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Mint ahogyan a kiégés okai is 
szerteágazóak, úgy a tünetei 
is sokrétűek. De mindenkép-

pen gyanakodjunk, amikor már nem-
csak a munkakedvünket, de az életörö-
münket is kezdjük elveszíteni. Manap-
ság ugyanis a túlpörgés, a testi-lelki 
tartalékaink végletekig való kimerítése 
szinte hősi megmozdulásnak számít, 
így nem csoda, hogy a túlterheltség,  
a saját igények visszaszorítása és a per-
fekcionizmus élen járnak a burn out 
szindróma kialakulásában. 

a kikapcsolódás öröme  
– aktív pihenéssel
Wiesner Edit mestercoach, a CoachOK 
Szakmai Szövetség alapítója tíz éve ta-
nítja is a szakmát. Bő két évvel ezelőtt 
ő is elkezdte magán tapasztalni a kifá-
radás jeleit. 
„Többször éreztem, hogy sokat válla-
lok, végül már olyan fizikai tüneteket 
produkáltam, amelyek megállásra 
kényszerítettek – mondja Wiesner Edit. 
– Alvászavarom lett, felszedtem pár ki-
lót, ingadozott a hangulatom, nem ta-
láltam örömöt semmiben. Ráadásul 
egyre-másra érkeztek hozzám nagyon 
rossz állapotban lévő ügyfelek, akik 
tükörként szolgáltak arra, hogy amit én 
elbagatellizálok, annak milyen folyta-
tása lehet. Mindig magas energiaszin-
ten működtem, ezért a legijesztőbb az 
volt számomra, hogy miközben szeret-
tem a szakmám, és jó visszajelzéseket 
kaptam, mégsem tudtam már élvezni.”

jelenthet megoldást, ha egy fáradt em-
bert kedélyjavító szerekkel küldenek 
haza, mondván, csak így tovább! Ezt 
szinte ugyanolyan veszélyesnek ér-
zem, mint az »öngyógyító« alkoholfo-
gyasztást.”
A léleképítő találkozásoknak, a nagy 
alvásoknak, a mozgásnak és a termé-
szetjárásnak köszönhetően Edit képes 
volt megszabadulni a kiégéstől. Ernie 
Zelinski műveiről (melyek angol nyel-
ven olvashatóak), gyakran beszélget  
a munkájukba temetkező ügyfeleivel. 
A The Joy of not working (A nemdol-
gozás öröme) című könyve az aktív pi-
henés fontosságára hívja fel a figyel-
met, és arra: kevesebből élve, keveseb-
bet fogyasztva, és életörömmel mérve 
a bőséget, mennyivel jobban élhetünk.”

A pszichoszolatikus betegségekkel fenyegető 
burn out szindróma bármelyikünket veszé-
lyeztetheti, a segítő szakmákban dolgozókat 
különösen. Ezúttal igazán autentikus  
személyeket, coach-okat kértünk arra,  
hogy tapasztalataikon keresztül  
mutassák be bevált megoldásaikat. 

Bakos ZsuZsi írása

Hatékony módszerek a megelőzésre

 Úton vagy 
a kiégés felé?

Edit megtapasztalta a kiégés legellen-
szenvesebb arcát: a társasági helyze-
tekben való elbizonytalanodást, a gon-
dolkodási képesség romlását, az elszi-
getelődés igényét, az először tagadott, 
aztán szinte szégyennel kezelt tünete-
ket. Úgy döntött, behúzza egy időre  
a féket, és a gyógyulás felé 
fordul.
„Különbség van az ameri-
kai és az európai megköze-
lítési mód között – magya-
rázza a mestercoach. – Az 
amerikaiak a mellékveseké-
reg hormontermelésének 
kifáradásáról beszélnek, 
ami életmódváltással, szo-
kásaink módosításával né-
hány hónap alatt kezelhető. 
Európában viszont nem 
pusztán testi tünetként, ha-
nem kiégésként emlegetjük 
már a problémát, amelynek  
a végállomása a depresszió. 
Vagyis oda jutunk, hogy 
már nem tudjuk magunkat úgy működ-
tetni, ahogy az társadalmilag elvárható 
lenne. Hozzám az amerikai megközelí-
tésmód áll közelebb. Nagyon sok pasz-
szív, »semmit nem csinálós«: tévébá-
mulós, alvós pihenési idő mellett mos-
tanra erősödtem meg annyira, hogy 
aktív pihenéssel, például utazással, 
tanfolyamokkal, beszélgetésekkel és 
egy nemrég befogadott kutyával tölt-
sem értelmesebben az időmet. Az nem 

