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Kaj nas bo danes (z)družilo?

• Kako smo se znašli v tem, da je izgorelost „kuga“ 21. stoletja?

• Stres in odziv na stres

• Ali lahko izgorim tudi jaz?

• Kaj je izgorelost?

• Simptomi in faze izgorelosti

• Kako do diagnoze?

• Zdravljenje izgorelosti

• Izgorelost kot priložnost za novo rojstvo









































































Film „Happiness“, Steve Cutts:
https://www.youtube.com/watch?v=gnv-QO99CII&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=gnv-QO99CII&feature=share


Kako smo se znašli tukaj – zunanji 
dejavniki

• Družbene razmere

• Slovenska kultura

• Organizacijska klima v podjetjih



Kako smo se znašli tukaj – notranji 
dejavniki

• Osebnostne lastnosti, gonila

• Dovoljenja, prepovedi

• Način razmišljanja

• Prepričanja



Stres in odziv na stres

• Stres je odgovor telesa na dražljaj iz okolja. 

• Stres je tisto, kar se pojavi, ko je na kocki nekaj, kar nam je pomembno 
(POVEZAVA STRESA in SMISELNOSTI) .

• Stres je stanje ogroženosti homeostaze, katere povzročitelji so psihološki 
in fiziološki stresni dejavniki posameznika ali vplivi iz okolja (dr. Alojz 
Ihan, Mateja Hafner, Prebujanja, 2014).

• Stresni odziv in z njim povezane psihosomatske bolezni lahko 
poimenujemo kot FUNKCIONALNE MOTNJE (psihonevroimunologija).



Splošni prilagoditveni sindrom

Vir: Adrenal fatigue coach



Stresna os (hipotalamus-hipofizno-suprarenalna
os)

• Os hipotalamus-hipofiza-nadledvična 
žleza (HHA-os) = stresna os (uravnava 
telesni stresni odziv).

• Adrenalna izgorelost: stanje, pri 
katerem pride do funkcionalne 
spremembe v delovanju 
nevroendokrinega sistema, kaže pa se 
kot motnja v delovanju stresne osi.



Kaj sploh je izgorelost?

• IZGOREVANJE: proces samoizčrpavanja zaradi notranjih prisil, 
ki so vzvod.

• IZGORELOST (BURN OUT): ko pretirano izčrpavanje pripelje 
do psihofizičnega zloma.

• Je funkcionalna sprememba v delovanju nevroendokrinega sistema, 
kaže pa se kot motnja v delovanju stresne osi. 



Kaj ni izgorelost?

• Utrujenost in odpor do dela še ne pomenita izgorelosti. 

• DELOVNA IZČRPANOST (ang. WORN OUT): je normalna 
posledica prevelikih obremenitev – pretiranega dela in čezmernega 
stresa zaradi objektivnih zunanjih okoliščin . Je normalno stanje po 
intenzivnem delu. Ni patološka sama po sebi in izzveni po počitku. 
Izčrpan človek, ki ni deloholik, si počitek normalno zagotovi.



Vir: Nacionalni inštitut za
javno zdravje



Faze izgorelosti Adrenalni zlom

Ujetost

Izčrpanost

Preutrujenost

Utrujenost

Čilost

2. faza izgorelosti - ujetost

3. faza izgorelosti – sindrom adrenalne izgorelosti

1. faza izgorelosti - izčrpanost



Diagnosticiranje: Z. 73

• Muke do diagnoze. Izgorelost je sindrom – skupek simptomov.

• Laboratorijski testi načeloma ne pokažejo nepravilnosti.

• V SLO priznana kot duševna motnja, stanje psihične in fizične 
izčrpanosti. ZZZS jo priznava le kot stanje in ne bolezen.

• Diagnoza: osebni zdravnik – specialist psihiater (napotnica in 
izvid) – psihoterapevt/psiholog (pridodati mnenje k izvidom vsak 
mesec).

• Urejanje bolniškega staleža: do en mesec osebni zdravnik, potem le 
z diagnozo in izvidom 1x mesečno pri psihiatru uradnega 
zdravstvenega sistema.



Zdravljenje

• Zahteva multidisciplinarno obravnavo/celostno zdravljenje – TEGA 
V SLOVENIJI NI. 

• Izključiti je potrebno obolelost posameznih telesnih sistemov.

