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Telesne bolezni so ogledalo trpljenja duše

»To je preprosto moja 
življenjska zgodba. 

Zgodba, ki je na 
svoji poti srečala 

tisoče drugih zgodb, 
vsako s svojimi 

duševnimi in telesnimi 
bolečinami. S tem, ko 

sem se poistovetila 
z bolečinami drugih, 

sem postajala vse bolj 
pozorna tudi na svoje 
bolečine. Nadaljevala 

sem po tej poti in 
zaživela brez bolečine, 

ki me je pred tem 
zasužnjevala. Bolečine, 

ki je načenjala moje 
telo in uničevala mojo 

dušo. Bolečine, ki 
me je odnašala. Tako 
kot se to dogaja tudi 

mojim bolnikom,« je v 
predgovoru svoje knjige 
Rak na duši zapisala dr. 

Nela Sršen, kirurginja 
v bolnišnici Ospedale 
civile, Hrvatica, ki že 
več kot 30 let živi in 

dela v Padovi. Te dni bo 
knjiga, katere avtorica 

je prepričana, da so 
telesne bolezni ogledalo 
trpljenja duše, izšla tudi 

v slovenskem jeziku.

Dr. Nela Sršen, 
vrhunska 
kirurginja 

usode
Lahko smo 
vladarji svoje
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KapetaNović 
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v velikem medicinskem 
centru v Padovi se dr. Nela 
Sršen ukvarja predvsem s 

presajanjem jeter v okviru tima, ki 
so ga ustanovili leta 1990. Poleg tega 
se ukvarja s splošno kirurgijo, zlasti 
onkološko. Čeprav so se pod njeni-
mi kirurškimi rokami in v njenem 
domu zvrstile številne usode, jo je 
hrvaška javnost podrobneje spozna-
la, ko je pred leti presadila jetra Ar-
senu Dediću, znanemu hrvaškemu 
skladatelju, pevcu in pesniku. Šele 
takrat smo izvedeli, da si je po vseh 
svojih močeh prizadevala tudi pri 
zdravljenju številnih drugih bolni-
kov iz Hrvaške, Bosne in Hercegovi-
ne ter Slovenije, pri tem pa mnogim 
odprla celo vrata svojega doma v Pa-
dovi. Pa ne samo njim, tudi člane nji-
hovih družin je včasih imela v gosteh 
dolge mesece in z njimi delila usodo, 
ki jo prinaša bolezen. Del teh usod je 
opisala v svoji knjigi Rak na duši, iz-
šla je v italijanskem in hrvaškem je-
ziku, zdaj pa je prevedena tudi v slo-
venščino. Knjigo je prevedla Stajka 
Skrbinšek, Ljubljančanka, ki je bila 
prav tako pacientka dr. Nele Sršen. 

Bolnica z rakom debelega črevesja 
in metastazami na jetrih, ki jih v Kli-
ničnem centru v Ljubljani tehnično 
več ni bilo možno operirati, je ime-
la  srečo, da so njeni bližnji slišali 
za dr. Nelo Sršen, ji pisali in ča-
kali na odgovor. Nela jim je ne 
le odpisala, temveč se je med 
enim od svojih številnih poto-
vanj tudi ustavila  v Ljubljani, 
podrobno pregledala vse nje-
ne izvide in jo povabila v Pado-
vo. »Nikoli ne bom pozabila Ne-
linih odločnih korakov, ki odme-
vajo po hodnikih bolnišnice, in nje-
nih nežnih dotikov. Pomislite: med 
pogovorom o operaciji me je boža-
la po laseh, pred operacijo pa me je 
poljubila na čelo. Zame je bila in je 
sinonim dobrote in poosebljenje sa-
mega boga,« nam je s solzami v očeh 
pripovedovala Stajka, ki je brez me-
tastaz in upa, da bo tako tudi ostalo. 

pomagala ji je izkušnja lastne 
bolezni. Tudi sama sem pred leti v 
hrvaških medijih brala o dr. Neli Sr-
šen. Glede na njene vrhunske dosež-
ke sem si jo predstavljala kot vzviše-
no, dominantno, resno in zadržano 
zdravnico. Najprej me je preseneti-
la njena navidezna krhkost, nato pa 
tudi neposrednost in preprostost. 
Ljubko je bilo, ko je na mizo pred 
seboj razvrstila tri mobilne telefo-
ne: italijanskega, hrvaškega in bol-
nišničnega. »Izučili so me previsoki 
stroški,« nam je pojasnila. Naročila 
si je kavo in prižgala cigareto. Hm, 
zdravnica, ki se prav nič ne trudi, da 
bi na človeka  naredila poseben vtis, 
sem pomislila, ko sem opazovala to 
48-letno žensko, ki je postala kirur-
ginja pri 29 letih. 

