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ixdr. Emily Nagoski in prof. Amelia Nagoski

UVOD

Pričujoča knjiga je namenjena kateri koli ženski, ki se je kdaj v življenju 
počutila obremenjeno in izčrpano zaradi kopice vsakdanjih opravil, a je 
kljub temu imela občutek, da ni naredila ‚dovolj‘. Kar je tako rekoč vsaka 
ženska, ki jo poznava – vključno z nama. 

Gotovo ste že ničkolikokrat slišale, kaj je dobro za vas: gibanje, zeleni 
smoothieji, sočutje do sebe, pobarvanke za odrasle, čuječnost, tople 
kopeli, hvaležnost … Vse to ste najbrž tudi že poskusile, tako kot midve. 
In včasih to tudi pomaga, vsaj za nekaj časa. Ampak nato pridejo druge 
skrbi, ker imajo otroci v šoli težave ali se v stiski znajde naš partner ali 
pa nam v službi naložijo nov projekt, in takrat pomislimo: Sebi se bom 
posvetila takoj, ko končam tole.  

Težava ni v tem, da se ženske ne trudijo. Ravno nasprotno, trudimo se 
ves čas. Neprestano skušamo delati in biti vse tisto, kar od nas zahtevajo 
drugi. Pripravljene smo poskusiti kar koli – kateri koli zeleni smoothie, 
katero koli dihalno vajo, katero koli pobarvanko za odrasle ali sproščujočo 
kopel, vsakršen oddih ali dopust, ki ga lahko vrinemo v svoje urnike – da 
smo tisto, kar od nas zahtevajo služba, družina in svet. Skušamo si nadeti 
svojo lastno kisikovo masko, preden pri tem pomagamo drugim. In nato 
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se zgodba ponovi: spet pride otrok s težavami, grozen šef ali naporen 
semester.  

Težava ni v tem, da se ne trudimo. Težava tudi ni v tem, da ne vemo, 
kako. Težava je v tem, da je ‚dobro počutje‘ dandanes postalo zgolj eden 
od ciljev, h kateremu naj bi stremeli vsi, a ki ga dejansko lahko dosežejo 
samo ljudje, ki imajo denar, čas, jahte, varuške in Oprahino telefonsko 
številko.

Ta knjiga je torej drugačna od vsega, kar ste o izgorelosti prebrale 
doslej. Spoznale bomo, na kakšen način se dobro počutje lahko kaže v 
vašem resničnem življenju, in soočile se bomo z ovirami, ki stojijo med 
vami in vašim lastnim dobrim počutjem. Te ovire bomo kot nekakšne 
znamenitosti na zemljevidu umestile v širši kontekst, da bomo lahko 
našle poti, ki vodijo okoli njih, skoznje in čeznje – včasih pa samo razbile 
na tisoč koščkov.  

S pomočjo znanosti. 

Kdo sva in zaKaj sva napisali Izgorelost

Emily je promotorka zdravega načina življenja z doktoratom v žepu 
in uspešnico na lestvici New York Timesa, ki nosi naslov Come as You 
Are: The Surprising New Science That Will Transform Your Sex Life. 
Na predstavitvah knjige širom po državi so ji bralci kar naprej govorili, 
da jim življenja niso najbolj spremenile informacije o spolnosti z vidika 
znanosti, temveč poglavja o stresu in predelavi čustev.    

Ko je to povedala svoji sestri dvojčici Amelii, zborovodkinji po poklicu, 
je Amelia trenila, kot da je to očitno. »Seveda. Nihče nas ne nauči, 
kako naj občutimo svoja čustva. No, mene so. Vsak na konservatorju 
izšolan glasbenik se nauči občutiti svoja čustva, ko poje na odrih ali 
stoji na podestih. Ampak to še ne pomeni, da sem bila tega vešča tudi v 
resničnem svetu. A ko sem se tega enkrat naučila, mi je to najbrž rešilo 
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življenje,« je rekla.     
»Dvakrat,« je še dodala.
Emily, ki se je spomnila svojih občutkov, ko je gledala svojo objokano 

sestro v bolniški halji, je rekla: »O tem bi morali napisati knjigo.«
Amelia se je strinjala, rekoč: »Taka knjiga bi mi precej izboljšala 

življenje.«
No, to je tista knjiga.
Razvila se je v nekaj več kot samo v knjigo o stresu. Postala je knjiga o 

povezanosti z drugimi. Ljudje nismo ustvarjeni, da bi pomembne stvari 
delali sami; ustvarjeni smo, da jih delamo skupaj. To je tudi rdeča nit 
tega priročnika in razlog, zakaj sva ga napisali. 

