
  

https://agneskaszas.com/ 1

Égni vagy nem égni? 
Ez itt a kérdés 
Munkafüzet kiégés-gyanú esetére 

 

Köszönöm, hogy letöltötted ezt az anyagot!  

Bízom benne, hogy hasznodra válik.  

Kaszás Ágnes vagyok. Több, mint tíz éve dolgozom coach-ként magyar és 
nemzetközi ügyfelekkel: cégvezetőkkel, vállalkozókkal, expatokkal.  

A kiégés visszatérő kihívást jelent számos olyan tehetséges és elhivatott 
ember számára, akik nagy lelkesedéssel vetik bele magukat munkájukba. A 
burnout tudatosítása, felismerése – vagy talán fogalmazhatunk úgy is: az 
érintettség beismerése – egy folyamat eredménye. Ehhez szeretnék 
segítséget nyújtani az alábbi feladatokkal. 

Mit tartalmaz a munkafüzet?  

1. Kiégés-teszt, ami alapján felmérheted, valóban érintett vagy-e, és ha 
igen, milyen mértékben.  

2. Energia-számvetés: mire megy el az erőm?  

A kiégés jellegzetes tüneteit tartalmazó csekklista abban segít, hogy 
tudatosítsd és komolyan vedd a testi és mentális jelzéseket. A felmérés nem 
helyettesíti az orvosi állapotfelmérést, a célja az, hogy ha felismered, milyen 
fázisban vagy, akkor meg tudd tenni a megfelelő lépéseket.  

 

Jó munkát kívánok! 

 

  



Be on fire -   
Don’t burn out! 

 
https://agneskaszas.com/ 2

I. KÉSZÍTS EGY ÁLLAPOT-FELMÉRÉST A 
TAPASZTALATAID, TÜNETEID ALAPJÁN! 

Az alábbiakban találsz egy felsorolást: pipáld ki azokat az állításokat, amelyeket igaznak 
érzel!  

A színek és az összesített pontszám alapján látni fogod, hogy nagyjából hol állsz most. 
Ezzel a csekklistával nem célom valamiféle „táv-diagnózist” felállítani. Az áttekintés 
abban segíthet Neked, hogy tükörbe nézz, és tudatosítsd a kiindulási pontot. A GPS sem 
tud segíteni addig, amíg nem érzékeli, hol is tartózkodsz az adott pillanatban.  

Az összesített pontokhoz találsz egy kis értékelést – ahogyan már azt tőlem 
megszokhattátok: egy metaforával írom le a különböző fokozatokat.  

Ha megtaláltad ezt a kiindulási pontot, akkor áttérhetsz a következő lépésre, ahol 
számba veszed az erőforrásaidat, és az energia-felhasználásod irányait, arányait.    

BURNOUT CSEKKLISTA  

 Az utóbbi időben látszólag minden ok nélkül a hasamra, derekamra híztam (2) 

 Pörgök ezerrel (1) 

 Azon kapom magam, hogy sok dolog egyszerűen kiesik a fejemből (2) 

 Nincs remény (3) 

 A mellkasomon gyakran érzek nyomást, szúrást (2) 

 Nincs kedvem társasághoz, inkább egyedül szeretek lenni (2) 

 Szinte folyton fáradtnak érzem magam, mindegy, mennyit alszom (2) 

 Nehezen alszom el (1) 

 Éjszakánként felébredek (2) 

 Csak hagyjatok már végre békén! (3) 

 Már nem kívánom annyira a szexet (2) 

 Nincs étvágyam (3) 

 A nap 24 órája sem elég, állandóan szorít az idő (1) 

 A teherbíróképességem határán vagyok (2) 

 Cinikus lettem, és megkeseredett (3) 

 Gyakran kapok el fertőzéseket, megfázást (1) 

 Az álmaim, céljaim, amik régen motiváltak, ma már elérhetetlennek tűnnek, le is 
mondtam már arról, hogy valaha elérhetem azokat (3) 
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 Egyik pillanatról a másikra megváltozik a hangulatom (2) 

 Sokszor ingerült vagyok és türelmetlen (2) 

 Csikorgatom a fogamat éjszakánként (1) 

 Semmi kedvem dolgozni (2) 

 Olyan nehezen kezdek neki bármi újnak (2) 

 Nehezen indulok el otthonról (2) 

 Valami hiányérzetem van, de nem tudom megfogalmazni, hogy mi hiányzik. 
Ürességet érzek (3) 

 Amikor mások lelkesen beszélnek a terveikről, szinte hallgatni sem bírom (2) 

 Egyedül vagyok. Az ember végső soron senkire nem számíthat (3) 

 Gyakran szédülök, esetenként hirtelen tör rám (2)  

 A hátam, derekam vagy a vállam gyakran fáj (1) 