• Zdraviti potrebno tudi pridružene težave: ŠČITNICA, PREBAVA, 
TEŽAVE S S KRVNIM SLADKORJEM, DEBELOST, SPREMEMBE 
RAZPOLOŽENJA, AVTOIMUNA VNETJA…

• POTREBNO JE PREVZETI ODGOVORNOST ZA LASTNO 
POČUTJE. Imamo na izbiro: biti prijazen do sebe.



Okrevanje

1. faza:

izčrpanost

• 6 mesecev

2. faza:

ujetost

• 12-18 mesecev

3. faza:

SAI

• 2-4 leta

• nujna hospitalizacija



Potek zdravljenja

• Nelinearno, vmesna poslabšanja – adrenalni padci, znova novi uvidi, 
zelo dolgotrajno…

• Faz se ne da prehitevati.



Začaran krog adrenalnih padcev

Pretirana aktivnost

Energija upada, 
simptomi se 

povečujejo, posledično 
zmanjšamo aktivnosti

Premalo intenzivna 
dejavnost

Padec

Znova boljše počutje, 
želimo nadoknaditi vse 

za nazaj, večja 
aktivnost



Cilj zdravljenja

• Gradimo novo osebnost na težki izkušnji – REDEFINIRANJE sebe 
in ODNOSA DO SEBE.

• Sprejeti omejitve.

• Padec ni izbira, izbira pa je, kako se poberemo in izkoristimo tak 
padec za življenjsko rast PRIHODNOST.

• PRIHODNOST ključna: pogled nazaj le toliko, da se učimo iz napak, 
zablod…



Zdravila

• Čudežne tablete/zdravila, ki bi pozdravila izgorelost, ni. 

• Antidepresivi - “bergla“ za pridružene motnje.



Psihoterapija

• Poiskati ustreznega psihoterapevta/kemija med klientom in psihoterapevtom+zaupanje.

• Raziskati osnovno pozicijo, kdo sem, kaj je moja osnovna vrednota/poslanstvo, ZAKAJ TAKO 
DELUJEMO, DA NAS JE PRIPRELJALO V IZGOREVANJE/IZGORELOST.

• Raziskati VZORCE, PREPRIČANJA...

• Naučimo se prepoznavati POČUTJA.

• Iskanje sprožilcev (v osebnostni strukturi, zunaj…)

• Za koga delamo (za naše starše, zahteve okolice ali res zase…kaj si s tem dokazujemo, zakaj 
iščemo potrditev navzven, zakaj sem tak perfekcionist, zakaj si ne znam vzeti počitke-od kod 
izvira krivda, kje in ob kom (izgorevamo tudi zaradi odnosov) izgubljam toliko energije, kje se 
polnim…

• NAJPREJ POKAŽEMO S PRSTOM NA DRUGE, NA KONCU SE VEDNO VRNEMO K SEBI -
zakaj nismo v soglasju s samim sabo.

• Usmerimo se v prihodnost, a brskamo po preteklosti.



Logosinteza

• Posebno oblikovan postopek – raziščemo mentalne slike + 3 stavki.

• Učinkovito razbremeni, nevtralizira stare boleče „zasidrane“ vsebine 
(strahove, boleče situacije, neprijetne osebe, nerealna pričakovanja do 
sebe in drugih…), ki so izvor težav.

• Zmanjša odziv na sprožilec.

• Preteklost nas ne obremenjuje, zaživimo tukaj in zdaj, energijo 
uporabljamo zase in ne za „staro prtljago“.

• „IZGORELOST JE ZANKA. IN ZANKA SE NEKOČ RAZPLETE.“

Tina Bončina, dr. med., psihoterapevtka, Psihofiza



Cilji psihoterapije

• Postaviti sebe na prvo mesto! Zdrava sebičnost.

• Znati si prisluhniti – telesu, potrebam…

• Najti novo frekvenco, na kateri vibriraš.

• Umiriti se na drugi frekvenci.

• Osredotočiti se k svoji biti, povrniti k svojemu bistvu, stik s sabo.

• Manj pozornosti posvečati zunanjemu svetu.

• Kako goreti, a ne izgoreti. Zmanjšati angažma in odtekanje energije.

• Odprtost, srčnost iz biti in ne delati.

• Imeti končno sliko, kam greš.

• KAR PLAŠI, V RESNICI OSVOBAJA 



S hrano reguliramo duševno zdravje

• Personificirana, izhaja iz izvidov.

• Nova pravila prehranjevanja.