Čustvena izčrpanost

Ko sva ženskam povedali, da piševa knjigo z naslovom Izgorelost, 
nobena ni vprašala, kaj izgorelost sploh je (večinoma so rekle: ‚Je že 
izšla? Jo lahko preberem?‘). Vsem se nekako nagonsko dozdeva, kaj je 
‚izgorelost‘; poznamo občutke v svojem telesu, kadar ji podležemo, in 
vemo, kako vpliva na naša čustva. Ko je Herman Freundenberger leta 
1975 ta izraz prvič uveljavil kot strokovni termin, je ‚izgorelost‘ opredelil 
na podlagi treh elementov:

1. Čustvena izčrpanost – utrujenost, ki nastopi zaradi 
dolgotrajnih in pretiranih skrbi.

2. Depersonalizacija – odsotnost empatije, skrbi za druge in 
sočutja.

3. Zmanjšan občutek osebne izpolnitve – nepremagljiv 
občutek nesmisla; občutek, da je vse, kar storite, zaman. 
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Dejstvo, da je izgorelost že skoraj splošno razširjena med ljudmi, 
pogosto podcenjujemo. V Ameriki se z zmerno visoko ali visoko stopnjo 
izgorelosti spopada med dvajset in trideset odstotkov učiteljev. Podobna 
razmerja najdemo tudi pri univerzitetnih profesorjih in mednarodnih 
humanitarnih delavcih, medtem ko med zdravstvenim osebjem za 
posledicami izgorelosti lahko trpi celo do 52 odstotkov zaposlenih. Skoraj 
vse raziskave o izgorelosti preučujejo izgorelost na delovnem mestu – 
zlasti ‚ljudi, ki pomagajo ljudem‘, kot so učitelji in medicinske sestre 
– čeprav se vse bolj osredotočajo tudi na področje ‚starševske izgorelosti‘.

Raziskave so v štiridesetih letih pokazale, da je ravno prvi element 
izgorelosti, torej čustvena izčrpanost, tisti, ki ima največ negativnih 
posledic za naše zdravje, odnose in delo – zlasti pri ženskah.

Kaj so torej ‚čustva‘ in kako jih izčrpamo?
Čustva na svoji najosnovnejši ravni v možganih sprožijo izločanje 

biokemičnih snovi, kot odgovor na stimulans. Na drugi strani sobe 
na primer vidite svojo simpatijo in vaši možgani že hitijo z izločanjem 
snovi, kar povzroči celo paleto fizioloških sprememb – srce vam bije 
hitreje, vaša hormonska slika se spremeni in v trebuhu vam zaprhuta. 
Zajamete sapo in vzdihnete. Izraz na vašem obrazu se spremeni; morda 
zardite ali celo dobite toplejšo barvo glasu. Misli vam preplavijo spomini 
o zaljubljenosti in sanjarjenju o prihodnosti in nenadoma vas prime, da 
bi prečili sobo in svojo simpatijo pozdravili. Na ta kemični proces, ki se 
aktivira ob pogledu na dotično osebo, se odzovejo skoraj vsi sistemi v 
vašem telesu.    

To so torej čustva. So samodejna in takojšnja. Občutimo jih povsod in 
vplivajo na vse. Vanje smo vpeti ves čas – istočasno lahko občutimo več 
čustev, tudi v odgovor na en sam stimulans. Čutite na primer, da bi radi 
pristopili k simpatiji, hkrati pa se želite obrniti stran in se pretvarjati, da 
je niste opazili.