„Olyan fizikai tünete-
ket produkáltam, 

amelyek megállásra 
kényszerítettek.”

Wiesner Edit
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Mentális méregtelenítés  
– alkotói szabadsággal
A hetvenes években az USA-ban külön 
kórházi osztályokat tartottak fenn  
a magukat agyondolgozó emberek szá-
mára. Azóta a helyzet sokat javult,  
a munkavállalók rádöbbentek a pihe-
nés, a lazítás fontosságára. A kedvező 
fordulat elérésében, a szemléletmód 
megváltozásában nagy szerepe van  
a sabbatical (alkotói szabadság) újra-
felfedezésének, amely a szokásos, éve-
ken át ismétlődő tevékenység tudatos 
szüneteltetését, az aktív pihenést, fel-
frissülést jelenti. Egyfajta tervezett 
mentális méregtelenítés a káros stressz 
és a kiégés elkerülésére. 
„A sabbatical sokféle tartalommal tölt-
hető meg – mondja Csuport László 
életvezetési tanácsadó. – Felhasznál-
ható kikapcsolódásra, utazásra, a csa-
láddal való időtöltésre, pihenésre, az 
egészség helyreállítására, regeneráló-
dásra, új képesítés vagy készségek el-
sajátítására, önkifejezésre, önmegvaló-
sításra, az önismeret elmélyítésére 
vagy éppen önkéntes munkára.” 

hez való viszonyulásunk ránk jellemző 
mozgatói. Ezeket nevelkedésünk során 
építjük magunka, és a szüleink – gyak-
ran ki sem mondott – elvárásain alapul-
nak, később pedig az egész életünket 
megnehezítő stresszforrást jelenthetik.
A burn out tüneteit Ágnes maga is 
megtapasztalta, amikor még egy multi-
nacionális cég munkatársaként renge-
teg utazással, napi tíz-tizenkét óra 
munkával és a családi kötelezettségei-
nek is eleget téve élte az életét. 
„Büszkeséggel töltött el, hogy sikerült 
úgy felgyorsulnom, hogy mindez nem 
volt megoldhatatlan és bevállalhatatlan 
feladat számomra – meséli Ágnes.  

– Mígnem jó néhány álmatlan éjszaka 
és rövid időn belüli három, szerencsére 
személyi sérülés nélküli közlekedési 
baleset rádöbbentett, hogy ideje vál-
toztatnom. Felismertem magamban  
a driverek által irányított megfelelési 
kényszert és egy munkahely-változta-
tást is beiktatva megengedtem magam-
nak, hogy ne legyek mindig tökéletes  
a munkámban, anyaként és feleségként. 
Azóta az önirányítás fejlesztése a mun-
kám egyik leghangsúlyosabb eleme.”
Ágnes szerint a belénk kódolt előírá-
soknak (Légy tökéletes!, Szerezz örö-
met másoknak!, Légy erős!, Tégy erő-
feszítést!, Siess!) motiváló, támogató 
hatásuk is lehet, hiszen segítenek ben-
nünket egy olyan viselkedés kialakítá-
sában, amely a környezetünknek elfo-
gadható, hasznos, és elismerés jár érte. 
„Amikor ezeknek az előírásoknak  
a teljesítéséhez minden körülmények 
között ragaszkodunk, vagyis rettegünk 
a hibázástól, nem tudunk lazítani, má-
sok igényeit mindig a sajátunk elé he-
lyezzük, nem kérünk segítséget, vagyis 
túlteljesítünk, akkor előbb-utóbb a testi 
vagy lelki kimerülés jeleit fogjuk pro-
dukálni – folytatja Ágnes. – A legnehe-
zebb azokban az esetekben felismerni 
a burn out jeleit, 
amikor szeretjük 
amit csinálunk, és 
élvezzük, hogy el-
foglaltak vagyunk. 
»Nincs semmire 
időm«, vagy »Azt 
se tudom, hol áll  
a fejem« mondogat-
juk nem kis büszke-
séggel, holott ebben 
a szakaszban már 
lehet okunk gyanakodni. Ilyenkor meg-
mámorosodunk fontosságunk tudatá-
tól, szinte a végletekig terhelhetővé  
válunk, hiszen a Légy tökéletes! és  
a Siess! driver uralja a tetteinket. Ám 
ha ezeket sikerül tudatosítanunk ma-
gunkban, máris nagy lépést tettünk 
afelé, hogy ne akarjunk túlteljesíteni.” 

