
Izr. prof. dr. Lucija Mulej Mlakar, mag. ant., univ. dipl. soc.

Izredni strokovnjaki specialisti so mnenja, da je moj primer ču-
dež od začetka do konca. Zahvaljujem se vsem, Mikrobiološkemu 
inštitutu, Infekcijski kliniki, ki je postavila glavno diagnozo, pred-
stojniku oddelka CIT dr. Tomislavu Mirkoviču, dr. Suadi Fileković, 
ki me je obravnavala skrbno in nesebično, predstojniku prof. dr. 
Urošu Ahčanu za vso skrb in pomoč, ter vsem sestram, da so me 
postavili na noge, strežnicam in čistilkam, ki so me večkrat zaba-
vale s kakšno prijetno besedo in spodbudo.

Ter predvsem, da so mi rešili življenje, skupaj z voljo bogov.
V primeru mojega reševanja je sodelovalo najmanj petdeset ljudi, strošek zdravljenja 

in pregledov je ocenjen na nekaj deset tisoč evrov. Kako hitri in temeljiti so naši strokov-
njaki, vemo tisti, ki smo njihovo delo občutili in opazovali na lastni koži. Kljub temu, da 
sem izgubljala zavest, se spomin na izkušnjo vrača, hvaležnost za novo življenje pa je vse 
bolj pristna.

Pričevanje naše bralke

Premagati smrt ali sožitje medicine 
in volje bogov

Kako sem se znašla na Centru za intenzivno terapijo – CIT-u –, na oddelku UKC Ljubljana 
za najhujše primere, kjer je meja med življenjem in smrtjo tanjša od šivankinega ušesa, v 
prid smrti seveda, se niti ne spominjam, ker sem zaradi vročine in ostalih posledic izgubljala 
zavest. Po pripovedi moža Uroša sem trpela za sepso, torej zastrupitvijo krvi. Doživela in 
preživela sem septični šok, brez posledic.

VPOGLED V CIT

Pisati o takšni izkušnji, izpostavljati se 
in javno spregovoriti, ni preprosto. Kot 
tudi ne doživljanje, ki ga opisujem v 

nadaljevanju. Razlog, da sem se odločila za 
javno pripoved, je v spoštovanju ljudi, ki se 
trudijo za dobrobit bolnih in nebogljenih. O 
medicini se prevečkrat piše slabo, moj pri-
mer pa kaže, da se strokovnjaki in celotno 
osebje borijo za paciente. Da je veliko po-
zitivnih zgodb, človečnosti in sočutja, ki je 
neobičajno za vso ostalo populacijo, ki rada 
kritizira. Seveda, vsi smo samo ljudje, in vsak 
kirurg ima svoje pokopališče, vsak terapevt 
svoje sovražnike, vsak politik svoje poten-
cialne atentatorje. Smo zmotljivi in ranljivi in 
včasih se mozaik sestavi, spet drugič pač ne.
V povprečju ima vsak Slovenec največ soču-
tja do sebe. Ljudje, ki se odločijo za poklic na 
primer medicinske sestre, sočutje razumejo 
kot poslanstvo, in po mojih izkušnjah ga v 
večini primerov opravljajo ljubeče in pristno. 
Mene osebno so sestre ganile in mi pomaga-
le tako podnevi kot tudi ponoči.
Stopnjo trpljenja, ki je je posameznik dele-
žen ob takšni diagnozi, je težko opisati. Zlasti 
ljudem, ki - bolj kot ne mislijo le nase in na pe-
stovanje lastnih strahov, zgolj ločujejo. Pri to-
ksičnem šoku je smrtnost skoraj gotova. To, 
da sem preživela, je statistično neznačilno. 
Torej, po vseh znanih racionalnih parametrih 
bi morala v nebesih razmišljati o sebi.

