IZGOREVANJE NA DELOVNEM MESTU
Prepoznavanje in preprečevanje
sindroma izgorelosti
Za drugega skrbim TAKO, KOT bi želel(a), da drug skrbi zame.
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KAJ JE IZGORELOST?
-

STRES, DELOVNA IZČRPANOST (WORNOUT) IN IZGORELOST
(BURNOUT)
Izgorelost (burnout) bi najkrajše opisali kot kronično stanje skrajne
psihofizične in čustvene izčrpanosti.

STRES
je
reakcija
organizma na dražljaje iz
okolja,
ki
motijo
osebno ravnotežje. V
bistvu
je
program
telesnega
prilagajanja
novim okoliščinam. Stres
sam po sebi ni škodljiv,
pomembno
je,
kako
določeno
spremembo
okoliščin (ali odsotnost
spremembe) zaznavamo.

IZGORELOST (BURNOUT)
pa je
motnja, ki
jo
prekomeren
stres sicer
lahko sproži, vendar so
vzrok zanjo osebnostne
značilnosti,
predvsem
storilnostno
pogojeno
samovrednotenje.

Prekomeren stres in
delovna
obremenitev
ponavadi vodita v stanje
DELOVNE IZČRPANOST
(WORNOUT).

STES

Stresor
je
za
posameznika
tista
situacija, ki jo doživi kot
nevarnost, ne glede na
to, koliko je grožnja
.
resnična.
Kaj bomo zaznavali kot
obremenite, kot stresor
in kako se bomo odzvali,
pa je v veliki meri
odvisno
od
naših
izkušenj iz preteklosti.

Zato bodo tisti, ki so v
svojem otroštvu doživljali
manj
ugodne
odnose
(prevelika
pričakovanja
staršev,
razvajanje,
čustveno
zavračanje…),
tudi
bolj
ranljivi
za
obremenitve iz okolja, jih
bodo prej doživeli kot
stresne in se bodo nanje
močneje čustveno odzivali.

STRES

.

.
Če smo prepričani, da smo dovolj dobri samo takrat, kadar smo
svoje delo odlično opravili ali zadovoljili druge, je glavni izvor
stresa v nas, čeprav se nam zdi, da poseben trud in odličnost od
nas pričakujejo tudi drugi.

DELOVNA IZČRPANOST (WORNOUT)

.
Delovno izčrpan človek bo
iskal načine, da si odpočije,
vsaj izven delovnega časa.
Če ne bo mogel obremenitev,
ki ga izčrpavajo, zmanjšati
na drug način, bo poiskal
iskal ustreznejše delo ali
delovno okolje.
DELOVNA IZČRPANOST je normalna posledica
pretiranega dela, v katere nas silijo predvsem
objektivne zunanje okoliščine (npr. neposredna
zahteva za podaljšanje delovnega časa, krizne
situacije).

IZGORELOST (BURNOUT)

.

O izgorelosti govorimo takrat, ko pretirano
izčrpavanje skozi deloholizem privede do
psihofizičnega zloma.

Človek, kogar samopodoba je
odvisna
od
storilnostnega
samovrednotenja,
se
čuti
vrednega toliko, kolikor dobi
zunanjih potrditev za svoje
delo. Ker se boji, da bi se čutil
slabega, če bi razočaral svoja
ali tuja pričakovanja in zahteve,
se nenehno - zavedno ali
nezavedno - skozi pretirano
delo trudi za priznanje. Ob tem
se kronično psihično in telesno
izčrpava - izgoreva.
IZGORELOST
je
končna
posledica tega procesa. Človek
se psihično zlomi, ko izčrpa
svoje energetske rezerve so te
mere, da se ne zmore več
truditi.

RAZLIKA MED DELOHOLIZMOM IN ZAVZETOSTJO ZA DELO

V deloholizem ženeta strah in
tesnoba, zavzete za delo pa
delo veseli in zanima.
Zato se zavzeti za delo zmore
ustaviti, postaviti meje sebi in
drugim, preden se izčrpa,
deloholik pa ne.

DELOHOLIK

.

Tudi deloholiki, tako kot zavzeti za delo, delajo
več, kot se od njih zahteva, vendar zato, ker ne
zmorejo postaviti meje, ko so utrujeni in se
izčrpavajo preko vseh meja. To jim branijo
notranje prisile, ki se kažejo kot občutki tesnobe,
strahu, sramu in krivde.

