli drugo orodje pristopa SEM&VEM® o tem ni dolžna 
neposredno obveščati javnosti. Ima pa pravico in možnost, da o svoji oceni pristopa seznanja javnost. V 
ta namen v okviru podpisa Sporazuma izjavi, ali bo izkoristila priložnost za posredovanje svojih izkušenj, 
dosežkov, priporočil, mnenj ... in se opredeli, pod kakšnimi pogoji dovoljuje objavo svojih izkušenj. Svojo 
odločitev lahko kasneje kadarkoli prekliče ali spremeni. Oseba se lahko tudi sproti opredeli, katere svoje 
izkušnje bo namenila javnosti in katerih ne. 
 

Humanitarni namen 

Za vodenje in izvajanje humanitarnega namena projekta SEM&VEM® in nadzor etičnosti, moralnosti in 
človečnosti projekta SEM&VEM ® je pooblaščen Zavod Vest, katerega ustanovitelj je Rudi Klarič, direktorica 
pa Ljudmila Obreza. 

 
 
 



POSTOPKI GLEDE RAVNANJA Z OSEBNIMI PODATKI 
Varovanje in uporaba osebnih podatkov 
Upravljavci vseh osebnih podatkov so Rudi Klarič, stanujoč Podgozd 5, Ig;  Barbara Velej, stanujoča 
Trilerjeva ulica 12, Medvode in Ljudmila Obreza, stanujoča Gabrje 26a, 1295 Ivančna Gorica.  

Pogodbeni obdelovalci podatkov so Cultura Europaea, d.o.o., Zavest d.o.o. in Zavod Vest ter vsaka 
pravna ali fizična oseba, s katero ima Zavest d.o.o. sklenjeno pogodbo o trženju javne Prebujevalnice.  

Zavest d.o.o. kot pogodbena obdelovalka v imenu obeh upravljavcev osebnih podatkov odgovarja, da so 
osebni podatki: 

• varovani tako, da je omogočen dostop samo upravljavcema osebnih podatkov in osebam, ki so v 
okviru pogodbenih obdelovalk pooblaščene, izurjene in odgovorne za zaupen način tehnične 
obdelave podatkov 

• varovani v skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov in Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov 

• avtomatizirano ali ročno obdelani s postopki zaupne interne statistične obdelave  
• avtomatizirano ali ročno obdelani s postopki zaupne osebnostne obravnave 
• uporabljeni za namene uporabe osebnih podatkov, kot je opisano v tem poglavju 
• uporabljeni po vsebini tako, kot so prejeti in overovljeni s podpisom s strani vpisane osebe  
• za pravilnost in verodostojnost podatkov in morebitne posledice zaradi napačnih podatkov 

odgovarja izključno samo oseba, ki je dolžna pred podpisom Izjave pred prvo uporabo ali  
Sporazuma vse svoje vpisane osebne podatke natančno preveriti 

• dostopni javnosti izključno samo v skladu s pisnim soglasjem osebe, ki je del Sporazuma  

 
PRAVICA POSAMEZNIKA DO SEZNANITVE 
Posameznik lahko upravljavcu osebnih podatkov vloži zahtevo za: 

1. vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov 
2. potrditev, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne 

podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje 
ali kopiranje 

3. posredovanje izpisa osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo 
nanj 

4. posredovanje seznama uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni 
podlagi in za kakšen namen 

5. posredovanje informacije o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka 
osebnih podatkov, in o metodi obdelave 

6. posredovanje informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa 
potrebna pojasnila v zvezi s tem 

7. pojasnilo tehnične oz. logično – tehničnih postopkov odločanja v primeru avtomatiziranega 
odločanja z obdelavo osebnih podatkov posameznika  

Stroške v zvezi z vpogledom (1. točka) krije upravljavec podatkov, materialne stroške za prepis, kopiranje 
in pisno potrdilo, izpise, sezname, informacije in pojasnila pa upravljalec podatkov zaračuna posamezniku 
po ceniku. 
 
 
 



PREBUJEVALNICA® 

VSESTRANSKOST IZUMA 
Izumitelj je Izoliran Multimedijski Prostor (IMP) v osnovni izvedbi zasnoval predvsem za uporabo 
pristopa SEM&VEM®. Z dodatnimi namensko izdelanimi multimedijskimi vsebinami pa IMP 
omogoča tudi uporabo za najrazličnejše izobraževalne, raziskovalne, vzgojne, razvedrilne in 
druge namene. Z izdelavo lastnih multimedijskih vsebin lahko vsak investitor svoj niz IMP-jev 
nameni tudi (ali samo) za svoje lastne poslovne interese.  
 