Muhasta, kot so, čustva – ti takojšnji telesni odzivi na stimulans – 
minejo sama od sebe. Vaša pozornost se od simpatije usmeri drugam 
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in naval zaljubljenosti popusti, dokler se tista dotična oseba zopet ne 
pojavi v vaših mislih ali nekje na ulici. Enako velja za napad bolečine, 
ki ga občutite, kadar je nekdo okruten do vas, ali za naval gnusa, kadar 
povonjate nekaj neprijetnega. Preprosto minejo. 

Skratka, čustva so tuneli. Če se prebijete skoznje, boste na koncu prišli 
do luči. 

Izčrpanost nastopi, kadar v nekem čustvu obtičimo. 
Obtičimo lahko že preprosto zato, ker smo neprestano izpostavljeni 

situacijam, ki aktivirajo določeno čustvo – s svojo simpatijo smo ves 
dan, vsak dan, četudi samo v mislih, in tako postanemo ujetniki svojega 
lastnega hrepenenja. Ali pa se vedno znova vračamo v stresno službo. Nič 
čudnega torej, da so poklici, kjer je pri delu potrebna velika empatija, 
tako izčrpavajoči – z ljudmi v stiskah se srečujete vsak dan, vedno znova. 
Nič čudnega, da je tako izčrpavajoče tudi starševstvo – ko ste enkrat 
starš, ste starš do konca življenja. Kar naprej se pomikate skozi tunel. 

Včasih obtičimo zato, ker ne najdemo poti ven. Najtežja čustva, kot 
so bes, žalost, obup in nemoč, so včasih lahko preveč zahrbtna, da bi se 
skoznje prebili sami. Izgubimo se in zato ob sebi potrebujemo ljubečo 
osebo, ki nam pomaga poiskati lastno pot. 

Včasih pa obtičimo zato, ker smo ujeti v kraju, kjer se ne moremo 
prosto premikati skozi tunel. 

Veliko nas je takih, ki smo tako ujeti, zlasti zaradi težave, ki jo 
imenujeva ‚sindrom človeških ustrežljivcev‘. 

Sindrom človeških ustrežljivcev

V knjigi Down Girl: The Logic of Misogyny, filozofinja Kate Manne 
opisuje sistem, v katerem se od ene skupine ljudi (‚človeških ustrežljivcev‘) 
pričakuje, da bodo svoj čas, pozornost, ljubezen in svoja telesa uslužno 
in mirne volje namenili drugi skupini ljudi (‚človeškim bitjem‘). Ta dva 
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izraza namigujeta, da imajo človeška bitja moralno dolžnost, da so ali 
izražajo svojo človečnost, medtem ko imajo človeški ustrežljivci moralno 
dolžnost, da svojo človečnost dajejo človeškim bitjem. Uganite, kam 
sodijo ženske.

V našem vsakdanu je ta dinamika bolj zapletena in prefinjena, toda za 
lažjo predstavo si zamislimo animirano različico: človeški ustrežljivci so 
‚pozorni, ljubeznivi podložniki‘ človeškim bitjem. Vloga ustrežljivcev je 
dajati vso svojo človečnost bitjem z namenom, da bitja lahko v polnosti 
razvijejo svojo človečnost. Od ustrežljivcev se pričakuje, da se odpovedo 
vsakršnemu viru moči, ki ga lahko dobijo – svojim službam, svoji 
ljubezni, svojim telesom. Ta namreč pripadajo bitjem.

Človeški ustrežljivci morajo biti zmeraj prikupni, veseli, umirjeni, 
darežljivi in pozorni do potreb drugih, kar pomeni, da nikoli ne smejo 
biti neurejeni, jezni, žalostni, ambiciozni ali pozorni do lastnih potreb. 
Ustrežljivci naj nasploh ne bi imeli nobenih potreb. Če si drznejo prositi 
ali bog ne daj nekaj zahtevati, s tem kršijo pravila, za kar morajo biti 
kaznovani. Kaznovani, zasramovani ali celo uničeni so lahko tudi v 
primeru, če do bitij ne pokažejo ubogljivosti in prijaznosti.  