Strah jih je:
- da ne bodo dovolj dobri,
- da ne bodo sprejeti,
- Izgubiti naklonjenost,
- da bodo drugi boljši,
če se ne bodo odzivali na
pričakovanja ali zahteve
okolice.
Zato se tudi takrat, ko se
utrujeni,
ne
zmorejo
ustaviti, saj utrujenost (ali
odklonjena zadolžitev) še
poveča strah in tesnobo,
kar požene v začarani krog
samoizčrpavanja
–
izgorevanja.

LABILNA SAMOPODOBA, ODVISNA OD
STORILNOSTNEGA SAMOVREDNOTENJA

Samopodoba obsega predstave, zaznave, misli, pojmovanja in
prepričanja o sebi ter vrednotenje samega sebe. Vrednotenje sebe je
lahko stabilno, ali pa je odvisno od zunanjih potrditev.
Samopodoba, ki je odvisna od zunanje potrditve , je LABILNA.
Raziskave kažejo, da je pri izgorelem človeku osrednji del labilne
samopodobe pogosto storilnostno samovrednotenje.
To pomeni, DA SE ČLOVEK CENI TOLIKO, KOLIKOR JE DOSEGEL IN
KOLIKOR JE ZA DOSEŽKE DOBIL ZUNANJIH PRIZNANJ.

Labilna samopodoba deluje kot notranja prisila, ki kandidate za
izgorelost žene v deloholizem, kadar teh potrditev ni dovolj.

KAKŠNO JE STANJE?

Rezultati vseslovenske raziskave
o izgorelosti 2006/2010 so
pokazali, da skoraj 60 % od 3250 testiranih oseb kaže znake
izčrpavanja!

NI ZNAKOV

42%

IZČRPANOST

30%

UJETOST

20%

IZGORELOST

8%

Moški in ženske so enako ogroženi, prav tako vse
starosti in vse izobrazbene skupine. Glede na
status zaposlitve navzgor izstopajo menedžerji.
Najvišjo stopnjo izgorelosti pa smo izmerili med
ženskami na vodilnih delovnih mestih in
samostojnimi podjetnicami, sledijo dijaki in
študenti.

ODSTOTKI DELOVNO IZČRPANIH IN OSEB Z ZNAKI
IZGOREVANJA V SPLOŠNI POPULACIJI
Podpovprečna
storilnostno
Samovrednotenje in /ali
deloholizem
Brez znakov
izčrpanosti

Z znaki
Izčrpanosti

Nadpovprečna
storilnostno
Samovrednotenje in /ali
deloholizem

Sproščeni
36,5 %

Ogroženi
5,5 %

DELOVNO
IZČRPANI
20%

IZGOREVAJO ali
IZGORELI
38 %

PREPOZNAVANJE IZGORELOSTI
-

PRETIRANO ODZIVANJA STRESNE OSI
Amygdala je center za preživetje, saj sproži reakcijo boj beg, tako da trenutno oceni
nevarnost situacije. Reagira nediskriminatorno, burno.
V organ spomina beleži izkušnje v obliki nezavednih emocionalnih spominov. Ti
spomini nezavedno nenehno vplivajo na oceno aktualnega dogajanja (implicitni
spomin). Travmatične izkušnje najbolj izkrivijo oceno, zato ljudje kot nevarne
ocenijo tudi nejasne, neogrožujoče in nevtralne in celo pozitivne signale.

Hipokampus začne delovati šele med 2. in 3. letom življenja. Organizira informacije
in glede na okoliščine uravnava nekontrolirane reakcije amigdale. Omogoča
kontekstualno različno odzivanje na nevarnost.
V organ spomina beleži eksplicitne, verbalno dosegljive spomine,
kontekstualizirane glede na prostor in čas.

Prefrontalni korteks daje smisel izkušnja, organizira unterakcijo s svetom, Je organ
spomina in predvidevanj.
Zgodnje neugodne izkušnje omejujejo ali onemogočajo izgradnjo povezav med
nižjimi in višjimi možganskimi centri. To ima za posledico povišano občutljivost na
učinke stresa kasneje v življenju in te osebe so mnogo bolj ranljive za kasnejši
razvoj s stresom povezanih duševnih motenj.