Vsebinsko raznolikost in učinkovitost zagotavlja celovit sistem, ki ga sestavljata:  

• IMP – po izumu izdelan in opremljen prostor  

• RSSP – izumiteljev izvirni Računalniški spletni sistem pristopa, ki služi za izdelavo 
posameznih multimedijskih vsebin, sestavljanje multimedijskih programov in vodenje 
IMP  

 
RSSP je spletna aplikacija, ki po 24 ur vsak dan v letu za vsak IMP (ne glede na lokacijo, na 
kateri je postavljen) omogoča: 
 

• samostojno izdelavo multimedijskih vsebinskih enot 

• dobavo novih multimedijskih vsebin v vse IMP-je v skladu s pogodbo 

• ročno in samodejno sestavljanje programov iz posameznih multimedijskih vsebin 

• zbiranje, spremljanje in uporabo statističnih podatkov o delovanju vsakega IMP-a 

• osebni vpis uporabnic in uporabnikov 

• osebno izbiro, izpolnjevanje in sistematično statistično obdelavo vprašalnikov 

• osebno izbiro programa, rezervacijo in plačilo za uporabo v izbranem terminu 

 
VSEBINSKI SKLOP SEM&VEM® 
Ta sklop je posamezni osebi dostopen v IMP-jih, ki so označeni z imenom PREBUJEVALNICA®. 
Vsebinski sklop SEM&VEM® je zasnovan s prednostnim namenom, da omogoči pravilen, reden in 
intimen način uporabe SMISELNE IN VAROVALNE ENERGIJSKE METODE – SEM&VEM®.  

PREBUJEVALNICA® z uporabo pristopa SEM&VEM® omogoča enostavnejši, lažji, hitrejši in bolj 
učinkovit način spodbujanja naravne samozdravilne in varovalne moči telesa; pospeševanja 
ustvarjalnosti in osebnostnega razvoja; krepitve in ohranjanja prisebnosti in visoke življenjske 
forme. 

Kupec Prebujevalnice pridobi prostor izdelan na ključ s popolno vsebinsko oskrbo za uporabo  
Prebujevalnice – skupaj s pravico do uporabe celotnega vsebinskega sklopa SEM&VEM®. 
 
 
 
 
 
 



VSEBINSKI SKLOP VEM&ZNAM 
Ta vsebinski sklop omogoča pripravo in objavo zelo raznolikih vsebin – na primer: 

• za splošno in specializirano izobraževanje – primerno za: 
o zasebne in javne izobraževalne sisteme za osebe vseh starosti 
o podjetja za izobraževanje svojih zaposlenih oziroma poslovnih partnerjev 

 
• tehnično ali družboslovno raziskovanje – na primer za: 

o zasebne in javne raziskovalne sisteme  
 

• urjenja športnikov – na primer za: 
o multimedijske predstavitve splošnih in specialnih znanj 
o multimedijske predstavitve, prirejene za urjenje posameznega športnika 

 
• strokovna usposabljanja – na primer za: 

o multimedijska splošna in specializirana usposabljanja serviserjev, pooblaščencev, 
zastopnikov, agentov ...  
 

• marketinške predstavitve – na primer za: 
o multimedijske prikaze delovanja in uporabnosti novega izdelka 
o multimedijske reklamne predstavitve podjetja, dosežkov, ponudbe ...  

 
• razvedrila ...  

Investitor z uporabo aplikacije RSSP v svoje IMP-e dobavlja svoje lastne multimedijske vsebine za svoje 
programe.  

Edina vsebinska omejitev pri samostojni pripravi in izdelavi multimedijskih programov je, da so vsebine 
izbrane, zasnovane in izdelane v skladu s Kodeksom pristopa SEM&VEM®. 

Za izdelavo svojih multimedijskih programov investitor potrebuje svojega urednika, ki je dolžan izbirati, 
pripravljati, sestavljati in objavljati multimedijske vsebine in programe. Urjenje investitorjevega urednika za 
uporabo RSSP poteka ob prevzemu prvega IMP-ja oziroma po dogovoru. 

Z nakupom IMP-ja investitor pridobi prostor, izdelan na ključ in vključen v RSSP z možnostjo dobave 
multimedijskih vsebin vsebinskega sklopa SEM&VEM®.  