Nela Sršen je posebna ženska. Na 
prvi pogled bi človek prej pomislil, 
da ima pred seboj filmsko zvezdo, ne 
pa zdravnico, vendar pa nato kaj hi-
tro ugotovi, da gre za strokovnjakinjo, 
ki izredno hitro razmišlja, tako da ji 
je težko slediti. Do enake ugotovitve 
pridejo tudi bralci njene knjige v tre-
nutkih, ko z zgodbe presedla na razla-
go prepletenih in zapletenih morebi-
tnih vzrokov za bolezen. Dr. Nela Sr-
šen namreč uradno medicino in zna-
nost v knjigi prepleta z alternativnimi 
metodami zdravljenja in poudarja, da 
je um oziroma moč mišljenja glavni 
vladar našega zdravja. Ne le strokov-
no opazovanje bolnika, temveč tudi 
njene osebne izkušnje, travma, du-
ševno trpljenje, telesne bolezni in še 
zlasti klinične smrti so jo prepričali 
o tem, da so telesne bolezni ogledalo 
trpljenja duše. Izkušnja lastne bolezni 
je pri njej spodbudila še večjo empa-
tijo z bolniki. Iz leta v leto se je bolj 
poglabljala v raziskave po vsem svetu 
in potrjevala to svojo teorijo. 

»Intenzivna čustva pri zelo obču-
tljivih posameznikih privedejo do 
precejšnjih sprememb tkiva. Um 
lahko nadvlada organske poškod-

be. Negotovost, ki jo prinaša sodob-
no življenje, stalna vznemirjenost in 
pomanjkanje varnosti povzročajo 
stanja zavesti, ki pripeljejo do živč-
nih in strukturnih motenj želodca in 
črevesja, podhranjenosti in številnih 
črevesnih obolenj, pa tudi avtoimun-
skih bolezni,« piše v svoji knjigi. 

Bolezen je lahko (žalostna) 
oblika komunikacije. Deklico, ki 
je preživela idilično otroštvo na Hva-
ru, so poslali v Split v internat, ki so 
ga vodile nune. Strog sistem in pre-
pričanje, da sta jo starša s tem zavr-
gla, da ni ljubljena, sta za vedno za-
znamovala njeno dušo in spodkopala 
njeno samozavest, iskreno pripove-

Stajka Skrbinšek: 

» Nikoli ne bom pozabila 
Nelinih odločnih korakov, 
ki odmevajo po hodnikih 

bolnišnice, in njenih nežnih 
dotikov. Pomislite: med 
pogovorom o operaciji 
me je božala po laseh, 
pred operacijo pa me je 

poljubila na čelo. Zame je 
bila in je sinonim  

dobrote in poosebljenje  
samega boga. «

Izrazimo, kar čutimo 
»Pri vsaki patologiji je vedno 
mogoče najti nekaj, kar je 
sprožilo bolezen, čeprav to ni 
bilo zavedno. Prepričana sem, 
da v vsakem od nas obstaja 
ciljni organ, ki je vnaprej 
določen z genetiko, travma pa je 
sprožilec. Zato moramo takrat, 
ko določamo lastne meje, vedno 
spoštovati svoje potrebe. Izraziti 
tisto, kar čutimo, namesto da 
bi to skrivali zaradi strahu  pred 
tem, da nas bodo drugi nehali 
ljubiti oziroma da tega ne bodo 
odobravali.«

Dr. Nela Sršen je prepričana, da imamo natančno 
toliko moči, kot MISLIMO, da je imamo. Da smo sami 

odgovorni za svoje zdravje in da nas lahko zdravi 
aktiviranje pozitivnih misli. Da tisto, v kar verjamemo, 
oblikuje in nadzoruje biologijo. Pogumne trditve, še 
zlasti če prihajajo izpod peresa onkološke kirurginje, 

so zagotovo zadosten razlog za branje  
njene knjige Rak na duši. 

