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SKUTECZNYCH
SPOSOBÓW

NA WYPALENIE ZAWODOWE

POROZMAWIAJMY
Nazywam się Maciej Jankowski i jestem
psychologiem. W swojej pracy koncentruję
się na pomaganiu ludziom w walce
z wypaleniem zawodowym i odzyskaniu
radości z życia.
Poniżej znajdziesz 10
podstawowych aspektów o które
warto zadbać w sytuacji, kiedy
Twoja praca zaczęła niszczyć Ci
życie. Przeczytaj każdy z nich
i zdecyduj, który będzie
najbardziej pomocny w Twojej
sytuacji. Podejmując to
wyzwanie pamiętaj, że bardzo
często małe zmiany mają
największe znaczenie, a Ty po
prostu zasługujesz na to, by
czerpać satysfakcję ze swojego
życia.
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1.SEN
Nie bez powodu zaczynamy od snu. To podstawa ludzkiego
funkcjonowania. Dzięki niemu Twój organizm regeneruje się, składa
w pamięci zdobytą wiedzę i wspomnienia, uodparnia Cię na choroby
i kontuzje. Bez odpowiedniego zadbania o fundament jakim jest sen,
Twój organizm bardzo szybko zacznie podupadać na zdrowiu,
a w szerszej perspektywie przyczynić się może do wypalenia
zawodowego.
Z początku dotyczyć to będzie coraz częściej pojawiających się
pomyłek, trudności w koncentracji i pamięci. Wkradnie się
rozdrażnienie, które skutecznie utrudni kontakty ze
współpracownikami, szefem, czy klientami. W konsekwencji Twoja
radość, czy satysfakcja niewiele wspólnego będą miały z codziennymi
obowiązkami.
W tym przypadku rozwiązanie jest dość proste. Zadbaj o to, by Twój
sen był naprawdę jakościowy. W tym celu wykorzystać możesz
aplikację na telefon np. „Sleep Cycle”. Zwróć jednak uwagę, by przed
pójściem spać nie spędzać czasu przed ekranami emitującymi
światło niebieskie (np. TV, telefon, komputer).
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2.ZDROWY STRES

