
"Dream, dream, dream, dream � if you are dreaming everything goes away" 

V Sloveniji vsakih pet minut nekdo potrebuje kri. Ne razsipajte je na cesti, pazite, kako vozite, kri pa raje 
 podarite in postanite eden izmed 100.000 krvodajalcev v Sloveniji. 
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Za shranjevanje izvornih celic se ne bi odločil, saj verjamem da se bo z leti tehnologija �e
 bolj razvila in nam ne bo treba imeti shranjenih izvornih celic, kajti vse bo delovalo na 
podlagi nanotehnologije , ki bo omogočala ozdravitev večina bolezni, ki jih do sedaj �e ni 
uspelo ozdraviti.                            Dejan  V. 

.

Bolezni, ki jih lahko �e danes zdravimo z izvornimi 
celicami: 

• levkemija 
• nepravilnosti matičnih celic 
• dedne nepravilnosti trombocitov 
• novotvorbe 
• mo�ganski tumorji 
• rak jajčnikov 
• karcinom ledvičnih celic 
• pljučni rak 
• rak mod 
• alzheimerjeva bolezen 
• diabetes 
• srčne bolezni kapi 
• parkinsonova bolezen 
• po�kodbe hrbtenjače�itd. 

 

Sanje 
 

Sanje nas �e stoletja nezadr�no privlačijo in odkar človek obstaja sku�a razvozlati njihov pomen. Čeprav je bilo v tej smeri �e veliko
raziskav, nihče natančno ne ve, kaj sanje sploh so in zakaj sanjamo, teorije o tem nočnem fenomenu pa so tako 
različne, da je za osnovo lastnih zaključkov koristno poznati celotno zgodovino interpretacij - od pripadnikov starih kultur, ki so si sanje 
razlagali kot sporočila bo�anstev, do sodobnih raziskovalcev, ki trdijo, da je sanjski svet sestavljen iz podob in občutij, ki jih dnevno
do�ivljamo in imajo informacijsko vlogo.  
Sigmund Freud, ki svoje razlage ni nikoli dokončal,  je menil, da sanje omogočajo izpolnitev skritih podzavestnih �elja, temeljijo pa zgolj
na globoki �elji po vrnitvi v otro�tvo ali na sponah seksualne zavrtosti. Carl Jung se z njegovimi idejami ni strinjal in je trdil, da gre za 
sporočila na�ega notranjega jaza, izra�ena skozi arhetipe, ki obstajajo v »kolektivnem nezavednem« vsakega človeka. Torej so
pomembna sestavina posameznikovega du�evnega razvoja, ki poleg duhovnih premikov vzpostavljajo čustveno ravnovesje in nam 
omogočajo realizirati �elje, po katerih hrepenimo. 
 

Za interpretacijo sanj ni pravila. Včasih se namig sanjske zgodbe ponudi kar sam od sebe, saj izhaja iz vsakdanjega
�ivljenja ali je plod nekih preteklih izku�enj. Ko pa so sanje moreče in ponavljajoče, imamo pogosto občutek, da jih ne razumemo. 
Ustvarjene podobe, liki in slike, ki se s �tevilnimi duhovnimi vsebinami, občutki, vzgibi in asociacijami povezujejo v sanjske do�ivljaje, se
zdijo kot �ifrirana sporočila. Br�kone zato, ker je svet med zavednim in nezavednim, med vidnim in nevidnim, zelo 
zapleten. Zavedno je na�e budno stanje, nezavedno pa predstavlja temno zaveso, za katero se skriva vse, kar je v nas potlačenega,
zanemarjenega, neopa�enega, pozabljenega ali moralno nesprejemljivega. Tam, kjer je prostor za �tevilne pozabljene spomine, kjer se 
zapisujejo vsa na�a delovanja in čustvovanja, izku�nje, znanja in �elje, ni časa, niti zakonov. Vsaj tak�nih ne kot se jih mi zavedamo.  
 

Ko spimo, zavest pozabi na na� »jaz«, podzavest pa spremlja vse, kar se z nami dogaja in na svoj način, brez zunanjih vplivov in
na�ega sodelovanja ali vsaj direktne �elje po tem, obnavlja dnevne do�ivljaje, ki so bili �e od vsega začetka pre�ibki, da bi napravili na
nas vtis, vendar so tako prisotni, da jih ne bi smeli zanemariti. Zato so vsake sanje pomembne - kajti za vsake sanje, za katere smo 
pripravljeni �rtvovati nekaj časa in uporabiti svojo intuicijo, se izka�e, da nam ponujajo neke odgovore. Le »spomniti se moramo, na
katera vpra�anja si zares �elimo odgovoriti.  

 
Leta 2000 je svetovno znana zdravstvena revija 
objavila seznam bolezni, ki jih lahko �e danes 
zdravimo z avtolo�ko uporabo izvornih celic. Med 
temi bolezenskimi stanji so nekatere oblike raka, 
bolezni limfnega sistema (npr. Hodgkinov sindrom), 

nekateri tipi tumorjev (rak na dojkah in rak na 
jajčnikih) in avtoimune bolezni, kot sta sistemska 
skleroza in juvenilni artritis. Avtolo�ke izvorne celice 
so lahko uporabljene tudi po 
kemoterapiji za zdravljenje raka, da 
se kostni mozeg in celoten 
človekov organizem čim prej obnovi 
in okrepi. Dosedanje izku�nje 
potrjujejo njihovo izjemno 
uporabnost in revolucionarnost pri 
zdravljenju. 
 

Jerneja Dečar - Lola 
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