PRETIRANO ODZIVANJA STRESNE OSI

Na telesni ravni se v okoliščinah, ki
jih prepoznamo kot stresne, najprej
sproži ADRENALIN, ki naj bi s hitrim
povečanjem
energije
pomagal
razrešiti stresno situacijo. Adrenalin
pa ima le kratkotrajen učinek, saj je
namenjen le reševanju iz »nevarnih
situacij« (boj ali beg).
Zato se začne pod dolgotrajnejšimi
obremenitvami povečano izločati
KORTIZOL,
ki
omogoča
dolgotrajnejše močnejše izkoriščanje
psihične in telesne energije, kar pa
vodi v izčrpavanje in občutek
kronične utrujenosti.

PRETIRANO ODZIVANJA STRESNE OSI

Kroničen in intenziven stres vodi v
stalno pretirano izločanje kortizola.
Stalna stimulacija HHS osi pa lahko
privede do nasprotne reakcije telesa do blokade
delovanja žlez, ki
nadzorujejo izločanje kortizola in do
dolgotrajnega znižanja tega hormona.
ADRENALNA IZGORELOST
– HHS os
Funkcionalna blokada HHS osi

zmanjšano izločanje kortizola
.

OD UTRUJENOSTI DO ADRENALNE IZGORELOSTI

SIMPTOMI IZGOREVANJA IN IZGORELOSTI

1. stopnja izgorevanja - IZČRPANOST:
Kaže se kot:
občutek kronične utrujenosti
motnje koncentracije
DELOHOLIZEM (pretirana delovna angažiranost),

tesnoba

SIMPTOMI IZGOREVANJA IN IZGORELOSTI

2. stopnja izgorevanja - UJETOST:
Značilen je:
OBČUTEK UJETOSTI ter občutek nemoči, da bi
karkoli spremenili. na katero oseba pogosto
reagira aktivno, z menjavo delovnega ali
življenjskega okolja,
nihanje samopodobe

nihanje samopodobe

SIMPTOMI IZGOREVANJA IN IZGORELOSTI

3. stopnja: ADRENALNA IZGORELOST:
Značilna je skoraj popolna izguba energije, velik
psihofizični in nevrološki zlom (disfunkcija HHS
osi), nenehno spanje, lahko tudi infarkt,
možhanska kap. Značilni so tudi močni depresivni
znaki, zato se to motnjo pogosto zamenja z
depresijo. Oseba, ki doživi adrenalno izgorelost ni
spodobna delati. Akutno stanje traja nekaj tednov,
odpravljanje posledic pa od pol leta do dveh ali
štirih let.

Posledica: dolgotrajna
bolniška odsotnost ali celo
invalidska upokojitev

VZROKI ZA NASTANEK IZGORELOSTI
-

SOVPLIVANJE VZROKOV IZGORELOSTI

Izgorelost je rezultat sovplivanja zunanjih (situacijskih in medosebnih) in
notranjih dejavnikov (vzrokov):
ZUNANJI
• družbenoekonomske okoliščine
• psihološke okoliščine na delovnem mestu
• psihološke okoliščine v zasebnem življenju
VZGOJA

NOTRANJI
• osebnostne značilnosti (nevroticizem, introvertnost)
• labilna samopodoba, odvisna od storilnostnega
samovrednotenja
• nizke vrednote

KAR
VODI V

IZČRPAVANJE SKOZI DELOHOLIZEM in
NEZADOVOLJENOSTI TEMELJNIH POTREB 

IZGORELOST

OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI

OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI, ki povečujejo tveganje za izgorevanje:
Visoka čustvena labilnost in nizka ekstravertnost (družabnost) ter vestnost,
Nizke osebne vrednote povečujejo tveganje za izgorevanje
Najpomembnejša osebnostna značilnost, ki pomeni tveganje za izgorelost,
pa je :
LABILNA SAMOPODOBA, KI JE ODVISNA OD
STORILNOSTNEGA SAMOVREDNOTENJA.

RELACIJSKA TRAVMA IN STRESNI ODZIV

Varna navezanost omogoči manj travmatičnih spominov,
razvijajoči hipokampus postopno prevzame uravnotežanje
reaktivnosti amygdale.

Negotova navezanost (akutna travma ali trajen travmatičen odnos)
zavre razvoj hipokampusa in ga preglasi, reaktivnost amygdale
ostane nemodulirana. Pogojena reakcija na strah: asociacijsko
učenje lahko poveže medosebno bližino in nevarnost..