Z nakupom licence za zasnovo, izdelavo in objavo vsebinskega sklopa VEM&ZNAM pa investitor pridobi 
pravico za uporabo računalniške spletne aplikacije RSSP za samostojno izdelavo in predvajanje lastnih 
multimedijskih vsebin. 

POVEZAVA SEM&VEM® in VEM&ZNAM 

Kupec se lahko odloči, ali bo uporabnicam in uporabnikom v svojih IMP-ih ponudil samo programe 
SEM&VEM® ali samo programe VEM&ZNAM ali pa programe obeh vsebinskih sklopov.  

Učinke sklopa VEM&ZNAM je mogoče bistveno povečati s povezano uporabo s sklopom SEM&VEM®.  

Ob uporabi IMP-ja z vsebinami SEM&VEM® se namreč v IMP-u ustvarja pomirjevalno, sproščujoče in 
ustvarjalno spodbudno vzdušje – energijsko polje, ki se v prostoru ohranja in s pogostostjo uporabe še 
krepi. 

Zaradi povečane zbranosti, osredotočenosti in sproščenosti osebe – če predhodno uporabi programe 
SEM&VEM® – je posledično učinek uporabe programov sklopa VEM&ZNAM okrepljen.  

V nadaljevanju so predstavljeni IMP-i z imenom PREBUJEVALNICA®, ki kupcu, uporabnicam in uporabnikom 
omogočajo uporabo vsebinskega sklopa SEM&VEM®. 

 



PREBUJEVALNICA® 

DOMAČA PREBUJEVALNICA® 

DOMA 
Svobodno načrtovanje uporabe 
Največja prednost domače Prebujevalnice je svobodna izbira termina uporabe glede na Tvoje življenjske 
načrte, izkušnje in preizkušnje. Tako kot domačo kopalnico redno uporabljaš za čiščenje telesa, lahko 
domačo Prebujevalnico – kadar se Ti zdi – uporabiš za redno razbremenjevanje duševnosti, sproščanje 
in globinsko energijsko čiščenje svojega organizma. 
Redna uporaba omogoča največje učinke  
Največje učinke imajo tisti, ki Prebujevalnico redno uporabljajo zaradi lastnega hotenja po višji kakovosti 
in trajnosti svojega življenja in kakovostnega odnosa do bližnjih.  
Posredne koristi pa imajo tudi vsi, ki se nahajajo v družbi tistih, ki redno uporabljajo Prebujevalnico, 
čeprav se večinoma tega ne zavedajo.  
Duhovno prebujanje in krepitev prisebnosti ustvarja v okolju prijetno vzdušje, ki je koristno za zdravstveno 
stanje, počutje in višjo kakovost življenja vseh prisotnih.  
Smiselno energijsko polje v Prebujevalnici in ožji okolici 
Energijsko polje se v Prebujevalnici s pogostostjo uporabe ohranja, zaradi česar je tudi učinkovitost 
uporabe sčasoma vse večja.  
Zaradi boljšega vzdušja v okolju se tudi tisti, ki Prebujevalnice ne uporabljajo, lažje zberejo, kakovostneje 
opravljajo svoje delo, postanejo bolj učinkoviti, njihove zamisli postanejo ustvarjalne, ne izgubljajo časa z 
nepotrebnimi zamerami, tuhtanjem, premlevanjem, opravljanjem, živčnostjo ... svoj čas in čas sodelujočih 
uporabljajo bolj trajnostno smiselno.  
Zaradi bolje uravnovešenega vzdušja in višje stopnje prisebnosti, je tudi poslovno in delovno tveganje 
manjše. Manj je bolezenskih, delovnih in cestno prometnih nesreč. 

V PODJETJU 
Vpliv na finančne učinke 
Rezultati uporabe Prebujevalnice, ki jim je dostopna v podjetju, so že v kratkem času opazni pri večjem 
zadovoljstvu zaposlenih, delavnosti, medsebojnih odnosih ... Rezultati so tudi finančno merljivi v nižjih 
stroških nadomestil zaradi manj izostankov z dela zaradi poškodb, bolezni in nesreč. Višji so prihodki 
zaradi večje produktivnosti, ustvarjalnosti, inovativnosti.  

Dosežek sistematične uporabe, ki jo omogoča domača PREBUJEVALNICA®, je tudi racionalizacija, kot 
dosežek vestno in naravno usklajenega delovanja sodelujočih ... 