Na stres można spojrzeć w dwojaki sposób i określić go jako ten
„dobry” (eustres) i „zły” (dystres). Żeby wyjaśnić Ci to
w sposób najbardziej obrazowy, wyobraź sobie skalę od jeden do
dziesięć.
Jedynka to stres o bardzo niskim natężeniu. Praca w takim
charakterze, najpewniej oznacza monotonię wykonywanych
obowiązków i brak wyzwań. Pomimo, że na wykresie niskie
natężenie stresu byłoby po stronie eustresu (dobrego napięcia), w
żaden sposób nie wpływa to na Ciebie mobilizująco. Towarzyszy Ci
raczej wtedy znudzenie
i zniechęcenie.
Z drugiej strony skali mamy dziesiątkę, najwyższy poziom stresu.
Tutaj z kolei praca jest wręcz katorgą. Wiecznym wyzwaniem i
niepewnością. W skrajnych przypadkach objawami tego są silne
lęki, paraliże czy niewydolność serca.
Środek skali wydaje się najbardziej optymalnym poziomem stresu.
Swoisty punkt optimum. To w tym miejscu odczuwasz jego wpływ
w sposób najbardziej pożądany. Jest on mobilizujący, zachęcający
do podejmowania wyzwań i rozwoju.
Każdy człowiek ma swoją indywidualną skalę stresu, dlatego
niemożliwym jest bym Ci powiedział, gdzie leży Twój punkt
optimum. Poeksperymentuj, doświadczaj i samodzielnie oznacz,
z jakim natężeniem stresu działa Ci się najlepiej.
Samoświadomość tego procesu może uchronić Cię przed
negatywnymi skutkami wypalenia zawodowego.
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3.PRACA Z EMOCJAMI
Emocje to jeden z najważniejszych zbiorów
informacji jakie odbiera nasz organizm. Mimo
tego ludzie bardzo często marginalizują ich
znaczenie, poprzez dzielenie ich na te „dobre” i
„złe”. Czasami uznają je również jako
„nieporządne”.
W przypadku wypalenia zawodowego praca
z emocjami może mieć kluczowe znaczenie.
Pozwoli ona Tobie uświadomić prawdziwe źródła
odczuć i przyczynę Twojego obecnego stanu.
I nie zrozum mnie źle. Nie zależy mi na tym, by
namówić Cię do nagłego rozładowywania emocji.
Dużo bardziej konstruktywną formą pracy z
emocjami będzie ich zauważanie oraz poprawna
interpretacja. Wyjaśnijmy to sobie na przykładzie.
Masz za sobą ciężki dzień. Oczy są zaczerwienione
od wytężonej pracy przed komputerem. Czujesz,
że wykonałeś kawał porządnej pracy. Być może
jesteś nawet z siebie dumny. Na koniec dnia
wysyłasz przygotowane pliki i zbierasz się do
wyjścia. Siedząc pod domem w samochodzie,
stwierdzasz, że po raz ostatni odświeżysz pocztę
firmową. Widzisz, że przyszła odpowiedź zwrotna
dla wysłanych plików, a w niej po raz kolejny
krótkie „ok.”. Rzucasz w przestrzeń „ja pierdole”
i wysiadasz z auta. Wchodząc do domu potykasz
się o zabawki psa. Jest zły, że znowu są
porozrzucane byle gdzie. Wkurzony wyzywasz
swojego pupila, oschle witasz się z partnerką
i mówisz, że „masz dzień do dupy”.
Powyżej opisana sytuacja może zapętlać się
wielokrotnie i skutecznie doprowadzić do
wypalenia zawodowego oraz pogorszenia
prywatnych relacji. Odpowiednie uświadomienie
sobie emocji, zbudowanie umiejętności dzielenia
się nimi w sposób adekwatny i zatrzymywanie
negatywnego wewnętrznego dialogu to skuteczny
sposób na pracę z emocjami.
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4.UWAŻNOŚĆ
Uważność (z ang. Mindfulness) zyskuje ostatnimi czasy ogromną
popularność. Zresztą nie bez powodu. Jest to naprawdę świetny i
udowodniony naukowo sposób pracy z przebodźcowaniem, emocjami
oraz stresem. Świetnie sprawdza się również jako technika
relaksacji. Żeby Cię nie zanudzać, skrócę wstęp naukowy do minimum,
ważne jednak byś zrozumiał prawdziwe znaczenie pracy z uważnością.
Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie w Internecie można znaleźć
dużo nieprawdziwych informacji na ten temat.
Uważność rozumie się jako świadome kierowanie uwagi na chwilę
obecną, poprzez koncertowanie uwagi na oddechu, otoczeniu lub
odczuciach płynących z ciała. W konsekwencji praktyka uważności
m.in. obniża ciśnienie tętnicze, redukuje stres, wzmacnia
koncentrację. Jednak bezpośredni cel praktyki ogranicza się do
odczuwania chwili obecnej, akceptacji własnych odczuć, wrażeń
i doświadczeń.
W praktyce wystarczy, że usiądziesz wygodnie w dowolnej pozycji
i skupisz swoją uwagę np. na oddechu lub odczuciach w ciele.
Na początek pracy z uważnością polecam Ci gorąco aplikację
„HeadSpace”, bądź książkę Jon’a Kabat-Zinn’a „Życie piękna
katastrofa”.
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5.PRACA
Z WARTOŚCIAMI
Wartości są tym, co podsumowuje Twoją
odpowiedź na pytanie „kim jestem?”. Mówią
o tym, co jest dla Ciebie ważne
w życiu. Stanowią podpowiedź w trakcie
dokonywania wyborów i pomagają określać cel
oraz kierunek rozwoju.
Pojawienie się niezgodności pomiędzy Twoim
postępowaniem, a wartościami skutkuje
narastającym dyskomfortem i zniechęceniem
względem określonych czynności.
W konsekwencji możliwe jest odczuwanie ogólnej
dezorientacji życiowej.
Praca z wartościami w takim momencie okazuje
się szczególnie pomocna. Na początek wyznacz 5
najistotniejszych dla Ciebie wartości (listę
wartości możesz pobrać tutaj).
W kolejnym kroku zastanów się, co one tak
właściwie dla Ciebie znaczą. Jaka jest Twoja
definicja wybranych wartości. Następnie zaznacz
w jakim stopniu, od 1 do 10, realizowałeś dane
wartości w ciągu ostatniego miesiąca.
Po wykonaniu tych kroków zobaczysz, które
z wartości w ostatnim czasie szczególnie bardzo
zostały zaniedbane. Dodatkowo będziesz mógł
świadomie przeanalizować, które z ostatnich
czynności najbardziej raziły
w Twoje wartości i spowodowały ich obecny stan.
Po dokonaniu takiej analizy zastanów się, którą
wartością chciałbyś zająć się w pierwszej
kolejności oraz jaki mały krok mógłbyś wykonać,
by zadbać właśnie o ten obszar.
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6.KOMUNIKACJA OPARTA NA
FAKTACH
Umysł uwielbia bazować na domysłach i krótkich spostrzeżeniach. W ten
sposób jest w stanie szybko przeanalizować sytuację oraz przygotować się
na ewentualne niebezpieczeństwo. Jednak czy ten system jest faktycznie
skuteczny? Bardzo często nie. Omówmy to na przykładzie.
W drodze po kubek świeżej kawy, spotykasz na korytarzu Franka - kumpla
z zespołu obok. W krótkiej rozmowie temat szybko schodzi na obecnie
dopracowywany algorytm przez Waszą firmę. Franek mówi o najnowszej
informacji ze strony kontrahenta i prawdopodobnej chęci dopracowania
zatwierdzonych wcześniej elementów projektów. Oboje wiecie, że
oznacza to dodatkowe nadgodziny. Rozmowa zostaje jednak przerwana w
połowie, przez ważny telefon Franka. Ty zostajesz sam z kubkiem gorącej
kawy i z czarną, intensywną wizją zmarnowanych planów na świetny
weekend za miastem. Na koniec dnia jednak, przekazane pośpiesznie
przez Franka informacje okazują się nie do końca prawdziwe.
Brak jasności w komunikacji to częsty przypadek, który powoduje
automatyczne dopowiadanie sobie możliwych scenariuszy. Długofalowo
takie „niedopowiedzenia” prowadzą do ogromnego zmęczenia i
zniechęcenia względem wykonywanych obowiązków. W konsekwencji
zmienia to Twoje podejście do pracy i wpycha w objęcia wypalenia
zawodowego.
Dlatego tym bardziej pamiętaj, że Twój umysł to świetny „gawędziarz”,
który na poczekaniu jest w stanie wymyślić bardzo emocjonującą i
realistyczną opowieść. Przygotuj się na to i opieraj swoje osądy na
faktach oraz jasnej oraz precyzyjnej komunikacji. Być może wymagać to
będzie od Ciebie zebrania dodatkowych informacji, bądź spojrzenia na
niektóre sprawy z dystansu. Warto!