• Prehranska dopolna ali infuzije 
mikrohranil - slaba absorbcija v 
izgorelosti.

• Vzpodbudimo samozdravljenje.

• Uravnavamo krvni sladkor in raven 
kortizola ter ostale hormone, vplivamo 
na raven energije skozi ves dan, 
zmanjšujemo vnetja, krepimo imunski 
sistem, vplivamo na   duševno zdravje.



Prehranska terapija – splošni nasveti

Izločiti iz prehrane:

- sladkor in vsa sladka živila ter 
pijače; 

- belo moko, bel riž, bele testenine; 

- trans maščobe;

- alkohol, kavo, energijske napitke;

- industrijsko pripravljeno hrano 
(čips, testenine, hrenovke, 
omakice, juhe, itd).

- živila z visokim glikemičnim 
indeksom;

Vnesti v prehrano:

- zelenjavo z veliko vlakninami, 

- jagodičevje in nesladko sadje,

- ribe in morske sadeže,

- paražita: prosena in ajdova kaša ter 
njihove moke,

- kaovostne maščobe, različne,

- kakovostne beljakovine: jajca, 
drobovino, sirotko, meso pašnih 
živali,

- oreščke in semena,

- fermentirana živila in

- 5 obrokov dnevno – krivulja 
kortizola.



Prehranska terapija – kronična utrujenost 

• Simptom nefunkcionalnih mitohondrijev, ki niso (več) zmožni 
ustvariti dovolj energije (ATP) na nivoju celic. Celica-tkivo-
organi-org. sistemi. 

• Mitohondriji – elektrarne naših celic. Elektrarna ne more 
proizvesti dovolj energije, če nima ustreznih surovin (hrana in 
prebavna funkcija) ali če so okvarjene turbine (poškodbe na 
mitohondijih). 

• Ni dovolj energije, vse se upočasni, poveča se oksidativni stres, ki 
še dodatno poškoduje tkiva.

• Vitamini skupine B, (1,2,3,6, folat,12), glutation, CoQ10, 
L-karnitin, polifenoli, resveratrol. 

Vir: Myhill, S., Booth, N. E., & McLaren-Howard, J. (2009). Chronic fatigue syndrome and mitochondrial dysfunction. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 2(1), 1–16

Myhill, S., Booth, N. E., & McLaren-Howard, J. (2013). Targeting mitochondrial dysfunction in the treatment of Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) - a clinical audit. International Journal 
of Clinical and Experimental Medicine, 6(1), 1–15



Prehranska terapija – sindrom prepustnega 
črevesja

• Preden se hrana vsrka v kri, mora biti razgrajena na osnovne najmanjše gradnike.

• Stena tankega črevesja - kakor koža - varuje pred mikroorganizmi, toksini, itd.

• Poškodovana - preveč prepustna - v krvni obtok uidejo tudi toksini črevesnih bakterij in glivic,  
endotoksini, “večje molekule hrane”, težke kovine.

• Te “prevelike” snovi vzbudijo pozornost imunskega sistema, ki jih zamenja za viruse, bakterije. To 
ustvarja vnetja, simptome in bolezni, pridružene izgorelosti: alergije, avtoimune bolezni, 
kronična utrujenost, glavoboli, vnetja ( kortizol!).

• Povzročitelj stres.

• Dejavniki, ki lahko poslabšajo oz. prispevajo k sindromu prepustnega črevesja, so: gluten, mleko, 
žita, alkohol, kofein, premalo želodčne kisline, sladkor in sladkarije, bel kruh, pekovko pecivo, 
procesirana hrana, posredno zdravila: nesteroidna protivnetna zdravila (npr. zdravila za 
zdravljenje revme, paracetamol), za zniževanje želodčne kisline, antibiotiki.

Vir: Bischoff et al. BMC Gastroenterology 2014, 14:189http://www.biomedcentral.com/1471-230X/14/189

Fasano A. Zonulin, regulation of tight junctions, and autoimmune diseases. Annals of the New York Academy of Sciences. 2012;1258(1):25-33. doi:10.1111/j.1749-6632.2012.06538.x.



Tehnike sproščanja in ohranjanja stika s 
samim seboj ter okolico

• Preobrat iz polja simpatikusa v parasimpatikus. Dnevno v 
stiku s samim sabo.

• Joga
• Čuječnost
• Meditacija

• Zdravilna moč narave



Spanec je boljši kot žganec

• Higiena spanja

• Vsaka aktivacija potrebuje počitek. 