Sestra na CIT-u, katere imena se ne spo-
mnim, me je držala za roko, medtem ko so 
moje boleče telo premikali iz enega položaja 
v drugega in preiskovali stanje mehkih tkiv. 
Zanimivo je, da so vse naprave na kolesih, 
tako ti pljuča slikajo kar v postelji, prav tako 
opravijo rentgen in ultrazvok. Namreč, ta 
ljubezniva, nežna, drobna in nizko rasla se-
stra je seveda vedela, da moje življenje visi 
na nitki. Le jaz tega nisem vedela, nihče mi 
ni povedal. Odlično, sama bi ravnala enako; 
takšna informacija, ob nepravem času, lahko 
bolnika popolnoma dotolče.
Domači so smeli prihajati le za kratek čas, saj 
smo bili bolniki na CIT-u opazovani, monito-
ring vseh funkcij je bil pod stalnim nadzorom. 
Torej, prej omenjena sestra me je bodrila, naj 
dovolim pregled. Ker me je premikanje bole-
lo, sem sitnarila in se upirala. Zdravnik se ni 
vdal, s sondo je drsel po ubogi koži in shuj-
šanem telesu in iskal vzroke otekanja. Ko 
je končal, sem si oddahnila. Pred tem mi je 
namreč vodilna zdravnica obljubila, da mi bo 
odstranila tubus, ki je bil nameščen, da sem 
lahko dihala ob pomoči aparata, saj sama ni-
sem mogla. Pljuča mi je namreč zalila voda. 
Tubus mi je onemogočal govorjenje, pitje in 
hranjenje kar nekaj dni …
Po pregledu so mi končno odstranili tubus, po 
sedmih dneh. Od tega sem se polno zavedala 
le nekaj dni. Ko sem lahko zadihala brez ka-
blov v ustih, je bilo prav prijetno. Sledilo je na-

makanje ustnic z vodno gobico. Požirati vode 
še nisem uspela: telo je želelo vode, želodec 
je ni zmogel sprejeti. Naslednji dan sem spi-
la le nekaj drobnih požirkov po slamici … In 
počasi, po tednu dni sem pila, pila. Še sedaj 
spijem najmanj štiri litre tekočine dnevno.
Doživljanje vsega je bilo znosno, saj sem bila 
pod vplivom sedativov in analgetikov, in seve-
da, so me pazili na vseh ravneh. Specialisti 
in zdravniki res ustvarijo čutno in toplo okolje 
za pacienta, njegovo travmo pa spretno ob-
vladujejo vsi, sestre, bratje in ostali strokov-
njaki. Instinktivno začutijo duševno stisko, 
telesno in psihično potencialno nelagodje je 
evidentno preko monitoringa, stanje celote 
pa opazovano z očmi sokola, vodilne zdrav-
nice, ki je izredna, ji v celoti zaupam. Čutim 
vso skrb kirurgov, ki sta me operirala. Ni me 
strah. Čeprav, malo čudno se mi vseeno zdi, 
zakaj sem tukaj, s toliko zdravniki in monitorji 
… Uspavana in pomirjena zavest pa odplava 
po svoje.

PREHOD 
V LUČ ALI 5. 3. 2016

Ko sem s CIT-a prišla na oddelek za intenziv-
no obravnavo, sem hitro okrevala, sestre so 
me bodrile in mi pomagale, da sem po kar 
nekaj tednih zopet stopila na noge. Predstoj-
nik plastične kirurgije je dobro ocenil moje 
stanje, sledili so koraki po oddelku in prvi 
odpust domov. Ker sem človek duha in disci-
pline, sem seveda hitro začela s hojo, vajami 
in meditacijami. Moji zdravniki so se veselili 
vseh napredkov. Veliko lepega v zgodbi, ki je 
kazala smrt.
Ker sem zelo dejavna, sem imela v bolnici 
čas razmišljati o mnogih vidikih naših življenj. 
Vedno sem bila človek poguma in dejanj, svet 
sem imela rada, prav tako ljudi. A prevečkrat 
sem zaznala njihove nečiste želje, občutke 
večvrednosti zlasti tedaj, ko niso nič kaj dosti 
vedeli, znali ali ustvarili. In svet se mi je zazdel 
nepošten. Sedaj sem ta vprašanja presegla, 
izkušnja me je presvetlila na najglobljih rav-
neh. Res je, vse pride za nami, zato jeza nad 
trenutno krivico ni smiselna. Ker se vse v ve-
solju poravna.
Sedaj, ko imam nov rojstni dan, ki je 5. 3. 
2016, ki je prav tako rojstni dan mojega 
moža, seveda z drugačno letnico, razumem 
vse. V noči s 4. na 5. marec me je operiral 
predstojnik, in me rešil. Šlo je za minute. 
Ne morem si predstavljati, kakšen pritisk je 
profesor prenašal, kakšne napore prenašajo 
vsak dan.
Prehod v zavesti, ki se dogodi v ekstremnih 
stanjih telesa, je izreden. Uvidi, ki sledijo, so 
vredni. Tako zame kot tudi zate, dragi bralec, 
draga bralka. Videnje ljudi je isto kot prej, le 
svobodnejše. Nič več me ne skrbi za ljudi v 
tolikšni meri, kot me je skrbelo v starem življe-
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nju. Kar sem obljubila borcem za moje življe-
nje, je skrb za sebe. Tega nisem znala, paziti 
nase. Žrtvovala sem se za višje cilje, vsaj tako 
sem bila prepričana. Sedaj te potrebe ni več, 
višji cilj je lahko preprost, in neopazen. Če 
sem bila bojevnik luči, ostajam luč, saj mi oči-
tno ni zaman ime Luči, kot me kličejo domači. 
Po drugi strani pa se je spekter mojega jaza 
razširil, vredna sem tudi, če nič pametna ne 
naredim v enem dnevu ali, če sem polna vrlin 
ali napak. Potrebe po nemogočem ni več.