8

7.KONFLIKTY - CZYLI JAK
JE ROZWIĄZAĆ
Praca w złej atmosferze to autostrada do wypalenia zawodowego. I to
niestety bez względu na to, jak bardzo kochasz to, co robisz. Prędzej, czy
później negatywne skutki bedą coraz bardziej odczuwalne.
Z drugiej strony, praca w grupie, bądź z klientami naturalnie naraża
Ciebie na mniejsze, bądź większe nieporozumienia. Więc może zamiast
opisywać samą naturę konfliktów międzyludzkich, skupmy się na ich
rozwiązaniu.
Jest kilka ogólnych zasad, które skutecznie pozwolą Ci zażegnać
napotkamy konflikt (a już na pewno nie doprowadzą do jego eskalacji).
Po pierwsze: komunikat JA. Ludzie mają alergie, kiedy słyszą „TY
ZROBIŁEŚ ŹLE…”. Powoduje to w nas automatyczną reakcję obronną,
przez co trudno dojść do porozumienia. Zamiast tego spróbuj powiedzieć
w pierwszej osobie liczby pojedynczej czyli: „Zauważyłem, że w tym
pliku…”. Efekt gwarantowany.
Po drugie: potrzeby. Często w trakcie konfliktu w centrum pozostaje
skutek i to wokół niego trwa zatarg. Sposobem rozwiązania jest jednak
nie skutek, a potrzeba która leży u podłoża problemu. Dowiedź się „jaka
ona jest”, a konflikt szybko zostanie zapomniany.
Dodatkowo na blogu znajdziesz obszerny artykuł opisujący szczegółowo
jedną z technik rozwiązywania konfliktów.
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8.ZARZĄDZANIE SOBĄ
W CZASIE
Osoby zmagające się z wypaleniem zawodowym
bardzo często mają ogromny problem
w zarządzaniu swoimi zadaniami.
W konsekwencji wprowadza to jeszcze więcej
frustracji i niezadowolenia (z siebie lub
przełożonego/współpracowników). Nauczenie się
przez sprawnego i jasnego systemu zarządzania
własnymi zadaniami może okazać się kluczowe.
Dzięki temu przestaniesz działać pod wieczną
presją (którą często człowiek tworzy
samodzielnie), zyskasz szansę na satysfakcję
z wykonanych zadań i odzyskać kreatywność
oraz swobodę.
By osiągnąć to wszystko zwróć uwagę, by
planując zadania na dany dzień uwzględnić:
realną liczbę zadań do wykonania;
nadaj priorytety najważniejszym zadaniom
i od nich zacznij;
nie bój się delegować niektórych
obowiązków;
asertywnie oceń swoje moce przerobowe
i zakomunikuj to przełożonym;
zrób listę rozpraszaczy i wyeliminuj je w
miarę możliwości;
rób przerwy, to ważne dla Twojego
organizmu;
pomyśl nad system zarządzania zadaniami i
dostosuj go do własnych potrzeb.