Dr. Nela Sršen s Stajko Skrbinšek, 
prevajalko njene knjige

»Tisto, v kar 
VERJAMEMO,  

spremeni in 
nadzoruje 

biologijo. «
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Izbirala sem rože za na balkon, in 
ko me je mož opozoril, da morava biti 
čez šest minut pred baletno šolo, ker 
Hana konča z vajo, sem le brezskrbno 
zamahnila z roko. Tako in tako zme-
raj končajo pozneje, nato pa ona po-
trebuje še kakšnih dvajset minut, da 
obuje čevlje in obleče jakno, sem mu 
brezskrbno rekla in se skušala odlo-
čiti, ali naj izberem vijoličaste ali ru-
mene cvetlice. Naj kljub temu pohi-
tim, me je še enkrat opomnil mož, in 
sem se tako pod pritiskom odločila za 
vijoličaste.

Šest minut po tem, ko naj bi se ura-
dno končala Hanina vaja, sva parki-
rala pred baletno šolo. Izvlekla sem 
telefon, da bi prebrala elektronsko 
pošto minulega dne in tako izkoristi-
la čas do Haninega prihoda. Da naša 
mladenka premaga deset metrov od 
baletne dvorane do avta, običajno na-
mreč traja vsaj kakšnih petindvajset 
minut.

Ravno sem se zatopila v prvo sporo-
čilo, ko je narahlo potrkalo na okno. 
Hana je pozabila steklenico, mi je 
skozi zaprto okno dopovedovala uči-
teljica. »In kje je Hana?« sem vpraša-
la. Malce se je zmedla: »A ni z vami?« 
Takoj mi je bilo jasno, da se je zgodilo 
tisto, česar sem se že dolgo po tihem 
bala, da bo namreč naša hči nekoč ne-
kje po naključju ostala nekaj minut 
sama in se odločila ukrepati po svoje. 

»Mogoče je šla na stranišče,« je pri-
sebno razmišljal mož in sva se z učite-
ljico   zakadili nazaj proti baletni dvo-
rani ter nato v stranišče. Bilo je pra-
zno. »A je kdo videl Hano?« je ženska 
rahlo panično spraševala deklice v 
garderobi, in razložile so nama, da je 
Hana že šla. Kam, ni vedela nobena.

Pohitela sem nazaj proti avtu. »Male 
ni,« sem rekla in bila pri tem presene-
tljivo mirna. Čeprav me je pošteno sti-
skalo pri srcu, ker to, da se tvoj otrok, 
pripravljen na pogovor in druženje z 
vsakim, ki slučajno pride mimo, sam 
sprehaja po neznani soseski, ni ravno 
mačji kašelj, sem nekje globoko v sebi 
čutila, da se bo vse dobro končalo in 
da jo bova našla. 

»Ti se sprehodi po bližnjih ulicah, 
jaz pa se bom zapeljal naokoli,« je 
določil mož in sva se napotila vsak v 
svojo smer. Najprej sem šla čez cesto, 
v tisto smer, ki bi jo ubrala jaz, če bi 

se znašla v podobnem položaju. Ni-
sem še naredila petdeset korakov, ko 
sem jo zagledala. Napravljena v bele 
nogavice, roza krilce in roza jopo ter 
stiskajoč baletno torbo pod roko, se 
mi je zdela še bolj drobna kot ponava-
di. In še bolj izgubljena v belem svetu, 
kot se mi je zdela kadarkoli pred tem. 

Pohitela sem mimo bifeja, v kate-
rem je kar mrgolelo moških z vrčki 
piva pred seboj, in jo stisnila tesno k 
sebi. »Nisem vedela, kje sta, pa sem 
vaju šla iskat,« mi je razložila in se 
privijala k meni. »Saj veš, da moraš 
počakati tam, kjer si, in da ne smeš 
sama hoditi nikamor,« sem ji dopove-
dovala, in je dahnila, da vse to ve, da 
pa vseeno ni vedela, kje sva, in naju je 
zato šla iskat. 