Stres + počitek=napredek!



Druga stran stresa – nova znanost o 
stresu
• PREPRIČANJA o stresu so pomembna. 

• Stres sam po sebi ni škodljiv, ampak kombinacija STRESA in 
PREPRIČANJA, da je stres škodljiv. 

• Stresa ne moremo nadzorovati, ODNOS do njega pa JA. Posledica: 
bolj sprejemajoč odnos do bitk, srečnejši, manj depresivni, vzdržljivi. 

• ODNOS omogoča sprejemati in predrugačiti stres.

Vir: Kelly McGonigal, The upside of stress



Stres je škodljiv…razen kadar ni

• Stres poveča tveganje za zdravstvene težave…razen kadar se trudiš 
za dobrobit skupnosti.

• Stres zviša tveganje za umrljivost…razen kadar ima življenje smisel.

• Stres zviša tveganje za depresijo…razen kadar vidite korist v svojih 
bitkah.

• Stres ohromi…razen kadar ljudje menijo, da so sposobni.

• Stres vas onesposobi…razen kadar pomaga pri doseganju uspehov.



Kaj še pomaga pri soočanju s stresom?

• Najti osnovo vrednoto/vrednote svojega življenja – smisel v vsakdanjem stresu.

• Ne dvomimo vase, ne izolirajmo se, stres ne nam ne sme zdeti popolnoma nesmiselen in 
nasprotujoč naši volji.

• Odkriti pogovori, da se počutimo manj sami v trpljenju.

• Telesni odziv na stres kot vir, da si zaupamo, ko smo pod pritiskom in se uspešno soočimo z 
izzivi.

• Pomagajmo drugim – tako pri sebi zvišamo upanje in pogum.

• Vsak trenutek je priložnost, da se vprašamo: kako si želim zrasti zaradi stresa.

• Najboljši način spoprijemanja s stresom ni zmanjševanje ali izogibanje, temveč ponoven 
razmislek o stresu in njegovo SPREJEMANJE – zato se počutimo bolj opolnomočene pri 
spopadanju z izzivi.



Da se zanka izgorelosti razpleta – 1. del

• Priznajmo si, da ne zmoremo več in izgorevamo/smo izgoreli. 

Ranljivost.

• Postavimo sebe na prvo mesto. Najdimo vlogo tudi zase.

• Način razmišljanja/delovanja, ki nas privede v izgorelost, ni 

način, s katerim se pozdravimo.

• Povežimo se…s sabo in drugimi.

• Nova identiteta. NE jaz izgorelec.



Da se zanka izgorelosti razpleta – 2. del

• Opismujmo se o duševnem zdravju/mentalna higiena.

• Asertivno vedenje, postavljanje mej (NE).

• Omejitev uporabe mobilnih telefonov, še posebej 
družbenih omrežij.

• Negativne misli/podzavest, ne podcenjujmo moči uma.

• Živimo zase.



Da se zanka izgorelosti razpleta – 3. del

• Kaj nas polni, kaj nas izčrpava/dinamično ravnovesje. 
Pazimo na energijske rezerve.

• Postavljajmo si realne, dosegljive cilje, da nas preveč ne 
izčrpa.

• Ne tekmujmo z drugimi.

• Najdimo osebno/e vrednoto/e, smisel življenja.

• Stremimo k pojmu „DOVOLJ DOBRO“.



Da se zanka izgorelosti razpleta – 4. del

• Spremenimo odnos do dela, količino dela in način dela. 

• Naučimo pohvaliti sami sebe in druge. Nagradimo se za 
dosežke in cenimo svoje delo.

• Spuščajmo kontrolo in perfekcionizem – pravilo 70%. 

• „Dolce far niente“ brez krivde, slabe vesti – pogledati, od 
kod izvira.



Da se zanka izgorelosti razpleta – 5. del

• Možnost izbire hitrosti – od prve do šeste prestave, tudi 
ler.

• Sproti preverjajmo, kako se čustveno, duševno in telesno 
odzivamo na obremenitve.

• Telesna vadba v skladu s sposobnostmi telesa (pretirana 
vodi v pretreniranost in izgorelost). Šport, ki sprošča in ne 
obremeni telesa. 



Novo rojstvo

• Umetnost kintsugija



pomisli na rože

naučile te bodo

da morajo tudi ljudje

oveneti

in pasti

da lahko spet zacvetijo

Rupi Kaur, Sonce in njeno cvetje