 Valamit biztos én rontottam el (3) 

 Valójában már semmit nem érzek. Teljesen eltompultam (3) 

 Nem tudok változtatni az életemen: futok a mókuskerékben, és esélyt sem látok 
arra, hogy bármin is javíthatnék: Tehetetlennek érzem magam (2) 

 Otthon is dolgozom, nem bírok leállni (1) 

 A teljesítményem mostanában csökken (2) 

 Nem engedhetem meg magamnak a lazsálást (1)  

 Komolyan veszem a szabályokat, és fontos, hogy be is tartsam azokat (2) 

 Fontos, hogy minden percem hasznosan teljen (1) 

 Már nem vágyom a spontaneitásra (2) 

 Nehezebben koncentrálok (2) 

 Úgy igazán már semmi sem érdekel (3) 

 Lelkes vagyok, az aktuális projektemmel kelek és azzal fekszem (1) 
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HA A KÉKEK VANNAK TÖBBSÉGBEN, 
vagy a pontok összesített értéke 0-10 között van 

Ha kiégésről beszélünk, maga a szó is óhatatlanul eszünkbe juttatja a tűz képét. Ha csak 
néhány kék színű állítás igaz rád, akkor Te valószínűleg az életednek most abban a 
fázisában vagy, amikor tüzet raksz a kandallódban, és örömmel nézed, ahogy 
fellobbannak a lángok. Élvezed a duruzsoló meleget, gyönyörködsz a tűzben, és ha 
tehetnéd, el sem mozdulnál onnan. Odahúzol egy jó kis kanapét, odaviszed az 
olvasnivalódat, az írnivalódat, ott eszel, onnan telefonálsz, és a tűz mellől nézed az esti 
filmet is. Minden a tűz köré rendeződik.  

Élvezd ki a tűzrakás szépségét, de ne feledd: a szobán kívül is van élet, a kandallón túl 
is zajlanak a dolgok.  

Még nincs semmi baj, de tartsd észben, hogy a tűz közelsége nem csak meleged ad, de 
meg is szomjazol a forróságban. Nem csak szép, de veszedelmes is. Kontrollálni kell, 
keretek között kell tartani, csak akkor adja azt, amire vágysz. Ha túl nagy szabadságot 
adsz neki, akkor elharapózhat: elég egy kis kipattanó parázs, amit talán észre sem veszel 
és máris lángra kap a szőnyeg, a bútorok... az egész ház. Ha pedig túltáplálod, a tűz nem 
képes felemészteni a túlméretezett vagy még nem kiszáradt fadarabokat, és csípős füst 
lesz a szobában.  

Ebben a szakaszban tehát a tudatosság, a megelőzés a fontos.  

A saját erődet, lendületedet ugyanúgy figyelned kell, ahogy a tüzet.  

Nem baj, ha magával ragad, ha lángolsz, és lelkesedsz, de emlékeztesd magad arra, hogy 
pihenésre is szükséged van – akkor is, ha nehéz lecsendesíteni magad a nagy pörgésből. 
Figyelj arra, hogy megmaradjanak a hétköznapjaidban azok a nyugalmi időszakok, 
amelyekből töltődsz. Elég lehet egy-egy csendesebb ebéd, amikor valóban az 
étkezésedre figyelsz, egy nem rohanós délutáni séta, relaxálás elalvás előtt. Ezekkel az 
apróságokkal szinten tudod magad tartani, és a tudatos jelenlét lehetővé teszi, hogy 
észrevedd, ha még több töltődésre lenne szükséged.  
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HA A PIROS VAN TÖBBSÉGBEN 
vagy a pontok összesített értéke 10-40 között van:  

A kandalló tüze vígan lobog, és annyira belelkesültél a tűz ragyogásánál, hogy nagy 
hévvel néhány jókora farönköt is rádobtál még: hadd lobogjon! Legyen még több fény! 
Még nagyobb meleg! 

Igen ám, de a várakozással ellentétben a farönkök nem táplálták, hanem agyonnyomták 
a tüzet. Kivenni már nem tudod, igyekszel arréblökni, piszkálni, igazgatni a 
fadarabokat... hiába. A kedves lobogás helyett csípős füst csal könnyeket a szemedbe. 
Egy pillanatig nem is látsz tisztán, utána pedig sürgősen ablakot kell nyitnod, mert a 
füst elönti a szobát.  

Ha időben ablakot nyitsz, és igenis leveszed a nagy rönköket a fáról, és megigazítod a 
tüzet, akkor még minden jóra fordulhat. De a helyzetet komolyan kell venni, és 
gyorsan kell cselekedned.  

Ehhez persze az kell, hogy felismerd a veszélyt, és megmozdulj.  