Če bi morali zasnovati sistem, v katerem bi za izgorelostjo zbolela 
polovica prebivalstva, si ne bi mogli domisliti česa boljšega.

Čustvena izčrpanost nastopi, ko obtičimo v nekem čustvu in se ne 
moremo pomikati skozi tunel. Za sindrom človeških ustrežljivcev je 
značilno, da ustrežljivcem ni dovoljeno vznemirjati drugih z nečim tako 
neprijetnim, kot so čustva, zato so ustrežljivci ujetniki okoliščin, kjer se 
ne morejo prosto pomikati skozi tunel. Za to so lahko celo kaznovani. 

Vaše telo in njegov nagon po samoohranitvi se na neki ravni zavedata, 
da vas sindrom človeških ustrežljivcev počasi ubija. To je tudi razlog, 
da svoje počutje kar naprej poskušate izboljšati s čuječnostjo, zelenimi 
smoothieji in vsemi mogočimi načini, ki spodbujajo skrb zase. Težava je 
v tem, da nagon po samoohranitvi bije bitko s sindromom, ki vztraja, 
da je težnja po samoohranitvi sebična, kar pomeni, da vaša prizadevanja 
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po skrbi zase dejansko ne obrodijo sadov. Celo huje, sprožijo še več 
negodovanja s strani zunanjega sveta ali vas samih, kajti … le kako si 
drznete?  

Sindrom človeških ustrežljivcev je naša bolezen. 
Knjiga, ki jo berete, je najin recept.

Kako je knjiga zasnovana?

Izgorelost sva razdelili na tri dele. Prvi del nosi naslov ‚Kar vzamete s 
seboj‘.

V filmu Vojna zvezd, Epizoda V: Imperij vrača udarec Luke Skywalker 
zagleda zloveščo jamo. Ko prestrašeno gleda vanjo, vpraša svojega učitelja 
Yodo: »Kaj je notri?«

Yoda odgovori: »Samo tisto, kar vzameš s sabo.«
Začetni del knjige pojasni tri notranje vire, ki jih nosimo s seboj, ko 

stopamo po poti junaštva: cikel odziva na stres, t. i. monitor (mehanizem 
v naših možganih, ki nadzoruje čustva frustracije), in smisel življenja. 
Smisel pogosto narobe tolmačimo kot ‚stvar, ki jo bomo našli na 
koncu tunela‘, vendar ne gre za to. Smisel je razlog, zaradi katerega se 
pomikamo skozi tunel, ne glede na to, kaj bomo našli na drugem koncu. 
(Opozorilo: smisel je dober za nas).

Kar nas privede do drugega dela. Poimenovali sva ga ‚Pravi sovražnik‘.
Gre za izraz iz znanstvenofantastičnega filma Igre lakote, v katerem 

je mlada Katniss Everdeen prisiljena sodelovati v ‚igri‘, ki jo organizira 
izprijena vlada in v kateri mora junakinja pobiti druge sovrstnike.   

Njen mentor ji reče: »Ne pozabi, kdo je pravi sovražnik.« To niso 
ljudje, ki jih mora ubiti po naročilu vlade in ki skušajo ubiti njo. Pravi 
sovražnik je vlada, ki je vzpostavila ta sistem.

Uganete, kdo je sovražnik v tej knjigi?
(Predstavljajte si srhljivo glasbo) Patriarhat. Grr.
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Večina priročnikov za ženske to poglavje izpušča in namesto tega 
obravnava samo stvari, nad katerimi imajo bralke nadzor, čeprav je to 
podobno, kot da bi nekoga učili zmagovalne strategije in zamolčali 
dejstvo, da je igra dogovorjena. Toda sreča je naši strani, saj ko enkrat 
razumemo, na kakšen način je igra dogovorjena, lahko začnemo igrati 
po svojih pravilih.

