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ČEPRAV SO TE IZKUŠNJE 
NENAVADNE, SI ZASLU-
ŽIJO OBRAVNAVO. 

KNJIŽNE PREDSTAVITVE

Vprašujoče ga je pogledala.
»Če se ne boste osvobodili vsega hudega, 

kar vam je storil bivši mož, se lahko zgodi, da 
boste to sovraštvo prenesli na svoja otroka. 
Tega pa nočete, kajne?« Irena je odkimala.

»Potem mu odpustite. Vas to odpuščanje 
nič ne stane, njemu pa lahko osmislite pre-
ostala leta življenja. Morda pa bo v njih še kaj 
dobrega storil za koga drugega.« Zdaj je Irena 
osupnila. Hinko je to povedal tako preprosto 
in spoznala je, da nima več orožja, s katerim 
bi se še lahko bojevala za svoj prav. Zdaj je ve-
dela, odpustila mu bo. Šla bo k Ignacu in mu 
to povedala.

»Hvala vam, Hinko. V veliko pomoč ste mi 
bili. In kava je bila res dobra, prihodnjič vas 
povabim jaz.« Stari mož se je nasmehnil in ko 
sta vstala, ji je ponudil roko, da se ga je oprijela. 
Počasi sta skupaj odšla nazaj na Miklošičevo. 

* * *

Tokrat se je odločila, da bo Ignaca obiskala 
v četrtek, ko se bo vrnila od Ane. Dan je bil 
mrzel, sonce je že zahajalo, a vseeno je bilo 
Ireni toplo pri srcu. Kmalu bo božič, je pomi-
slila, ko je pešačila k njemu. Ni vedela, ali je 
sploh še tam, ob zadnjem srečanju z otrokoma 
v Mariboru, ga Lovro ni omenil. Po pogovoru 
s Hinkom se ni več spraševala o pravilnosti 
svoje odločitve, spoznala je, da druge možno-
sti, kot da odpusti, nima.
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KLOŠARKA NA MIKLOŠIČEVI
Tudi zdaj ga je našla v domskem bifeju, se-

del je za mizo, poleg njega je bilo še več drugih, 
nekateri so bili prav tako kot on na vozičku. Že 
od daleč jo je zagledal, opazila je, da ga je s svo-
jim prihodom presenetila. Še preden je prišla 
do njega, ji je prišel naproti. 

»Irena, ti si prišla. Je kaj narobe?«
»Ne, z Lovrom je vse v redu, če si pomislil 

na to.« Videla je, da mu je odleglo, potem ga je 
prosila, če se lahko nekje v miru pogovorita. 

»Seveda,« je prikimal in jo peljal na drugi 
konec lokala, kjer sta sedla za svojo mizo. Ne-
kaj trenutkov sta se opazovala, potem je Irena 
začela pripovedovati. Odločila se je, da mu bo 
opisala vse trpljenje in žalost, ki jo je doživljala 
po Lovrovem odhodu. Zdaj je Ignac slišal, da je 
po tistem padla v stanje, ko bi najraje umrla. 
Hudo je bila prizadeta tudi Lučka, čeprav je 
bila še otrok. Še sedaj je hvaležna domačim, ki 
so ji nesebično priskočili na pomoč. Kmalu so 
pomrli, sprva dedek in babica, kmalu za njima 
še oče in mama. Včasih pomisli, da od žalosti, 
ki se je po Lovrovem odhodu prikradla nad vso 
družino. Ko sta kmalu zatem z Lučko izgubili 
še prostor v rojstni hiši, je šlo vse le še navzdol. 
Selili sta se po različnih stanovanjih, nikjer 
se nista mogli ustaliti. Takrat je njena plača 
še zadoščala za najnujnejše, ko pa je podjetje 
zabredlo v težave, se je plača nižala in vedno 
teže sta se prebijali iz meseca v mesec. V njuni 
košarici so se znašle le osnovne življenjske po-

trebščine, največkrat le mleko in kruh. Ignac 
je sedel negibno in jo tiho poslušal, Irena pa je 
nadaljevala pripoved. Kasneje, ko je šla Lučka 
v srednjo šolo, je ostala sama. Lučka se je odslej 
borila sama za svoje preživetje, kmalu je pričela 
delati. Tudi ona se je borila naprej, a ko je ostala 
brez službe, so se prihodki ustavili. Sčasoma ni 
imela več denarja za najemnino, nekega dne je 
morala prespati v avtu. Takrat se ji je zdelo, da 
je prišla do dna. Pa ni bilo tako, bilo je še slabše. 
Naposled je morala prodati tudi avto, od tedaj je 
spala v čakalnicah železniške postaje, včasih v 
kleteh blokov in se umivala v javnih straniščih. 