SODELOVANJE MEDICINE 
Z INTUICIJO

Vsak od nas ima svoje poslanstvo, ki ga za-
zna preko talentov. Moja skrb in zanimanje je 
bil vselej človek, so vprašanja o naši zavesti 
in vsem, povezanim s psiho. V to smer sem 
se specializirala in se naučila mnogih veščin 
obvladovanja negativnih vidikov jaza, oziro-
ma, negativnega ega pri sebi in posledično, 
pri soljudeh. V zadnji knjigi, Heroi, pišem o 
duhovnosti, ki slepi ljudi.
»Alternativna medicina« je zanimiva smer, še 
zlasti, če je obravnavana resno in po meto-
di čistosti, ki ji do neke mere lahko rečemo 
preverljivost. Lahko nudi rezultate tam, kjer 
jih medicina ne more, a le resen in strokoven 
pristop lahko alternativno medicino približa 
ljudem na varen način.

A težava je v tem, da ljudje klasično medicino 
zavračajo in ne razumejo, da je znanost po 
sebi izredna. Resda je doktorat iz medicine 
še vedno prestižna titula, a pravi zdravniki 
niso menedžerji samopromocije, pač pa lju-
dje s srcem za srca bolnikov. Težava vpeto-
sti alternativne medicine v somrak magije in 
okultizma je ravno v premajhnem stiku z raci-
onalno logičnim mišljenjem, ki nudi jasnost. 
In seveda, v želji po visoki etiki, ki je manjka 
na vseh ravneh naših življenj. Zato se ljudje 
pogosto zatečejo tja, kjer čutijo, da so razu-
mljeni, in ta vidik alternativna medicina pokri-
je po pripovedovanju številnih boljše.
Intuicija je seveda fenomen po sebi in je iz-
rednega pomena, a potrebno je združevati 
vse ravni zaznav, ki jih posameznik premore. 
Tako so dobri zdravniki ljudje z znanjem in 
visoko inteligentnostjo. Ter predvsem, z em-
patijo in sočutjem, ki ne sme zbledeti. Seve-
da pravimo, da se človek vsega navadi. In da 
otrdi, otopi. Prepričana sem, da je empatija 
naporna, saj je imam kar nekaj. A stanje brez 
sočutja je veliko nevarnejše. Tako za zdravni-
ke kot bolnike. Seveda pa je takšno odprto 
dojemanje sveta naporno za vse tiste, ki svet 
čutijo v sebi.

RAZVOJ PRAVE SMERI
Zadnjih nekaj let razvijam blagovno znamko 
4Q. Govori o štirih inteligenčnih kvocientih, 

kjer je pri vsakem poudarek na drugačnem 
tipu inteligentnosti. Gre za povezovanje štirih 
inteligentnosti, torej racionalne, čustvene, 
duhovne in telesne. Ko sem preživljala zgoraj 
opisano preizkušnjo, sem sodelovala z vso 
svojo bitjo, ki je mnogoplastna, kot pri vsakem 
človeku. Vendar na to mnogoplastnost smo 
tekom kapitalizma kot civilizacija pozabili.
V srcu sem bila hvaležna za skrb ljudi okrog 
mene, zaupala sem jim in nisem dvomila. In 
prepričana sem, da so mojo ponižno nežnost 
začutili, saj so mi vračali obilno. Ljudje smo 
lahko zelo neprijetni, in le redko kdo se za-
veda, kakšno čustveno napetost ustvarja s 
svojo morečo ego postavitvijo.
Bolnik ima pravice, ima pa jih tudi terapevt, 
in če se oba držita lastne etike, je zapletov 
manj, rešenih življenj pa več. A vsi smo na 
odru življenja nepopolni, in seveda se zgo-
di, da se obe strani ne držita etike. V prime-
ru medicine pa so takšna odstopanja lahko 
usodna.
Pravi svetovalec je tisti, ki doživi marsikaj, ker 
razume več ravni in nima težav s sprejema-
njem in postavitvijo pravih meril, četudi naleti 
na neodobravanje. In radikalne izkušnje so 
seveda tiste, ki si jih prostovoljno ne bi izbral 
nihče, a le takšne izkušnje človeka očistijo, 
da vidi boljše in globlje in s tem lahko posta-
ne blagoslov za vse tiste situacije, kjer je re-
šitve skoraj nemogoče najti. 
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