LABILNA SAMOPODOBA, ODVISNA OD STORILNOSTNO
POGOJENEGA SAMOVREDNOTENJA

POSLEDICE:
občutek notranje nuje,
kratkotrajno zadovoljstvo ob uspehu,
sram ob neuspehu,
samokritičnost pa visoka,
visoka čustvena ranljivost..

Tako samovrednotenje se navzven kaže kot potreba po perfektnosti in izjemnosti, kot izrazita
občutljivost za kritiko, sram ob neuspehu ali kot pretirana ustrežljivost.

Samopodoba tistih, ki so jih starši vzgajali z brezpogojno ljubeznijo (otrokove razvojne potrebe so
postavili na prvo mesto), je stabilna in pozitivna ter omogoča, da prepoznavajo in na ustrezen način
uveljavljajo svoje lastne meje, motive in potrebe.

VZGOJA S POGOJEVANO LJUBEZNIJO

Pogojevana ljubezen je odnos, ki vodi v negovotov obliko
navezanosti.
Skozi vzgojo s pogojevano ljubeznijo se lahko oblikuje labilna.
samopodoba
Pogojevana ljubezen staršev pomeni, da ti sprejemajo svojega otroka predvsem ali samo takrat, ko
izpolni njihova pričakovanja. Kadar jih ne, ga kaznujejo z odtegovanjem ljubezni (Takega pa te ne
maram!).
Pri vzgoji s pogojevano ljubeznijo je ljubezen staršev nagrada za pridnost.

Kadar otroci dobijo pohvale in ljubezen predvsem za delovne dosežke, ob neuspehu pa so starši
razočarani nad njimi in jih s kritiko razvrednotijo, postanejo delovni dosežki merilo lastne
VREDNOSTI.
Zato začne sebe vrednotiti po odzivih na dosežke, oblikuje torej storilnostno samovrednotenje.
Samopodoba postane labilna. Otrok se začne truditi, da bi bil dovolj dober, da bi bil sprejet in
ljubljen.

OBLIKOVANJE LABILNE SAMOPODOBE KOT NOTRANJE
PRISILE

Labilna samopodoba, odvisne od zunanjih potrditev, deluje kot
notranja PRISILNA motivacija, ki žene v deloholizem. Zahteve in
pričakovanja staršev pa se vgradijo kot notranja prisila.
Vsakokrat, ko se tak človek na delovnem mestu ali drugje dalj časa
znajde v okoliščinah, ki so (nezavedno) čustveno podobne tistim iz
otroštva (ko so je neuspešno trudil pridobiti brezpogojno ljubezen
staršev ali zaščititi se pred njihovimi pretiranimi zahtevami), bodo
take okoliščine doživeli kot posebno stresne. Amygdala jih bo
preplavila s tesnobnimi občutki.

To pa zato, ker v bistvu zunanje zahteve sovpadejo s
ponotranjenimi) zahtevami in pričakovanji staršev – lastnimi
notranjimi prisilami. Da bi umirili to tesnobo, se bodo začeli
spet močno truditi, se deloholično dokazovati, se izčrpavati in
ob tem izgorevati.

OBLIKOVANJE LABILNE SAMOPODOBE KOT NOTRANJE
PRISILE - POSLEDICE

Zato tudi kot odrasli težko ločuje med svojimi in tujimi
potrebami, pričakovanji, željami ter občutki.

Prav tako težko prepoznavajo in postavljajo meje
drugim in tudi samemu sebi, daj jih misel, da bi rekli
ne spet preplavi s tesnobo.

OBLIKOVANJE LABILNE SAMOPODOBE KOT NOTRANJE
PRISILE - POSLEDICE

Zaradi tega se kandidat za izgorelost trudi odzivati na pričakovanja okolice in jih skuša
zadovoljiti, v nasprotnem primeru počuti nezadostnega, slabega. Da bi zmanjšal ta strah,
tesnob, se odzove s pretirano aktivnostjo, s pridnostjo oziroma deloholizmom, ne glede na
izčrpavanje energetskih rezerv.
Tudi v svojem prostem času si ne dovolijo počitka, ampak si nalagajo nove in nove
obremenitve. Od drugih pričakuje dovoljenje (postavljanje meje) za počitek.

