
Rudi Klarič, avtor pristopa Sem&vem® in izumitelj Prebujevalnice 

PREBUJEVALNICA® – IZUM, PRIMERLJIV Z IZUMOM KOPALNICE 

Rudi Klarič je televizijski novinar, ki je svet prepotoval po morju, zraku in kopnem, v tem prispevku pa 
ga predstavljamo kot izumitelja. Med potovanji je namreč opazoval življenje v različnih kulturah in 
ugotavljal, kako so od miselnosti odvisni sreča, zdravje in življenjski uspeh posameznikov in skupnosti. 
Spoznaval je razlike med energijskim poljem, ki ga ustvarja miselnost, porojena iz človeške vesti, v 
primerjavi s tistim miselnim poljem, ki ga povzroča čustvovanje, in energijskim poljem, ki ga v 
miselnosti človeka poraja čista narava.  
 
Na osnovi 25-letnega preizkušanja združevanja miselnega energijskega polja vesti in narave je izumil 
Prebujevalnico, v kateri na inovativen način zagotavlja koherentno, med seboj dopolnjujoče se 
energijsko polje čiste vesti in čiste narave. Izumitelj z dosežki uporabnic in uporabnikov dokazuje, da 
lahko vsakdo z najmanj 45-minutnim ali največ enournim bivanjem v tem polju okrepi svoje počutje, 
zdravje, psihofizične sposobnosti in bistveno poveča možnosti za življenjski uspeh.  

Kako deluje miselno energijsko polje? 

Miselno energijsko polje nastaja kot posledica dejstva, da so možgani preko živčnih vlaken povezani z 
vsako celico organizma. Če v času uporabe Prebujevalnice oseba ne premišljujem, se njeni možgani 
nemoteno uglasijo z miselnostjo predstave, ki jo spremlja. Celice posameznih organov začnejo valovati 
tako, da ustvarjajo energijsko polje, ki je uglašeno z miselno energijo, ki je vložena v predstavo. Vsaka 
predstava v Prebujevalnici je izdelana z uporabo pristopa Sem&vem, za katerega je značilno, da temelji 
na miselnosti čiste vesti in čiste narave. Če oseba prisebno sledi navodilom za uporabo, med budnim 
spremljanjem predstave o ničemer ne premišljuje in telo globinsko sprošča, bo energijsko polje najbolje 
uporabila. Čim manj oseba v času uporabe kateregakoli orodja Sem&vem razmišlja in in čim bolj 
sprosti telo, tem večji je učinek. Vse okvare in bolezni organov so posledica miselnosti, ki je odtrgana 
od čiste vesti, čiste narave ali od obojega. Ko se okvarjen ali bolan organizem znajde v energijskem 
polju čiste vesti in čiste narave, se v prizadetih delih telesa začne samodejno pospeševati proces 
naravnega samozdravljenja.  
 
Predstave v Prebujevalnici so zasnovane na sedmih namenskih stopnjah. Zahtevnejše namenske stopnje 
omogočajo okrepitev notranje moči, s katero lahko izboljšamo svoj način mišljenja in življenja. Ko 
začne oseba nadzorovati miselnost, ki je bila vzrok zdravstvenih in življenjskih težav, se prejšnje 
težave ne morejo vrniti in uspehi oziroma ozdravitve postanejo trajnostni. Najzahtevnejša namenska 
stopnja vsebuje predstave, ki so namenjene pospeševanju osebnostnega razvoja. 

Izum, primerljiv z izumom kopalnice 

Ko je Pasteur začel priporočati umivanje rok pred jedjo, se mu je celotna medicinska znanost, skupaj z 
ljudstvom, vsevprek posmehovala. Celo med kirurgi jih ni bilo malo, ki so takrat prekuhavanje 
instrumentov in umivanje rok pred zdravniškim operativnim posegom imeli za zaničevanja vredno 



zamisel.  
 
Verjetno se bodo tudi ob branju teh besed ali celo po preizkusu Prebujevalnice nekateri energijskemu 
čiščenju organizma v miselnem energijskem polju posmehovali. Še zlasti zato, ker ima največ oseb 
pozitivne učinke v telesu z zamikom, ko že pozabijo, da so bili v Prebujevalnici. Izkušnje kažejo, da 
celo tisti, ki niso jemali nikakršnih zdravil in so odpravili svojo neozdravljivo bolezen izključno z 
uporabo Prebujevalnice, dvomijo, vse dokler se jim bolezen ne ponovi in jo spet odpravijo s ponovno 
uporabo miselnega energijskega polja v Prebujevalnici. Nato polagoma začnejo verjeti in začnejo 
Prebujevalnico tudi preventivno uporabljati.  
 