Tretji del – zaključek je res razburljiv – govori o tem, kako tem 
‚pravim sovražnikom‘ napovemo vojno in zmagamo. Obstajajo namreč 
konkretne, točno določene stvari, ki jih lahko naredimo vsak dan, da 
postanemo mogočni in porazimo sovražnika.  

Ta del sva poimenovali ‚Vosek gor, vosek dol‘.
V filmu Karate Kid gospod Miyagi na dokaj neobičajen način uči 

Dannyja LaRussa veščin karateja – fant mora z voskom zloščiti njegov 
avto. 

»Vosek gor,« reče gospod Miyagi in zasuče fantovo dlan v smeri urnega 
kazalca. »Vosek dol,« reče in zasuče njegovo drugo dlan v obratni smeri 
urinega kazalca ter doda: »Ne pozabi dihati.« Dannyju prav tako naroči, 
da mora zbrusiti verando, premazati ograjo in prepleskati hišo.   

Zakaj so ponavljajoča se vsakdanja opravila koristna? 
Ker se z vsakdanjimi opravili naučimo obrambnih gibov, s pomočjo 

katerih postanemo dovolj močni, da se branimo in s svojimi sovražniki 
sklenemo premirje.  

»Vosek gor, vosek dol,« je tisto, kar vas okrepi: povezanost z drugimi, 
počitek in sočutje do sebe.

V knjigi boste sledile zgodbama dveh žensk: Julie, obremenjene 
učiteljice na javni šoli, ki se ji bo uprlo lastno telo in jo prisililo, da mu 
prisluhne; in Sophie, inženirke, ki se bo odločila, da se ne bo pokorila 
pravilom patriarhata. Ti dve ženski se dopolnjujeta: enako, kot je film 
narejen iz nešteto negibnih slik, ki so spojene ena z drugo, da lahko 
povedo zgodbo, tudi onidve predstavljata posamezne delčke ogromno 
žensk iz resničnega življenja. To tehniko uporabljava zato, da bi zaščitili 
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njuno identiteto, deloma pa zato, ker ta širši pripovedni okvir znanost 
pojasni učinkoviteje, kot če bi vsako sličico obravnavali ločeno od 
drugih. Raziskava niti približno ne zajema izkušenj sleherne ženske, 
vendar vseeno upava, da boste s pomočjo teh zgodb dobile vpogled, kako 
so izkušnje vsake posameznice edinstvene in hkrati tudi skupne vsem.  

Vsako poglavje se zaključi s povzetkom. S tem bi radi predvsem 
prihranili branje tistim, ki ne želijo dobiti podrobnejšega vpogleda v 
vsebino. Povzetki so pravzaprav seznami nasvetov, s katerimi lahko 
pomagate svoji najboljši prijateljici, kadar vas objokana pokliče, dejstev, 
s katerimi lahko izpodbijate zakoreninjene mite, kadar beseda nanese 
nanje, in misli, za katere upava, da se jih boste spomnile, kadar vam 
bodo težave ponoči kratile spanec.

OPOZORILO ALI DVA GLEDE ZNANOSTI

Znanost nama v tej knjigi služi kot orodje, s pomočjo katerega želiva 
ženskam spremeniti življenje na boljše. Uporabili sva različna področja 
znanosti, od afektivne nevroznanosti, psihofiziologije, pozitivne 
psihologije in etologije do teorije iger, komputacijske biologije, in še bi 
lahko naštevali. Nekaj besed o pasteh torej ne bo odveč.  