Ja osobiście korzystam z programu Nozbe, który
zbudowany jest na podstawie książki Davida
Allena „Getting Things Done, czyli sztuka
bezstresowej efektywności”.
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9.ZNAJOMI I RODZINA
Bez względu na to, czy nazywasz siebie introwertykiem, czy
ekstrawertykiem, jako człowiek jesteś istotą społeczną. Co najwyżej
różnić Cię może potrzeba intensywności relacji z innymi ludźmi.
Dlaczego o tym mówię? Bo to jaką „siatkę społeczną” posiadamy
stanowi ważny element zabezpieczający nas przed trudnymi sytuacjami
w życiu. A taką bez wątpienia jest wypalenie zawodowe.
Pracowanie w środowisku, w którym czujemy się wyobcowani
i niechciani, nie należy do najprzyjemniejszych. Powoduje to, że każde
kolejne wyzwanie staje się podwójnie trudne. Nie wynika to jednak
z samego zadania, a z faktu że mózg odpiera Ciebie, jako samotnego
rycerza, który mierzy się z mnóstwem niebezpieczeństw.
Podobnie wygląda to w kontekście relacji prywatnych. Powrót po
trudnym, ciężkim dniu do domowej „strefy konfliktu” nie należy do
wymarzonych. Równie dużą przykrość może sprawić sytuacja, w której
nie jesteśmy w stanie podzielić się naszymi przemyśleniami z zaufaną
osobą.
W tym punkcie nie znajdziesz złotego sposobu „co zrobić”. Zamiast tego
zachęcam Ciebie do dbania i pielęgnowania swoich relacji z innymi
ludźmi. W sytuacjach kryzysowych to prawdopodobnie Twoja
najcenniejsza zbroja.
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10.SPORT
Aktywność fizyczna to jedna z najskuteczniejszych form walki z
wypaleniem zawodowym. Fakt ten wynika z takich kwestii jak:
podejmowany wysiłek różni się od normalnie wykonywanych przez
Ciebie czynności;
reguluje to w naturalny sposób Twoją gospodarkę hormonalną, która
może być zaburzona np. pod wpływem stresu;
rozładowuje emocje;
może Tobie służyć jako dodatkowy element budujący relacje z ludźmi;
poprawi Twoje zdolności do nauki i koncentracji;
doda Ci energii i poprawi samopoczucie (nie oczekuj tego po
pierwszym od dawna treningu);
czasami da przestrzeń, w której wymyślisz rozwiązanie dla
nurtujących Cię problemów.
Powyżej wymienione punkty nie wyczerpują korzyści płynących
z aktywności fizycznej. Pamiętaj także, że nie chodzi o to byś przeistoczył
się w zawodowego sportowca. Regularny spacery zawsze będą lepsze niż
siedzenie na kanapie!
Dlatego dostosuj sport do swoich preferencji i wykonuj go tak, by czerpać
z tego dodatkową frajdę. Dodatkowo na początek rozważ także wizytę
u lekarza, by zweryfikować swój obecny stan organizmu i jego możliwości.
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Lista 10 sposób walki
z wypaleniem zawodowym
to Twój punkt wyjścia do zmiany
swojej obecnej sytuacji życiowej.
Spośród zaproponowaych rozwiązań wybierz to, które
w tym momencie będzie dla Ciebie najbardziej pomocne.
Pamiętaj o tym, że często większą korzyść uzyskasz
wprowadzając powoli jedną zmianę, niż próbując wywrócić
swoje życie do góry nogami.
Gdybyś miał jakieś wątpliwości, chciał o coś dopytać lub
skonsultować, pisz śmiało. Odpowiadam na każdego maila :)
Powodzenia!
Maciej Jankowski

maciej@niewypaleni.pl
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