»Kaj?« je zamrmral Ignac in jo zgroženo 
pogledal. Če ne bi dobivala paketov s hrano, 
bi umrla od lakote, je tiho nadaljevala. Kljub 
temu je sreča ni povsem zapustila, v težkih 
trenutkih ji je stala ob strani Ana. Pri njej je 
vedno našla zatočišče, tudi sedaj ji ga ponuja. 
Pri njej se skopa, opere in zlika oblačila ter poje 
topel obrok.

»A to še ni vse, Ignac,« ga je pogledala. Iskre-
no mu je povedala še o svojem bivanju v lopi 
za orodje, razveselila se je, ko je takrat dobila 
to ponudbo. Prej nikoli ni vedela, kje bo pre-
spala, potem je imela stalno mesto, čeprav v 
lopi na območju vrtičkarjev. Kolikor je zmo-
gla, si je prostor uredila, po tleh so bile lesene 
deske, ona pa je na njih položila debelo plast 
kartonov, z njimi je obložila tudi stranice. Ko 
je na tla nametala še odeje, je pogreznjena v 
spalno vrečo tam preživela dolge noči. Vse leto 
je prebila tam, najhuje je bilo pozimi, takrat se 
je zjutraj zbudila obložena z odejami, ki jih je 
ponoči povlekla nase. Videla je, da jo je Ignac 
zgroženo poslušal, vmes je odkimaval z glavo, 
a se je odločila, da mu bo povedala vse.

»Stranišče sem imela za prvo silo kar tam, 
uporabljala sem staro vedro, pozneje pa sem 
se odpravila do bencinske črpalke, tam sem se 
lahko umila in uredila.« 

»Kje pa zdaj živiš?« 
»Zdaj imam najeto skromno sobo, tu v Lju-

bljani.« Ignac je vzdihnil in odkimaval z glavo.
»Vse to si morala pretrpeti? Zakaj mi nisi 

nikoli sporočila, pomagal bi vama.« 
»Ja, zagotovo bi se tako odločil,« se je cinič-

no nasmehnila.
»Res bi ti,« je tiho odvrnil.
»Ignac, po vsem, kar si mi storil, naj bi te pro-

sila za pomoč?« Opazila je, da je zdaj prebledel, 
ostal je brez besed. 

»Veš, zakaj sem te danes obiskala? Ne zato, 
ker sem ti hotela povedati svojo življenjsko 
zgodbo, pač pa zato, ker si me zadnjič prosil za 
odpuščanje. Sprva sem mislila, da tega ne mo-
rem storiti. Po vsem hudem, kar si mi storil, ko 
si mi vzel Lovra in mi preprečil tudi vse stike 
z njim in po tistem, kar sva z Lučko pretrpeli, 
se mi je zdelo nemogoče. V minulih tednih pa 
sem veliko premišljevala o tem in prišla do za-
ključka, da to moram storiti, če želim še naprej 
živeti v miru. Zato sem ti danes tudi povedala 
svojo življenjsko zgodbo.« 

»Razumem,« je zamrmral Ignac. Irena se je 
ozrla vanj, njuna pogleda sta se srečala.

»Ignac, odpuščam ti in sprejmem tvoje opra-
vičilo, čeprav nikoli ne bom razumela vzrokov, 
ki so te vodili do tvoje okrutne odločitve in si 
mi vzel Lovra. Razumem, da želiš preostanek 
svojega življenja preživeti v miru, spravljen 
sam s seboj, pa tudi z menoj. Upam, da si spra-
vljen tudi z Bogom.« Pogledala ga je in opazila 
je, da kar ne more dojeti, kar je pravkar slišal. 

»Ni se več treba bati smrti«
Knjiga priznanega zdravnika o obsmrtnih izkušnjah
Francoski zdravnik Patrick Theillier 

je bil med letoma 1998 in 2009 vodja 
medicinske komisije v Lurdu. Komisija 
je zadolžena za obravnavanje in potrje-
vanje domnevnih čudežnih ozdravljenj. 
V tej vlogi se je srečal s številnimi feno-
meni, ki so povsem na robu človekovega 
razumevanja. V katoliški tradiciji je ne-
pojasnjena ozdravitev razglašena za ču-

»Ob nekem trenutku so se odprla vrata in pred menoj je bila bleščeča 
bela svetloba. Nobenega predora zame. Bil sem sam v jasnem, 
mirnem, sproščujočem, neopisljivem prostoru. Šel sem proti nečemu 
veličastnemu, nečemu krasnemu. Koliko časa? Ne vem. Čas ni več 
obstajal. V vsakem primeru pa je bilo to zelo prijetno doživetje. […] 
To daje ogromno stvari za razmislek! Najprej sem potreboval veliko 
časa, da sem o izkušnji sploh spregovoril. Potem pa sem si rekel, 
da je o tem treba pričati kot o nepojasnjeni ozdravitvi vsem, ki bi to 
želeli slišati. Povedati, da je resnično nekaj onstran. Svojega konca na 
zemlji ne bomo več videli na enak način. Na življenje ne bomo več 
gledali iz iste perspektive. Srečni bomo, da smo ga lahko živeli. Želeli 
si bomo reči hvala. Ne bomo več mogli biti depresivni. Če je to smrt, 
se nam je res ni treba več bati. Ko se bo nekega dne zgodila, je ne 
bom videl kot konec.«

dež, kadar cerkvena avtoriteta v njej vidi 
znamenje, ki konkretno kaže na Božjo 
moč ljubezni v človekovem življenju in 
hkrati krepi vero krščanskega ljudstva.