De mi van akkor, ha az új, ismeretlen helyzetben nem veszélyt látunk? Mi van, ha eddig 
úgy tudtuk, hogy ha a tűzzel gond van, akkor a tűzzel kell még többet foglalkozni, és 
még sohasem hallottunk arról, hogy ilyenkor nem a tűz a legfontosabb, hanem a friss 
levegő? Ha továbbra is csak az eddig ismert és alkalmazott módszereket, technikákat 
ismételgetve próbálod a tüzet újra éleszteni, akkor komoly veszélynek teszed ki magad.   

Ez a fázis már komolyabb odafigyelést és változtatási szándékot igényel. Elsőként a 
saját energia-menedzsmented területén is levegőhöz kell jutnod: fel kell mérni, az 
életedben hol lehetséges valamicskét könnyíteni a terheiden. Semmiképpen ne 
ambiciózus célok kitűzésével kezdd! Legyen először egy apróság, amit a lehető 
legkönnyebb megvalósítani! A „kicsi a bors, de erős” elv mentén csak egy apróságot 
változtass, és élvezd az onnan felszabaduló többlet-energiát!  

A munkafüzet második felében található energiaügyi számvetés ebben lesz a 
segítségedre.  
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HA A FEKETE VAN TÖBBSÉGBEN (ESETLEG PIROSSAL KOMBINÁLVA), 
vagy a pontok összesített értéke 40 felett van: 

A rádobott rönköktől a tűz megfulladt, kialudt, a fadarabok elszenesedtek. Már meleget 
sem ad, viszont széngáz-veszélyben üldögélsz. Talán már el is kábított a füst, már nem 
rohansz huzatot csinálni, csak ülsz, nézed a tűz maradékát, és megmozdulni sincs erőd.  

Ahogy ott ülsz, és kelletlenül, zsibbadó fejjel piszkálod a farabokat, a kipattanó parazsat 
sem veszed már észre... A tűz kilép az őt vigyázó keretek közül, és lángra lobbantja az 
egész házat.  

Jó esetben még maradt benned annyi erő és életösztön, hogy kivonszold magad a házból. 
Tehetetlenül nézed végig, ahogy a házad a saját szemed előtt válik a tűz martalékává. A 
falak még állnak. A füstöt még valószínűleg érzékelik azok, akik a közelben laknak, de 
miután az utolsó láng is kialudt, az arra járók már csak a falakat látják. A falakat látják, 
és – ha nem néznek rá alaposabban – talán fel sem tűnik nekik, hogy a falak mögött 
milyen sivárság, milyen üresség kong. Nem veszik észre, hogy az ablakok már rég nem 
ragyognak fényesen, mert a járókelők figyelmét leköti a házat körülvevő szép kert, nagy 
fák, és a sétálók zöme nem áll le a házat bámulni, hiszen az illetlenség lenne...  

Az égő ház képe erőteljes.  

Nem riogatni szeretnélek vele, hanem felrázni: vedd komolyan a tüneteidet! 

Az égő házzal ellentétben a kiégésből van kiút, de a „hátraarc” nem elég: egy folyamaton 
kell keresztül menned. Ennek a folyamatnak fontos része az, hogy felkutasd, hol tudod 
bővíteni a mozgásteredet, és lépésenként döntést hozz: mit engedsz el, mit alakítasz 
át, mit építesz be az új életedbe.  

Mindenképpen javasolom, hogy szánd rá az időt a következő pár oldalra!   
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II. ENERGIA-SZÁMVETÉS 

„Adj hat órát egy fa kivágására, és az első négyet a fejsze élezésével fogom tölteni.”  (Abraham 
Lincoln) 

Most, hogy látod, honnan indulsz, tedd meg a következő lépést: készíts leltárt a kifelé és 
befelé áramló energiáról! A tudatosítás, a számvetés, az erőforrások felmérése 
időigényes, de nagyon jó befektetés.  

Ebben a felmérésben már nem kapsz előre súlyozott kérdéseket, nincsenek pontok, 
amelyek alapján pikk-pakk összeadod, hogy hol is tartasz.  

Itt teljesen Tied a pálya: az kerüljön az egyes kategóriákba, ami Szerinted oda tartozik. 
Az a fontos, hogy Szerinted mi a helyzet. Szerinted mi viszi az erődet? Szerinted miből 
töltődnél?  

Fontos, hogy komolyan vedd azokat a látszólagos apróságokat is, amelyekről úgy érzed, 
„nem kellene”, hogy ennyire lefárasszanak – de lefárasztanak.  

Ugyanígy add meg, kérlek a kellő fontosságot azoknak az apróságoknak is, amelyek 
ugyan „szinte nevetségesen egyszerűek”, de Számodra valódi töltekezést jelentenek.  