»Lahko bi se ti kaj zgodilo,« sem jo 
poučevala naprej in mi je odgovorila, 
da ve tudi to, a da je šla prav previdno 
čez cesto, da je pogledala levo in de-
sno in da se ji, kot lahko vidim, ni zgo-
dilo nič. Poskusila sem z razlago, da bi 
jo lahko kdo odpeljal in ji naredil kaj 
groznega, pa me je vprašala: »Kdo?« 
»Ja, ne vem, kdo, nekdo pač, ki ni prav 
prijazen in ki bi lahko izkoristil tako 
malo punčko.« 

»Nisem majhna,« me je zavrnila in 
sem takoj vedela, da je bolje, da kon-
čam s predavanjem. Da moja hči teo-
retično zelo dobro ve vse to, o čemer ji 
govorim, a takrat, ko bi morala znanje 
prenesti v prakso, nekaj v njej prevla-
da ta občutek razuma in ravna tako, 
kot pač ravna. Po svoje. 

V tem trenutku mi je bolj kot ka-
darkoli prej jasno, da bom morala tej 
svoji hčeri ne glede na to, kako daleč 
sva jo pripeljala z možem in kaj vse 
sva jo kljub slabim napovedim uspela 
naučiti, vse življenje viseti za vratom. 
To, da bo ob sebi zmeraj potrebova-
la nekoga, ki bo malce »popazil« na-
njo, seveda vem že od njenega prvega 
dne, a sem vseeno nekako upala, da 
bo lahko bolj samostojna. Pravzaprav 
še zdaj upam, da ji bova nekega dne 
uspela dopovedati, da se je treba dr-
žati dogovorov in pravil ter da ti šele 
to, da z dejanji dokažeš, da si vreden 
zaupanja, zagotovi samostojnost. Ti-
sto samostojnost, ki si jo moja hči tako 
zelo želi in ki jo tako zelo vznemirja, 
da lahko v hipu pozabi na vse, kar se 
je naučila. 

Zakaj si je zaupanje treba 
prislužiti

duje Nela. Postala sta vir destruk-
tivnih čustev, takrat in tudi pozneje. 
»Odraščala sem v prepričanju, da mi 
je bila odvzeta ljubezen. Vsi mi išče-
mo ljubezen zunaj sebe, v prepriča-
nju, da prihaja od nekoga izven nas. 
Pričakujemo, da jo bomo našli in do-
bili v ljubljenem človeku. To je naj-
hujša napaka in nekaj najbolj nekori-
stnega, kar lahko naredimo.«

Neko trdnost in ljubezen je Nela 
kljub vsemu našla v veri, še veliko več 
pa v ljubezni do medicine, tej se je po-
svetila po tem, ko se ji ni uspelo vpi-
sati na kriminologijo. Poklic in sim-
bioza z bolniki sta bila varen okvir 
za njeno življenje, ki pa na osebnem 
področju ni bilo srečno. V 20-letnem 
zakonu z Italijanom ni bila srečna. 
Dolga leta je živela v zlati kletki, ob-
dana z materialnim bogastvom. Njo 
pa je bolela duša. Sčasoma je začela 
vse bolj pomagati, in to tako sebi kot 
drugim. Danes je izvrstna kirurginja 
in samozavestna ženska, ki sama kro-
ji svoje življenje, ter življenjska sopo-
tnica 22-letne hčerke Lare. »Naučila 
sem se razumevati in prepoznavati, 
katera so moja destruktivna čustva 
in kako moram z njimi ravnati, pre-
den bi utegnila izzvati bolezen. Pri-
zadevam si ustvariti konstruktivna 
čustva, ki bodo okrepila ravnovesje 
med mojim telesom, mojim umom in 
mojo dušo. S tem, ko sem odkrivala 
samo sebe, sem bolje razumela tudi 
vse druge. Dovolj mi je bilo, da sem 
jih poslušala, kako govorijo o sebi, in 
takoj mi je bilo jasno, ali so se resnič-
no odločili ozdraveti. Pri posameznih 
bolnikih se je dogajalo, da je bila bo-
lezen, ki se je pojavila, njihova notra-
nja vodnica, tako da sem lahko pred-
videla, kako bo vse skupaj potekalo 
vnaprej, če si bodo resnično želeli 
ozdraveti. Za nekatere bolnike je na-
mreč bolezen sredstvo komunikacije 
z bližnjimi, s svetom. Pri takšnih je ne 