V knjigi z naslovom Izkušnje skoraj-
šnje smrti se doktor Theillier naslanja 
na to, čemur v angleščini rečejo »NDE« 
(Near Death Experience), v slovenščino pa 
najpogosteje prevajamo kot obsmrtna 
izkušnja. Gre za pričevanja ljudi, ki so 

bili razglašeni za klinično mrtve in so 
se znašli v drugem svetu, v čudovitem 
svetu, ki so ga morali zapustiti, da so se 
vrnili na zemljo. Običajno o tem govo-
rijo kot o izkušnji vnovičnega rojstva: 
»Bivanja ne vidijo več na enak način, 
njihova duhovnost postane močnejša, 
na prvo mesto postavljajo ljubezen do 
bližnjega, zavedajo se svetega značaja ži-
vljenja, smrt pa imajo za njegov sestavni 
del in se je prenehajo bati!«

BREZ NAIVNOSTI
Kot znanstvenik je doktor Theillier naj-
prej preveril verodostojnost pričevanj in 
jih spustil skoz sito dosežkov sodobne 
znanosti, da bi s tem pridobil znanstve-
no objektivnost. Viri judovsko-krščan-
ske antropologije mu tovrstne izkušnje 
pomagajo bolje definirati in ugotoviti, 
ali se skladajo z vero. »Če v svetih bese-
dilih jasno stoji, da se iz smrti ne more 
nihče vrniti v življenje, razen kadar gre 
za čudež, kakršen je bilo obujenje Lazar-
ja (glej Jn 11), lahko te izkušnje definira-
mo ne kot metafizično smrt, temveč kot 
približevanje nečemu onstran smrti,« je 
v spremni besedi zapisal bayonski škof 
Marc Aileet.

Doktor Theillier svoj čas namenja 
pobotanju znanosti in religije, razuma 
in vere, da bi te nenavadne pojave pred-
stavil kot »dokaze o verodostojnosti« 
in jih hkrati odprl za vero v skrivnost 
umrlega in vstalega Kristusa, ki nam je 
obljubil večno življenje. Avtor namreč 
opozarja, da filozofije smrti niso ne pre-
pričljive ne koristne, saj nas ne naučijo 
dobro umreti. »Veroizpovedi, zlasti kr-
ščanstvo, pa navajajo resne argumente, 

na podlagi katerih je mogoče verjeti, da 
na koncu zemeljskega bivanja ni smrt, 
da se življenje nadaljuje, da se bomo 
spet srečali s tistimi, ki smo jih ljubili v 
tem življenju. Treba pa je imeti vero … 
Naj verjamemo v nebesa ali ne, pa nas 
še vedno preganja 
isto vprašanje – glo-
boko v nas vedno 
klije zrno upanja, 
da smrt ni konč-
na postaja v našem 
življenju. In če bi 
imeli kljub vsemu vsaj droben namig, 
da je Življenje močnejše od smrti, mar 
ne bi bila to za vsakega izmed nas zelo 
dobra novica?«

UČINKI NA ŽIVLJENJE
Ta dobra novica pa bi človeka le stežka 
pustila ravnodušnega. Zato osebe z ob-
smrtno izkušnjo običajno spremenijo 
svoj življenjski slog. To spada med devet 
običajnih faz tovrstnega doživetja in nje-
govih posledic: »raztelešenje« oziroma 
zunajtelesna izkušnja, sprememba sta-
nja telesa, prehod skozi predor, srečanje 
z drugimi »duhovnimi osebami«, sre-
čanje z »bitjem luči«, pregled življenja, 
občutenje miru in spokojnosti, vrnitev 
v »svet živih« in učinki na življenje. Go-
tovo je, da iz takšne izkušnje ne odidemo 
nespremenjeni!

Doktor Theillier razume obsmrtne 
izkušnje kot nebeška znamenja, ki nas 
opominjajo na našo duhovno naravo in 
nas odpirajo življenju, nevidnemu na-
šim očem. Cilj takšnih izkušenj je, da bi 
ljudje na novo pretresli vrednote svojega 
življenja. Podobno je slovenskim bral-

cem na koncu svojega Mrtvaškega ple-
sa svetoval že znameniti Janez Vajkard 
Valvasor: »Človek, ko tukaj živiš, uči se 
umreti vsak dan!«  

DAVID AHAČIČ