„tudatosan tervezem  
a saját »mini sabbati-

calomat«, például több 
tíz kilométeres erdei 
séták formájában.”

„a kacagás csökkenti 
a stresszt, növeli  

a boldogsághormon 
termelését és  

életörömmel tölt fel.”

Bővebben a témáról:
•�Thomas�M.�H.�Berger:�A kiégés 

megelőzése 12 lépésben 
(Z-Press Kiadó)

•�burnout.lap.hu
•�munkahelyistresszinfo.hu�
•�Coachok�Szakmai�Szövetség:�

www.coachok.hu

5 tipp a munka-
kedv javításához 

1. Változatosság:� Ne� mindig� 
a� kitaposott� utat� válaszd,� és�

ne�ugyanolyan�séma�alapján�indul-
janak�a�napjaid!�Mi�lenne,�ha�pár�jó-
gagyakorlattal kezdenéd a reggelt? 
A�munkahelyeden� is�szervezd�újra�
a�rutinfeladataidat!�Meglátod,�a�mé-
lyen� kitaposott� utak� elhagyásától�
lendületet�kapsz!

2. Hatásos víziók:� Olvass� élet-
rajzokat,� méghozzá� olyan�

személyiségekét,� akikre� felnézel.�
Az� ő� pályájukból� ötleteket� és� erőt�
meríthetsz.

3. Kis szünetek:� Törd� meg� 
a�mozgalmas�munkanapokat�

kis� pihenőkkel.� Kortyolgass� teát� 
a�kedvenc�bögrédből,�hallgass�egy�
kis� zenét,� vagy� csak� dőlj� hátra� öt�
percre,�és�gondolj�valami�szépre.

4. Kapcsolati tőke:� Tartsd� 
a� kapcsolatot� a� régi� ismerő-

seiddel.� Jobban� fogod� érezni� ma-
gad,�lazább�és�hatékonyabb�leszel,�
ha� tudod,� hogy� máshol� is� tudnád�
kamatoztatni�a�tudásodat.

5. A Pareto-elv:� Az� üzleti� világ�
egyik� fő� szabályát� az� olasz�

közgazdász� és� szociológus,� Vilfre-
do�Pareto�fogalmazta�meg,�aki�sze-
rint�a�céljainkra� irányuló�teljesítmé-
nyünk� 20� százaléka� hozza� meg� 
a� várt� eredmény� 80� százalékát.�
Fontos�tehát,�hogy�arra�koncentrálj�
a�munkádban,�amiben�jó�vagy!