glede na to, kakšna zdravila jemlje-
jo in kakšne kirurške posege opra-
vi zdravnik, ozdravitev nemogoča. 
Mnogi bolezen in nastanek tumor-
ja  dojemajo kot nekaj, zaradi česar 
bodo končno postali pomembni. Kot 
stvar, zaradi katere so vsi drugi zaradi 
njih v skrbeh. Drugi jih končno vidijo 
in spoznajo, kako zelo morajo trpeti.«

Nismo žrtve genetske usode. 
Dr. Nela Sršen je v različnih kultu-
rah proučevala, kako številne so-
matske bolezni tradicionalno zdra-
vijo z mislimi in spreminjanjem sta-
nja zavesti.  »Um ustvarja stvarnost 
s podzavestnimi vsebinami. Epige-
netika pa nas uči, da je veliko stvari 
odvisnih od načina življenja in ne od 
genov! Ko smo ozaveščeni, postane-
mo vladarji svoje usode, namesto da 
mislimo, da smo žrtve naše genske 
sprogramiranosti. Genski material 
ne odreja našega življenja. Lahko se 
rodiš z mutirajočimi geni in ostaneš 
zdrav (normalen). Če spremeniš per-
cepcijo oziroma način, na katerega 
se berejo tvoji geni. To pomeni, da 
lahko daste novo obliko svoji genski 
kodi. Tisto, v kar VERJAMEMO,  
spremeni in nadzoruje biologijo,« 
razmišlja dr. Nela Sršen.

od stresa do raka. Dr. Nela Sr-
šen v svoji knjigi veliko razmišlja tudi 
o stresu in njegovi vzročni poveza-
nosti z nastankom raka ter načinih, 
na katere stres zmanjšuje sposob-
nost obrambe našega organizma. »Ta 
stres me ubija, so besede, ki jih po-
slušamo skorajda vsakodnevno. Na 
splošno bi lahko stres opredelili kot 
stanje, v katerem je porušeno psiho-
fizično ravnovesje organizma, vrni-
tev v ravnovesje pa zahteva dodaten 
trud. Čeprav se je o povezavah med 
stresom in boleznimi govorilo že v 19. 
stoletju, so šele v preteklem desetletju 
dokazali fiziološko povezanost med  
nevroendokrinim in imunskim siste-
mom. Ali bo stres vplival in v koli-
kšni meri na imunski sistem posame-
znika ter s tem povečal neodpornost 
proti boleznim, pa je seveda odvisno 
od značilnosti stresa, značilnosti ljudi 
in značilnosti okolja.«

Nekje na polovici knjige dr. Nele 
Sršen smo že tudi sami prepriča-
ni, da lahko držimo vajeti lastnega 
zdravja. Oziroma da se moramo mi-
selno okrepiti in najti mir v duši, in 
to veliko prej, preden začne umi-
rati telo. Ne smemo dovoliti, da bi 
travme postale detonator bolezni. 
Oh, težka naloga, a vaja dela moj-
stra. 

»Med vsemi dobrimi stvarmi 
je tisto, kar nas v hipu 
osreči, mir v duši.«

»Ameriška onkološka 
organizacija trdi, da se je mogoče 
izogniti 60 odstotkom tumorjev, 
če spremenimo življenjski slog 
in prehrano. Ta organizacija že 
dolgih 50 let proučuje tumorske 
gene.«

»Odkriti in prepoznati 
destruktivna čustva bolnika, 
razsvetliti stresni dogodek 
v njegovem življenju, ki jih je 
spodbudil, in razširiti bolnikovo 
samospoznanje o tem, je prvi 
korak na skupni poti zdravnika 
in bolnika pri iskanju ustreznega 
odgovora na določeno bolezen.«

Predstavitev knjige bo 
13. 6. 2013  ob 11. uri v 
prostorih Društva pisateljev 
Slovenije, Tomšičeva ulica 
12. Predstavitev bo vodila dr. 
Manca Košir.