Celostni in trajnostni razvoj podjetja  
Z domačo Prebujevalnico vodstvo podjetja lahko vzpostavi pogoje in razmere za osebnostni razvoj vseh 
zaposlenih in celo njihovih družin.  

Duhovno prebujena oseba, ki spodbuja naravno samozdravilno moč lastnega telesa in pospešuje svoj 
osebnostni razvoj, spodbuja celosten in trajnosten razvoj sodelavcev, podjetja in svojcev. Domača 
PREBUJEVALNICA® neobhodno postane gibalo razvoja ne samo podjetja, pač pa tudi širšega okolja v 
katerem živijo osebe, ki jo uporabljajo. 

Možnost izvenstandardnih programov v Prebujevalnici  
Vsaka PREBUJEVALNICA® je prednostno zasnovana za uporabo pristopa SEM&VEM®, za kar je ob nakupu 
domače ali javne Prebujevalnice zagotovljena popolna vsebinska oskrba. Podjetju, ki ima v lasti domačo 
ali javno Prebujevalnico, sistem – v skladu s pogodbenimi določili – tudi omogoča, da lahko izdela in 
prikazuje multimedijske vsebine za specifične lastne potrebe:  

• izvajanje dejavnosti strokovnega izobraževanja in študija;  
• raziskovanja trga in meritve odzivnosti;  
• za usposabljanje zaposlenih in poslovnih partnerjev (pooblaščencev, zastopnikov, posrednikov ...); 
• predstavitve učinkovitosti novih izdelkov in storitev, nazornih navodil in priporočil za uporabo; 
• učenje tujih jezikov …  



TRŽNA PRILOŽNOST 

JAVNA PREBUJEVALNICA® 

PREBUJEVALNICA® z multimedijskim pristopom za osebnostni razvoj predstavlja pomembno tržno 
priložnost na svetovni ravni.  
Postavitev za javno uporabo je najbolj smotrna na dnevno najbolj obiskanih krajih na področjih: 
turizma – hoteli, zdravilišča, počitniški centri …  
trgovine – velike trgovine in nakupovalni centri …  
šolstvo in poslovanje – univerzitetna in poslovna središča, šole, razvojno usmerjena podjetja ...  
preventive – zdravstveni domovi, bolnice, zdravilišča, domovi za ostarele …  
prometa – železniške postaje, počivališča, letališča, turistične, potniške, tovorne ladje … 
prostega časa – sprostitveni, rekreacijski, razvedrilni, negovalni … centri 
 

Vsakdo potrebuje in si želi: 
sprostiti – svoje telo in globinsko sprostiti organizem, ohranjati vitalnost in odlično življenjsko počutje ... 
razbremeniti – svojo duševnost pretirane zaskrbljenosti; živčnosti; živalskega strahu; hlapčevstva; 
odvečnega trpljenja; nepotrebne sramežljivosti; nesrečne ali presrečne ljubezni; pretirane ljubosumnosti; 
nevarnih vrst jeze, razočaranj, črnogledosti, mevžavosti; cmeravosti …   
čim hitreje in lažje – zaceliti poškodbo, pozdraviti telo, umiriti živčni sistem in organizem ... 
učinkovito varovati – svojo pamet pred škodljivo miselnostjo in zločestimi namerami, zlorabami in 
nasiljem drugih; ozdravljivimi in neozdravljivimi boleznimi; nesrečnostjo; ponesrečenostjo; miselnim, 
zdravstvenim, fizičnim… samomorom 
zavarovati – telesno in duševno zdravje pred stresom in škodljivimi posledicami stresov, če jih ni mogoče 
preprečiti ... 
zagotoviti – trajnostno zdravje, srečo, osebnostni življenjski uspeh ... 
 

Po poročanju Nacionalnega centra za komplementarno in alternativno medicino (NCCAM) je leta 
2007 v ZDA 38,3% odraslih v zgoraj naštete namene uporabljalo medicini komplementarne in alternativne 
pristope, 2,3% več kot leta 2002. Delež iz leta v leto narašča.  
 