Znanost je eden najboljših izumov našega človeštva. Ponuja namreč 
sistematičen način raziskovanja narave stvarnosti, preizkušanja in 
potrjevanja ali zavračanja tez. Kljub temu si velja zapomniti, da je znanost 
navsezadnje tudi način, ki nam omogoča delati napake. To pomeni, da 
vsak znanstvenik stremi k temu, da se a) moti nekoliko manj kot njegovi 
predhodniki in b) moti na način, ki ga je mogoče preizkusiti in ga 
dokazati, kar privede do tega, da se naslednji znanstvenik moti nekoliko 
manj. Raziskovanje je nenehen proces pridobivanja novih znanj, ki nam 
pokažejo malce več tistega, kar je res, in posledično razkrijejo, kako 
močno smo se nekoč motili, in temu nikoli ne pridemo ‚do konca‘. Ko 
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boste torej naslednjič opazile naslov v smislu ‚Nove raziskave so pokazale 
…‘ ali ‚Ugotovitve zadnjih raziskav kažejo …‘, ga preberite s kančkom 
dvoma. Ena študija še ne dokazuje ničesar. V knjigi Izgorelost sva 
stremeli k uporabi tez, ki so bile v preteklih desetletjih večkrat dokazane 
in podprte s številnimi pristopi. Pa vendar, znanost ne ponuja absolutne 
resnice, ampak zgolj resnice, ki so v danem trenutku najboljše. Gledano 
s tega stališča, znanost vendarle ni tako točna, kot si mislimo, da je.

Drugo opozorilo: znanost o družbenih skupinah svoje trditve običajno 
utemeljuje na podlagi preučevanja velikega števila ljudi in ocenjevanja 
povprečnih izračunov, ker se ljudje razlikujejo med seboj. Če nekaj drži 
za skupino ljudi – denimo teza, da so Američanke v povprečju visoke 
163 cm – to ne pomeni, da to velja za vsako posameznico v tej skupini. 
Če torej spoznate Američanko, ki ni visoka 163 cm, z njo ni nič narobe, 
samo odstopa od povprečja. Prav tako ni nič narobe z znanostjo; to, da 
so ženske v povprečju visoke 163 cm, je res, le da to ne pove ničesar 
posebnega o kateri koli ženski, ki jo spoznamo. Če v tej knjigi torej 
preberete kakšno znanstveno potrjeno trditev, ki velja za ‹ženske›, ne pa 
tudi za vas, to ne pomeni, da se znanost moti, in tudi ne pomeni, da je 
z vami nekaj narobe. Znanost uporablja preveč splošne metode, da bi 
lahko zajela okoliščine sleherne ženske.  

Tretje opozorilo: znanost je drag špas in tisti, ki finančno podpira njen 
razvoj, lahko vpliva na končne ugotovitve in odloča, ali bodo ti rezultati 
objavljeni ali ne. Čeprav smo nad novimi, z dokazi podkrepljenimi 
ugotovitvami pogosto navdušeni, se moramo tudi vprašati, od kod ti 
dokazi prihajajo in zakaj morda ne moremo dostopati do dokazov, ki 
trdijo nasprotno. 

Znanost je omejena še z neko stvarjo, ki jo velja omeniti v knjigah 
o ženskah: kadar je v znanstvenem članku navedeno, da so preučevali 
‚ženske‘, to skoraj vedno pomeni, da so preučevali ljudi, ki so bili rojeni 
v telesu, ob katerem so vsi odrasli okoli njega vzklikali: »Deklica je!«, 
in ki so bili nato na ta način tudi vzgajani ter se razvili v odraslo osebo, 
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ki je sprejela psihološko identiteto in družbeno vlogo ‚ženske‘. Obstaja 
namreč tudi veliko število ljudi, ki so identificirani kot ženske, vendar 
zanje ne drži vsaj ena od teh stvari, tako kot obstaja tudi veliko število 
ljudi, ki se ne identificirajo kot ženske, a zanje velja ena ali obe stvari. 
Kadar sva v tej knjigi uporabili izraz ‚ženska‘, z njim večinoma misliva 
na ‚ljudi, ki se identificirajo kot ženske‘, čeprav si velja zapomniti, da 
smo pri opisovanju znanosti omejeni na ženske, ki so bile kot ženske 
identificirane pri rojstvu in temu primerno tudi vzgajane, saj so večinoma 
preučevali samo te. (Žal).

Tako. Skušava se čim bolj opirati na dokaze, čeprav se zavedava vseh 
omejitev.  