Prebujevalnico je treba uporabljati enako dosledno in intimno oziroma individualno kot kopalnico. 
Telo ni dovolj umivati samo od zunaj, temveč je organizem koristno energijsko negovati in čistiti tudi 
od znotraj. Prebujevalnica in kopalnica sta si blizu tudi po dejstvu, da se človek po uporabi obeh 
praviloma bistveno bolje počuti. Za delovanje kopalnice je neobhodna preskrba s čisto vodo, za 
učinkovitost Prebujevalnice pa je neobhodna preskrba s čisto miselno energijo. 

Z uporabo Prebujevalnice so rešljive vse težave in dosegljivi vsi cilji 

Glede vseh težav in namenov je najpomembnejše dejstvo, da se z uporabo Prebujevalnice osebe, ki jo 
uporabljajo, duhovno prebujajo in krepijo svojo notranjo moč. Pri Prebujevalnici torej ne gre za fizično 
niti za umsko oziroma duševno moč. Gre za moč duha – za nadnaravno moč človečnosti, za katero je 
vse mogoče. Z okrepljeno notranjo močjo je rešljiv problem demence, neozdravljivih bolezni, 
trajnostnega sožitja človeštva, vestnega in naravnega partnerskega sodelovanja med spoloma, odnosov 
med generacijami, sosedskih odnosov in sožitja med narodi.  Seveda pa je za doseganje »čudežev« na 
tem svetu treba razumeti pomen hotenja, časa in načina uporabe tega povsem novega orodja.  

Razlika med reševanjem težav od zunaj in znotraj 

Splošno uveljavljeni pristopi za reševanje vseh vrst življenjskih težav uporabljajo pomoč od zunaj. Ko 
zbolimo, odidemo k zdravniku. Za reševanje sporov nam je v pomoč sodišče. Za naložbo se lahko 
obrnemo na banko ali na nekoga, ki nam posodi denar. Za odvisnost od zunanje pomoči je značilno, da 
človeka vselej omejuje, pogosto celo duši. 
 
Notranja moč pa vsakomur, ki jo premore, omogoča svobodo, neodvisnost in samostojnost. Za 
vsakogar, ki želi svoje težave reševati od znotraj, je priporočljivo, da pospeši lastno duhovno 
prebujanje in na ta način okrepi notranjo moč. Za lastno duhovno prebujanje so neobhodna srečanja z 
miselnim energijskim poljem tuje čiste vesti, ki morajo potekati v budnem stanju, brez misli in s čim 
bolj sproščenim telesom. Na ta način Prebujevalnica zagotavlja nemoteno zbiranje in ohranjanje 
notranje moči, kar omogočam z govornim vodenjem globinskega sproščanja. Če oseba zmore slediti 
navodilom, je postopek lahek, prijeten in učinkovit. 



Miselnost telesa 

Miselnost, ki se je ohranjala iz roda v rod, se je preko živčnega sistema zakoreninila v genski spomin. 
Ta spomin določa način delovanja organizma in ohranja v organe zakoreninjeno miselnost. Tako 
ostajamo v začaranem krogu navidezne neozdravljivosti in nesrečnosti, dokler se duhovno dovolj ne 
prebudimo. Šele ko zberemo dovolj notranje moči, lahko spremenimo način mišljenja in življenja in 
zagledamo pot, ki vodi iz začaranega kroga ali slepe ulice. 

Prebujevalnico bi bilo najbolj prikladno imeti kar doma 

Doslej je bila spodbujena notranja moč le maloštevilnim dosegljiv potencial. Z duhovno Prebujevalnico 
ta potencial postaja javno dosegljiv, praktično dostopen in uporaben za vsakogar. Podobno je bilo s 
kopalnicami: najprej so obstajala javna kopališča, potem javne kopalnice, kasneje si je premožnejša 
družina lahko privoščila lastno kopalnico in danes v Sloveniji skorajda ni moč najti stanovanja brez 
kopalnice. Tako bo tudi s Prebujevalnicami.  
 
Ljudje moramo dvigniti raven svoje duhovne prebujenosti in začeti krepiti notranjo moč. Ne poznam 
lažjega in hitrejšega načina kot s Prebujevalnico. Če bi ga poznal, mi ne bi bilo treba izumiti 
izoliranega multimedijskega prostora. 
 
 

V BTC Ljubljana v PTC Diamant že delujeta prvi dve Prebujevalnici.  

Vabimo vas na brezplačno poskusno uporabo.  

Potrebna je predhodna rezervacija termina: 

• po telefonu: 040 365 893 

• po spletu: www.prebujevalnica.si 

Zavest d. o. o., Letališka cesta 5, 1000 Ljubljana 

 
	