VSEBINA NOTRANJIH PRISIL

KAKŠNO JE STANJE?

Tvegane osebnostne lastnosti:
- strah pred zavrnitvijo, izgubo bližine
- strah pred bližino
- strah pred kritiko, razvrednotenjem

zavrnitev

24%

bližina

31%

razvrednotenje

17%

SKUPAJ

72%

ZAKAJ IZGOREVAMO?

Kadar zunanje zahteve objektivno
sovpadejo z vsebino notranjih (prisilnih)
motivov, se tak človek odzove z
pretiranim delovanjem (deloholizmom).

Te okoliščine doživi kot močne STRESORJE.

Primer: “Težko prenašam svojo šefico, zato ker se vede tako, kot se je moj oče. Ker nikdar
nismo vedeli, kakšne volje bo in kaj bo hotel od nas, ko bo prišel domov, sem se morala vsak dan
prilagajati na njegovo voljo. Tudi šefica je vsako jutro druge volje. To me naredi negotovo, bojim
se, da ne bo zadovoljna z mano, zato se trudim in trudim, da bi razumela, kaj hoče od mene in jih
ustregla.”

PREPREČEVANJE IZGORELOSTI IN DELOVNE
IZČRPANOSTI
-

PREPREČEVANJE IZGORELOSTI IN DELOVNE IZČRPANOSTI
KAJ LAHKO STORI DELODAJALEC?

CILJI: preprečiti želimo nove primere izgorevanja (nadzor nad delom),
končno stopnjo – adrenalno izgorelost (izobraževanje, svetovanje) in
ponovitve (svetovanje, prerazporeditve)
1. Ugotovimo stanje, kako močno izgorevajo vodilni in zaposleni;
2. Ugotovimo, vzroke za izčrpanost in kateri razlog prevladuje:
- pretirane obremenitve in pritiski (WORNOUT – DELOVNA
IZČRPANOST)
- labilna samopodoba in psihološke delovne okoliščine
(BURNOUT – IZGORELOST).
Pogosto ugotovimo, da se pojavljata v podjetju oba dejavnika.
3. Sprejmemo ukrepe za zagotavljanje ustreznejšega psihološkega
delovnega okolja:
Spreminjanje urnikov (prilagoditev osebnemu ritmu)
Izobraževanje zaposlenih (nova znanja večajo zavzetost za delo in
samozaupanje)
Zahteve in vzpodbude zaposlenih
Preverjanje uspešnosti rezultatov (nagrajevanje, suposabljanje,
napredovanje po uspešnosti)

PREPREČEVANJE IZGORELOSTI IN DELOVNE IZČRPANOSTI
KAJ LAHKO STORI DELODAJALEC?
4. Da bi omogočili vsaj delni nadzor zaposlenih nad lastnim delom,
je potrebno zagotoviti:
posvetovanje o nalogah, ustrezne vire in opremo, jasne opise
delovnih zadolžitev in pričakovanj in odprte komunikacijske kanale
med menedžerji in zaposlenimi.
5. Preverimo, ali je morda prisoten pojav mobbinga:
6. Zaposlenim omogočimo izobraževanje za prepoznavanje
vzrokov, zgodnjih znakov izgorevanja in o tem, kaj lahko sami
storijo za zmanjševanje izgorelosti.
7. Vzpostaviti odprto, vzpodbudno delovno klimo.
8. Za zaposlene, ki predvsem veliko delajo z ljudmi, je dobrodošla podpora SUPERVIZIJSKA
SKUPINA.
9. Z menedžerji in zaposlenimi poleg pogodbe o zaposlitvi (individualne ali kolektivne)
sklenemo še PSIHOLOŠKO DELOVNO POGODBO. Psihološka delovna pogodba vsebuje
medsebojne obljube in neformalne obveznosti, ki jih sprejmeta obeh strani, delodajalci in
zaposleni.