Tu nastopi umetnost. 
Pisateljica znanstvenofantastičnih knjig Cassandra Clare je napisala: 

»Fikcija je resnica, četudi ni dejstvo.« Prav iz tega razloga je pripovedovanje 
zgodb tako pomembno – raziskave so pravzaprav potrdile, da ljudje 
bolje razumejo znanost, kadar je ta podana skozi zgodbe. Opirajoč 
se na nevroznanost in komputacijsko biologijo, bova torej govorili o 
Disneyjevih princeskah, apokaliptičnih znanstvenofantastičnih svetovih, 
popularni glasbi in tako naprej, saj nas zgodbe popeljejo tja, kamor 
znanost ne seže.  

SOVA IN SIR

Gre za pravo študijo, ki so jo izvedli pravi znanstveniki: 
Udeležencem raziskave so izročili nekaj listov papirja, na katerih so 

bili narisani labirinti, in jim naročili, da morajo miš spraviti z ene strani 
labirinta na drugo stran. Pri eni različici labirinta je bila ob strani narisana 
sova, ki je lovila miš. Pri drugi različici je miš na želeni destinaciji čakal 
sir.

Katera skupina se je hitreje prebila skozi labirint – tista, ki se je 
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pomikala proti siru, ali tista, ki je bežala pred sovo? 
Skupina, ki je hitela proti siru. Udeleženci so rešili več labirintov 

hitreje, kadar jih je domišljija gnala proti nagradi – četudi je šlo samo za 
narisani sir – kot če so bežali pred neprijetnim položajem, četudi tako 
pretanjenim, kot je grožnja z narisano sovo.  

To se zdi popolnoma logično. Če se pomikate proti določenemu, 
želenemu cilju, vso pozornost in trud usmerite v ta edini rezultat. Če pa 
se pomikate z namenom, da pobegnete pred grožnjo, vam je tako rekoč 
vseeno, kje končate, samo da ste na varnem. 

Nauk te zgodbe: uspešni smo, kadar imamo pred seboj pozitiven cilj, 
in ne takrat, ko se znajdemo v negativnem položaju, ki mu želimo ubežati. 
Če takega položaja ne prenesemo, se pogosto nagonsko odzovemo tako, 
da brezciljno bežimo pred sovo svojih trenutnih okoliščin, kar nas lahko 
pripelje na kraj, ki ni dosti boljši od tistega, kjer smo začeli. Če se želimo 
pomikati naprej, potrebujemo nekaj pozitivnega. Potrebujemo sir. 

‚Sir‘ v tej knjigi ni zgolj občutek manjše obremenjenosti in izčrpanosti 
ali odsotnost skrbi, da niste naredili ‚dovolj‘. Sir je postati mogočni, 
občutek, da imate dovolj moči za soočenje z vsemi sovami, labirinti in 
katerimi koli stvarmi, ki vam jih svet vrže na pot.  

Mirne volje lahko obljubiva naslednje: ne glede na to, na kateri točki v 
življenju ste – ali ste se znašli v breznu obupa in iščete pot ven, ali pa vam 
gre odlično in si želite spoznati načine, kako postati še mogočnejši, boste 
na teh straneh našli nekaj pomembnega. Pokazali vam bova znanost, ki 
dokazuje, da z vami ni nič narobe in da niste osamljen primer. Ponudili 
vam bova z dokazi potrjena orodja, ki jih boste lahko uporabili v težkih 
časih in ki jih boste lahko delili s svojimi najdražjimi, kadar se bodo 
v težkih časih znašli oni. Presenetili vas bova z znanostjo, ki kljubuje 
‚zdravi pameti‘, v katero ste verjeli vse življenje. Navdihnili vas bova in 
vam vlili moč, ki vam bo omogočila ustvariti pozitivno spremembo, tako 
v svojem življenju kot v življenjih tistih, ki so vam pri srcu.

Za naju je vse to naredilo že pisanje te knjige – pokazalo nama je, 
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da z nama ni nič narobe in da nisva osamljen primer; naučilo naju je 
pomembnih veščin, ki sva jih uporabili v težkih časih; presenetilo naju 
je in nama vlilo moči. Spremenilo je najini življenji in misliva, da bo 
spremenilo tudi vaše.     