Vedno več ljudi se zaveda, da morajo za hitrejše doseganje trajnostnih uspehov izboljšati svojo miselnost 
in posledično čistost duševnosti in organizma. To dokazujejo tudi naslednje ugotovitve:  

• Svetovni trg storitev osebne rasti oziroma osebnega razvoja raste in po različnih virih že 
obsega med 13 in 17 milijard dolarjev letno. Nad 15 % delež tega so v letu 2011 predstavljale video 
in avdio vsebine.1  
 

• Vodilna svetovna in razvojno naravnana podjetja (npr. Google, Apple) in tudi start-upi si 
prizadevajo za kar najboljšo formo zaposlenih in aktivno iščejo znanja, ideje in izdelke, ki jim pri tem 
lahko koristijo.2  
 

• Znanost je že uspela dokazati, da določena miselna stanja ob dovolj pogosti uporabi povzročijo 
blagodejne spremembe v možganski strukturi3, kar ima za posledico dobro počutje4.  
 

• V Sloveniji ima vsaka tretja oseba, ki je stara med 15 do 64 let vsaj eno psihično ali fizično 
zdravstveno težavo, ki omejuje opravljanje vsakodnevnih opravil (SURS, podatki za leto 2012).  
 

• Zaradi neustrezne varnosti in zdravstvenih težav pri delu Slovenija vsako leto zapravi od 525 do 
875 milijonov evrov oziroma med 1,8 in 2,5 % BDP oz. je poškodovanih med 14 in 16 tisoč delavcev 

5 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 http://www.slideshare.net/jonlar/the–us–self–improvement–market 
2 http://www.huffingtonpost.co.uk/nick–stanhope/most–mindfulness–products_b_5771042.html 
3 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3004979/ 
4 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3927233/ 
5 http://www.finance.si/318073/Slovenci-smo-tableto%C5%BEeri-kar-nas-letno-stane-slabe-pol-milijarde-evrov 



Statistika uporabe pristopa v razvojnem obdobju dokazuje, da Prebujevalnico najbolj 
potrebujejo: 
• ženske 

zaradi potrebe po izboljšanju splošnega počutja, zmanjšanju življenjskih napetosti, potrebe 
po varovanju in krepitvi zdravja, potrebe po osebnostnem razvoju in napredovanju – v 
Sloveniji je to po UMAR-ju 80% žensk; podobno tudi v ZDA 75% udeležencev skupinskih 
vadb joge predstavljajo ženske; 70 % uporabnikov različnih storitev na področju osebne rasti 
in razvoja so ženske 
Podatki iz raziskave, narejene na vzorcu 22 rednih uporabnic in uporabnikov pristopa 
SEM&VEM®: 
Tabela 1: Prikaz po spolu (ženske 70%, moški 30%) 

 

 

 

 

 
Ni dvoma, da se ženska miselnost bistveno razlikuje od moške.  
Avtor SEM&VEM® na osnovi svojih raziskav in izkušenj ocenjuje, da je prav dejstvo, da je 
povprečna ženska za svoje zdravje, lepoto in počutje pripravljena narediti več kot povprečen 
moški, osnovni vzrok za dejstvo, da je življenjska doba žensk opazno daljša od življenjske 
dobe moških. 

• osebe, ki imajo zahtevne življenjske cilje na poslovnem, športnem, študijskem, šolskem, 
zdravstvenem ali katerem drugem življenjskem področju 

• osebe, ki so se znašle v kakršnih koli težavah in hočejo z ustrezno spremembo 
miselnosti in okrepljeno notranjo močjo hitreje najti izhod 

• osebe, obremenjene z boleznijo, telesno ali duševno motnjo in se hočejo z načrtno 
spremembo miselnosti rešiti tovrstnih težav 
 
Tabela 2: Prikaz po starosti 

 
 
Raziskava je pokazala, da je največje zanimanje za praktično uporabo izuma v letih, ki pomenijo 
največje tveganje za zdravje in največjo obremenitev. Avtor SEM&VEM® in izumitelj 
Prebujevalnice ocenjuje, da se v dotičnih letih že nakopičijo v preteklih letih (po kapljicah) 
zbrane posledice za zdravje škodljivih načinov mišljenja, obnašanja in delovanja.  
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Številne uporabnice in uporabniki so z dosežki na najrazličnejših področjih in ravneh praktično 
dokazali zelo raznoliko uporabnost pristopa.  
Uspešno obvladovanje (za medicinsko stroko neozdravljivih) bolezni, uspehi na poslovnem, 
študijskem, športnem ... področju, v vseh pogledih uravnovešeno, prijetno in osrečujoče življenje 
... ne dokazuje čudežev, dokazuje samo uspešno uporabo Prebujevalnice kot orodja. 
Primeri uspešne uporabe Prebujevalnice dokazujejo praktično (merljivo) koristnost načrtne 
uporabe koherentnega energijskega polja čiste narave in čiste vesti, ki ga je izumitelj 
vsakodnevno preizkušal v obdobju od leta 2000 dalje.   
Primeri opisov uspehov uporabnic in uporabnikov po uporabi pristopa Prebujevalnice na 
področju zdravja: 

• zavestni nadzor nad boleznimi, da se ne bi ponovile 
migrena, sladkorna bolezen tipa T2, sladkorna bolezen tipa T1, Behcetov sindrom, rak 
materničnega vratu, klopni meningitis, skolioza, esencialna trombocitemija ... 
 