PREPREČEVANJE IZGORELOSTI IN DELOVNE IZČRPANOSTI
KAJ LAHKO STORIMO SAMI?
Ker so okoliščine, ki pri posamezniku sprožijo proces izčrpavanja skozi deloholizem,
različne za vsakega posameznika, saj so odvisne od njegovih osebnih izkušenj, je
pomembno, da se naučimo:
1. Prepoznati znake deloholizma in jih ločiti od zavzetosti za delo (Ali delam preveč?)
2. Prepoznati sprožilne situacije, ki nas vodijo v deloholizem (Kdaj in kje začnem delati
preveč?)
3. Prepoznati svoje notranje prisile, ki sprožijo deloholizem (izgorevanje) in jih se
naučiti razlikovati od realnih zunanjih zahtev (delovna izčrpanost), torej ločiti lastna
pričakovanja in predstave od resničnih pritiskov okolja (Zakaj delam preveč?),
4. Prepoznati znake izgorevanja (Ali me delo izčrpava?).

PREPREČEVANJE IZGORELOSTI IN DELOVNE IZČRPANOSTI
KAJ LAHKO STORIMO SAMI?
Odločimo se , da bomo skrbeli zase: Definicija norosti je namreč delati iste stvari in
pričakovati drugačne rezultate. (Rita May Brown).
1.

Preverjanje okoliščin, ki pomenijo tveganje za izgorelost: Trajne neugodne
okoliščine pomenijo neprestan vir izčrpavanja.

2.

Preverjanje motivov in vrednot, saj oboji močno vplivajo na naše ravnanje.
Premislite o tem, kaj želim od sebe in zase?

3.

Naučite se izražati svoje občutke, čustva, želje in pričakovanja.

4.

Jasno postavljate svoje realne meje in zahteve.

5.

Uravnotežite aktivnosti, ki vas izčrpavajo in tiste, ki vam razbremenjujejo.

6.

Zagotavljanje dovolj velike količina počitka:
Rekreacija sicer lahko prinese nekaj sprostitve, vendar ne more nadomestiti
počitka!

7.

Postavljajte si realne cilje.

PREPREČEVANJE IZGORELOSTI IN DELOVNE IZČRPANOSTI
KAJ LAHKO STORIMO SAMI?

Tisti, ki v sebi nosijo več osebnostnih značilnosti, ki predstavljajo tveganje za izgorevanje,
naj poiščejo strokovno pomoč pri psihoterapevtu. Za spreminjanje osebnostnih značilnosti,
ki predstavljajo tveganje za izgorelost, je potrebna strokovna podpora in pomoč, saj te
predstavljajo notranje zapovedi, prisilo, ki nas žene v pretirano storilnost DELOHOLIZEM.
Človek, ki nosi v sebi LABILNO SAMOPODOBO, ODVISNO OD STORILNOSTNO
POGOJENEGA SAMOVREDNOTENJA, dela zato, ker se brez pohvale za dosežke SLABO
POČUTI. Zato so nasveti: NAUČITE SE REČI NE! neučinkoviti, ne da bi odpravili vzroke, ki
sprožajo tesnobo in občutke krivde ob tem.

PSIHOTERAPIJA

Psihoterapija

je

zdravljenje

duševnih

težav

s

pomočjo

psiholoških

sredstev.

V tem procesu zdravljenja usposobljen strokovnjak (psihoterapevt) vzpostavi poklicen
odnos s pacientom, da bi odstranil ali modificiral obstoječe simptome in spremenil moteče
oblike vedenja, hkrati pa vzpodbujal osebno rast in razvoj za doseganje kvalitetnejšega
življenja.
Psihoterapevt zdravi čustvene težave, duševne motnje in motnje prilagajanja s posebnimi
tehnikami določene psihoterapevtske šole. Psihoterapija lahko poteka individualno ali v
skupini.
Vsi ostali strokovnjaki (psiholog, klinični psiholog, psihiater) opravljajo različne oblike
svetovanja, psihiatri pa še zdravljenje z zdravili.
Zakaj je pri izgorevanju potrebna psihoterapija?
Izgorevanje je povezano s samopodobo in mejami, česar je ni mogoče spremeniti “z voljo” ,
prijateljskimi pogovori ali svetovanjem. Gre za temelje osebnosti, ki jih je mogoče
spreminjati le v dolgotrajnem procesu s pomočjo strokovnjaka.

Sindrom izgorelosti :
Prepoznavanje in preprečevanje

Workaholism is
Za drugega skrbim TAKO, KOT bi želel(a), da drug skrbi zame.
Burning out is
Za drugega skrbim ZATO, KER bi želel(a), da drug skrbi zame.

SKRB ZASE NI EGOIZEM!

Hvala za pozornost!