stressz helyett életöröm  
– nevetőjógával
Kolozsvári Marianna life coach és ne-
vetőjóga tréner néhány évvel ezelőtt 
azt vette észre, hogy elveszítette a lel-
kesedését, folyamatosan rágódott a hi-
báin, meggyengült a hite a tudásában.
„Akkor nem tudtam, hogy a kiégés tü-
neteit produkálom, de éreztem, hogy 
ezen a diszharmonikus állapotomon 
változtatni szeretnék – idézi fel Mari-
anna. – A nevetőjógával egy önismere-
ti előadáson találkoztam először, ahol 
megismerkedhettem az eszköztárával, 

például kipróbál-
hattam a nevetés-
meditációt. Telje-
sen magával raga-
dott az önfeledt, 
huncut, gyermeki 
nevetés, amely rög-
tön előcsalogatta 
belőlem a kreativi-
tásomat, lelkesedé-
semet. Égő vágyat 
éreztem arra, hogy 

elsajátítsam ezt a módszert, és mások-
nak is megmutassam, mennyire felsza-
badító tud lenni.”
Marianna úgy látja, hogy a hétköznapi 
terhek mellett sokan elfelejtik: a neve-
téssel könnyebben továbbléphetnének  
a megoldásra váró problémáikon. Kuta-
tások szerint míg egy kisgyerek naponta 
300-400-szor nevet önmaga szórakozta-
tására, addig egy felnőtt alig tucatszor. 
Pedig a kacagás csökkenti a stresszt, nö-
veli a boldogsághormon termelését és 

életörömmel tölt fel. A jelenben tart, 
mert nem enged a múlton rágódni, a jö-
vőn aggódni, növeli a kreativitást, fej-
leszti a humorérzéket, ezáltal lebontja  
a bennünk lévő gátlásokat. Nyugodttá 
tesz, felér egy lazító relaxációval.
„A nevetés rokonszenvessé teszi egy-
más számára az embereket – folytatja 
Marianna. – A közös kacagás kötéseket 
teremt a résztvevőkkel és csökkenti  
a kommunikációs akadályokat. A fog-
lalkozásokon olyan egyszerű gyakorla-
tokat végzünk, amelyek rövid időn be-
lül közelebb visznek a fizikai, szellemi 
és lelki jólét eléréséhez, növelik az ön-
bizalmat, ezért a nevetőjóga kiváló esz-
köz a kiégés megelőzésében, vagy akár 
a leküzdésében.” 

Ahogy meséli, korábban felsővezető-
ként is törekedett arra, hogy időnként 
kiugorjon a mókuskerékből, habár an-
nak idején még keveset tudott a kiégés 
pszichés hátteréről. 
„Igyekeztem megtörni a napi rutint 
más tevékenységek végzésével, példá-
ul sétálással, olvasással, és nyaranta tö-
rekedtem zavartalanul eltölteni néhány 
hetet. Mostanában már tudatosan ter-
vezem a saját »mini sabbaticalomat«, 
például több tíz kilométeres erdei séták 
vagy izgalmas asztalitenisz-mérkőzé-

sek formájában. Amikor kol-
légáimnak a személyes inter-
júk, beszélgetések során  
felvetem a sabbatical alkal-
mazásnak a lehetőségét, álta-
lában szkeptikus hozzáállás-
sal találkozom – folytatja 
László. – Sokan attól tarta-
nak, hogy a karrierszünet alatt 
elveszítik a munkahelyüket. 
Vannak, akik az anyagi forrá-
sok hiányára hivatkoznak,  
a vezetők pedig általában a tá-
vollévők helyettesítését jelö-
lik meg problémaként. Ám az 
esetek döntő többségében 

rendszerint beigazolódik, hogy amit 
korábban lehetetlennek vagy megvaló-
síthatatlannak gondoltunk, arról kide-
rül: mégis lehetséges.”

leszámolás az elvárásokkal– 
az önirányítás fejlesztésével
Novák Ágnes senior tréner és konflik-
tuskezelési tanácsadó TA (tranzakcióa-
nalitikus) workshopjain arra igyekszik 
felhívni a figyelmet, hogyan hajszolnak 
a kiégés felé a driverek, vagyis az élet-

„három, szerencsé-
re személyi sérülés 
nélküli közlekedé-
si baleset rádöb-

bentett, hogy ideje 
változtatnom.”

Csuport László

 Kolozsvári Marianna

 Novák 
Ágnes