• odpravljeni znaki oziroma vzroki bolezni oziroma zdravstvenih težav  
kronična rana na dvanajsterniku, kronična vnetja sinusov, viroze, prehladi, angine, išijas, 
vnetje živca na obrazu, alergije, ginekološke težave, anemije, vnetja mehurja, hemeroidi, 
glivična obolenja na nohtih, revma, depresija, glavoboli, menstrualne težave, ekcemi, 
povečana ščitnica, vnetje sinusov in dihal, anksioznost, začetek raka materničnega 
vratu, migrena, tresavica telesa, ciste, krvavitve, osteopenija, kronična utrujenost ... 

zmanjšana uporaba zdravstvenih storitev: 
• 20% oseb, ki so prej uporabljale zdravstvene storitve občasno, pogosto ali celo redno, 

zdravstvenih storitev ne potrebuje več 
• 29% oseb, ki so prej uporabljale zdravstvene storitve občasno, pogosto ali celo redno, jih 

sedaj uporablja le preventivno 
• 11% oseb, ki so prej uporabljale zdravstvene storitve pogosto ali redno, jih sedaj 

uporablja le občasno 
skrajšanje bolniškega staleža: 

• 26% oseb, ki so bile prej občasno, pogosto ali redno na bolniški, po redni uporabi 
Prebujevalnice že več let nima več bolniškega staleža 

• 15% oseb, ki so bile prej pogosto ali redno na bolniški, so na bolniški le še občasno 
zmanjšana uporaba zdravil: 

• 46% oseb, ki so prej občasno, pogosto ali redno uporabljale zdravila, jih po začetku 
uporabe pristopa in bistveno izboljšanem stanju – v soglasju z zdravnikom – ne jemlje 
več  

• 9% oseb, ki so prej obvezno, pogosto ali redno uporabljale zdravila, uporablja zdravila le 
še občasno 

Opomba:  

Podatki o ozdravitvah izhajajo iz pripovedi uporabnic/uporabnikov in so nepopolni, saj del oseb, 
ki so uporabljale pristop avtorju ni posredoval podatkov o svoji uporabniški uspešnosti ali 
neuspešnosti. V sklopu Konzorcija SEM&VEM® bo Zavod Vest, ko bo za to zagotovil sredstva, 
začel spremljati učinkovitost Prebujevalnice na znanstveno organiziran način. 

 



TRŽNA PRILOŽNOST 

IZDELAVA NA KLJUČ  
 

KUPEC PREBUJEVALNICE DOBI: 
Prostor, izdelan na ključ, z zagotovljeno popolno vsebinsko oskrbo 
Ob prevzemu je PREBUJEVALNICA® vključena v spletno aplikacijo RSSP, kar lastniku omogoča, da lahko še 
istega dne začne s prodajo programov SEM&VEM® strankam, v primeru nakupa domače Prebujevalnice pa z 
lastno uporabo.  

Kupec – lastnik javne Prebujevalnice – mora zagotoviti recepcijo za poslovanje s strankami. 

Lastnik se ob naročilu odloči, ali bo Prebujevalnico namenil javni ali domači uporabi.. V kolikor se odloči, da 
bo Prebujevalnico namenil za javno uporabo, pooblaščeni distributor programskih vsebin – Zavest d.o.o. – 
na osnovi sklenjene pogodbe dotično Prebujevalnico vključi v organiziran sistem trženja. Lastnik lahko 
namen kadarkoli kasneje spremeni. 