Itt most kulcsfontosságú, hogy a külső elvárások és általában a mások szerint 
meghatározott elképzeléseket egy kicsit félre tudd tenni.  

Magadra figyelj! 

Lehet, hogy ez a feladat könnyen megy, lehet, hogy lassabban: érdemes akár többször is 
ránézni a feladatsorra, mert elképzelhető, hogy ahogy elkezded a kérdéseket forgatni 
Magadban, meglepő gondolataid támadnak – akár napokkal később.  

Figyelj oda a felbukkanó gondolatokra, és írd le azokat!  
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ENERGIA-ÁLLAPOTFELMÉRÉS 

Képzelj el egy tradicionális háztartást: van konyha, kamra és pince.  

A konyhában található élelmiszereket naponta, de legritkábban hetente frissíted.  

A kamrában tartod azokat a tartós élelmiszereket, amelyeket talán nem használsz 
minden nap, vagy amelyeket használsz minden nap, de elállnak, és éppen ezért nagyobb 
tételben vásárlod azokat. A kamrát igénytől függően folyamatosan töltögeted havonta, 
negyedévente.  

A pincében található minden, amelynek az előteremtése szezonális. Legjobb esetben is 
negyedévente töltöd fel, de vannak hónapok, hogy innen csak kiveszel energiát, és 
semmit nem teszel be. Az ide tartozó dolgok megteremtése, „betakarítása” idő-és 
energia-igényes. Igazi életmentő kincsestár lehet a pincénk, ha figyelünk rá.  

Nézzük meg ezt a metaforát a Te energia-menedzsment rendszeredre vetítve!  
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Mi tartozik a konyhába?  

Gondolatébresztőnek íme néhány példa az ügyfeleim listájáról:  

 Napi megfelelő alvás-mennyiség 

 Egészséges táplálkozás (naponta többször) 

 Mozgás 

 Kedves beszélgetés egy embertársaddal 

 Pár perc elcsendesedés, nyugalom, befele figyelés 

 ... 

Hogy néz ki a Te konyhád?  

Mivel egészítenéd ki a sort? Írd le!  
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Mit tartunk a kamrában?  

Gondolatébresztőnek íme néhány példa az ügyfeleim listájáról: 

 Heti 1 nap pihenés 

 Lustálkodás reggel 

 Hátmasszázs 

 Gőzfürdő 

 Sport, kirándulás 

 Találkozás szeretteiddel, barátaiddal 

 Tanulás, olvasás 

 Mozi, színház 

 ... 

Hogy néz ki a Te kamrád?  

Mivel egészítenéd ki a sort? Írd le! 
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Mit tárolunk a pincében?  

Gondolatébresztőnek íme néhány példa az ügyfeleim listájáról: 

 Szeretetteljes emberi kapcsolatok 

 Hit 

 Családdal, barátokkal való bizalmas kapcsolat 

 ... 

Hogy néz ki a Te pincéd?  

Mivel egészítenéd ki a sort? Írd le! 
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Nézz rá erre a képzeletbeli háztartásra!  
Hiányzik valami valahonnan? Mi az?  
Mit tudsz első lépésben könnyedén pótolni?  

Jellemzően a „konyhát” tudjuk a legkönnyebben feltölteni, frissíteni, a „pince” pedig 
több időt igényel, de következetes apró lépésekkel a pince is feltölthető. 

Kicsi a bors, de erős – nem az számít, hogy mekkora mértékű az Általad meghatározott 
változás, hanem az, hogy beépítsd a saját energia-menedzsment rendszeredbe.  

Itt nem kampányt tervezel: fenntartható rendszert építesz.  

A fenntarthatóság pedig azt követeli meg, hogy a rendszered Téged támogat, Érted van, 
és a változó élethelyzeteidhez alakítod.  

 

Összegezve:  

Mit teszel azért, hogy a „konyhád” úgy nézzen ki, ahogy Te szeretnéd?  

Mi az első lépés?  
Mit engedsz el?  
Mit engedsz be?  

 

 

Mit teszel azért, hogy a „kamrád” úgy nézzen ki, ahogy Te szeretnéd?  

Mi az első lépés?  
Mit engedsz el?  
Mit engedsz be?  

 

 

Mit teszel azért, hogy a „pincéd” úgy nézzen ki, ahogy Te szeretnéd?  

Mi az első lépés?  
Mit engedsz el?  
Mit engedsz be?  
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Tudatosítsd: a változáshoz extra energia szükséges.  

Az első pár lépésnek azt kell céloznia, hogy Te levegőhöz juss.  

Remélem, ez a pár kérdés és a metaforák képei segítenek Neked elindulni abba az 
irányba, amerre haladni szeretnél.  

Ha kérdésed van, írj bátran az coaching@agneskaszas.com email-címre!  
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