Vključitev Prebujevalnice v RSSP zagotavlja: 
o popolno vsebinsko oskrbo 
o možnost uporabe 24 ur na dan vsak dan v letu – obratovalni urnik lastnik določi sam 
o poslovanje s strankami (v primeru javne Prebujevalnice): 

• možnost vpisa, rezervacije in uporabe za stalne goste in tudi naključne obiskovalce 

• uporabo rezervacijsko – plačilnega modula RSSP za celovito dokumentiranje prodaje in 
plačevanja 

o tekoče informiranje o prometu lastne javne Prebujevalnice:  
• prikaz in primerjava podatkov o prometu (finančno in količinsko) 
• prikaz podatkov o zasedenosti po urah in v odstotkih (na dan, teden, mesec, leto) 
• prikaz povprečne zasedenosti po urah in v odstotkih (na dan, teden, mesec, leto) 

o trženje javne Prebujevalnice: 
• vključitev v komercialno mrežo javnih Prebujevalnic v RSSP in njihovo oglaševanje  

• dostop in možnost rezervacije termina v Prebujevalnici lastnika vsem vpisanim osebam povsod 
po svetu 

o široke možnosti uporabe tudi za druge namene: 
• po dogovoru in naročilu izdelave dodatnih multimedijskih vsebin PREBUJEVALNICA® omogoča 

uporabo tudi za dodatne informacijske, izobraževalne in razvedrilne uporabniške možnosti  

Možnost oblikovanja lastne prodajne politike: 
• oblikovanje lastnih cen in plačilnih pogojev v okviru pogodbenih določil 

Marketinška podpora:  
• brezplačni predstavitveni material in možnost sodelovanja pri tržnih aktivnostih 

• brezplačna udeležba na poslovnih druženjih v organizaciji Zavest d.o.o., namenjenih 
predstavitvam novosti in izmenjavi izkušenj 

Tehnična podpora:  
• brezplačno uvajanje v uporabo recepcijskega in drugega osebja po izbiri lastnika 

• navodila za uporabo (vsebinska in tehnična) 

• zagotovljeno vzdrževanje in servisiranje tudi po poteku garancijskega roka 



PREBUJEVALNICA® 

TEHNIČNI PODATKI 

OPREMLJENOST 
Prostor 
PREBUJEVALNICA® je intimen, za posamično osebo predviden, po patentu opremljen zvočno in svetlobno 
izoliran multimedijski prostor, varovan tudi pred motečimi zunanjimi električnimi in magnetnimi sevanji.  
Sedež 
je praviloma predviden v dveh standardnih izvedbah, kupec Prebujevalnice sedež izbere v eni od izvedb. 
Namen sedeža je, da osebi omogoča udobno namestitev in sprostitev telesa med spremljanjem 
programa.  
Mizica 
Namenjena je odlaganju manjših osebnih stvari, na njo je pritrjen notranji tablični računalnik. 
Notranji tablični računalnik omogoča: 

• vnos gesla  
• vnos ocene počutja ob vstopu in ob izstopu 
• osebno nastavitev jakosti zvoka in temperature v prostoru 
• pritisk na polje KLIC V SILI, s čimer lahko pokličeš skrbnico/skrbnika Prebujevalnice   

Klimatizacija  
Klimatizacija omogoča prezračevanje, gretje, hlajenje, vlaženje, razvlaževanje. Vodena je računalniško. 
Sprememba temperature prostora je možna z nastavitvijo – + na tabličnem računalniku. 
Ozvočenje 
Ozvočenje je ambientalno, računalniško vodeno. Možna je osebna nastavitev jakosti zvoka v prostoru z 
nastavitvijo na tabličnem računalniku. 
Akustičnost in dušenje zvoka 
Akustičnost prostora zagotavljajo posebej za Prebujevalnico izdelani akustični interierski elementi.   
Osvetlitev 
Osvetlitev je zagotovljena z delovnimi LED in programskimi RGB lučmi. Vodena je računalniško. Med 
predvajanjem programa delujejo RGB luči, v ostalem času pa v času prisotnosti osebe delujejo LED luči. 
Tekstilna talna obloga 
Tekstilna talna obloga omogoča razelektreno in prijetno uporabo prostora tudi brez obutve. 
Zunanji tablični računalnik 
Služi opozarjanju na zasedenost Prebujevalnice in informiranju okolja. 
Senzorji 
Senzorji so vgrajeni v predelu ob projekcijski lini. Služijo za nadzor kakovosti delovanja posameznih 
funkcij (zvok, slika, temperatura, kakovost zraka, prisotnost osebe). 
Brezprekinitveno napajanje 
Služi nemotenemu delovanju Prebujevalnice – ob morebitnem izpadu zunanjega napajanja z električno 
energijo – do konca izbranega programa 
Zunanje omare 
V horizontalni (projekcijski) in levi vertikalni (tehnični) omari je vgrajena tehnična oprema in deli za 
napajanje, upravljanje in nadzor delovanja Prebujevalnice. Garderobna omara služi za odlaganje 
garderobe, prenosnega telefona in drugih osebnih stvari.  
 
 



IZVEDBA: JAVNA • DOM • PO NAROČILU 
PREBUJEVALNICA® • JAVNA 
Izvedba, namenjena javni uporabi je bogatejša in zagotavlja neprekinjeno delovanje tudi v primeru izpada 
električnega toka ali spletne povezave. 

PREBUJEVALNICA® • DOM 
Izvedba, namenjena domači uporabi je nekoliko poenostavljena. Po izbiri naročnika je lahko tej izvedbi na 
osnovi doplačila dodana tudi oprema iz izvedbe PREBUJEVALNICA® • JAVNA. 

PREBUJEVALNICA® • PO NAROČILU 
Z izvedbo po naročilu zadovoljimo nadstandardne potrebe naročnika. Prebujevalnico v tem primeru 
prilagodimo osebam s posebnimi potrebami ali omogočimo uporabo v razmerah, ki zahtevajo dodatne 
tehnične prilagoditve. Izvedbo po naročilu izdelamo na osnovi predhodnega dogovora z naročnikom. 
Prilagodimo jo lahko za uporabo:  

• na ladjah, letalih, železnicah, postajališčih, počivališčih, v večjih trgovskih, sprostitvenih centrih ...  
• za posebna kulturna, verska, bolnišnična, podnebna ali druga okolja ... ;  
• osebam s posebni potrebami (izvedba za slepe, gluhe ali telesno prizadete osebe ... ); 
• naročnikom z nadstandardnimi zahtevami; 
• za razkošna okolja. 

 

Načini izvedbe 
 

Prebujevalnico je mogoče izdelati: 
• s predelavo vsake obstoječe sobe (pisarne ali drugega prostora), ki je primerna za preureditev; 

v ta namen je mogoče urediti vsak ustrezen prostor, ki izpolnjuje osnovne zahteve za kakovostno 
bivanje in v nadaljevanju navedene tehnične pogoje (v stanovanjih, hišah, podjetjih, hotelih, 
zdraviliščih, bolnicah, domovih ...); 

• z izdelavo nove sobe znotraj primerno velikega pokritega prostora; 
• z izdelavo prizidka obstoječi stavbi; 
• z načrtno vključitvijo in izdelavo v novogradnjah. 

 

Tehnični pogoji za postavitev 
• spletni priključek: hitrost najmanj 10/1 Mbit/s 
• električni priključek: standardni lokalni enofazni  
• velikost prostora: primernost vsakega prostora obravnavamo individualno in poiščemo ustrezno 

rešitev glede na razpoložljiv prostor, saj mere dopuščajo določena odstopanja –  
okvirne mere:  dolžina širina višina 
notranje mere  350 cm 250 cm 250 cm 
zunanje mere  390 cm 270 cm 270 cm 

 

Tehnične lastnosti 
 

kvaliteta vgrajene opreme: vsa vgrajena oprema ima ES izjavo o skladnosti 
zvočna izolativnost: stene in strop imajo vsaj 69 dB dušenja zunanjega zvoka,  

vrata 42 dB, po potrebi prilagoditev dušenja zvoka razmeram 
tesnenje: izvedeno na način, da se ohranja zvočna izolativnost 
zaščita: elektrostatična in elektromagnetna 
upornost proti ognju: mavčna konstrukcija: EI90, vrata EI60 
kvaliteta obdelave površin: stene in strop Q2 
 
Normativi 
 

Pri izdelavi so upoštevani evropski tehnični standardi na področjih elektromagnetnega sevanja, kvalitete 
ozračja, protipožarne zaščite, ozvočenja in osvetljevanja. Tehnična izvedba zaščite pred motečimi 
zunanjimi električnimi in magnetnimi sevanji po načelu Faradayeve kletke zagotavlja, da se energijsko 
polje v Prebujevalnici ne izgublja v okolje, pač pa se v prostoru ohranja in tako omogoča najvišjo stopnjo 
energijske in informacijske učinkovitosti. Na ta način je zmanjšan vpliv tehničnih sredstev v okolju na 
notranjost prostora. Vsa glavna elektronska tehnična sredstva so vgrajena izven prostora. Prostor je 
zgrajen in opremljen z negorljivimi gradivi in opremo. 
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