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Adwentowa sesja strategiczna

W centrach handlowych „gwiazdka” na całego. Z głośników płyną christmas
songs, na wystawach choinki, śnieg i renifery, w kasach promocje. Za chwilę
zaczną nadchodzić kartki z „sezonowymi życzeniami”. A przecież, skądinąd,
ledwo co skończył się listopad, miesiąc wspominania tych co odeszli, zadumy
na grobach, myślenia o kosztownej niepodległości. Rzeczywistość atakuje
wrażliwość, bez zmiłowania wsadzając na huśtawkę nastrojów. Ale nie
zawsze tak było. Jeszcze za czasów mojej młodości mama pilnowała, by nie
organizować hucznych imprez w grudniu, bo to przecież Adwent!

A zatem parę słów o Adwencie. Ci, którzy otarli się o świat korporacyjny
wiedzą co to sesja strategiczna. Zwykle raz w roku zespoły różnych szczebli,
od zarządów poczynając, fundują sobie tego typu doświadczenie. Typowe
sesje strategiczne obejmują spojrzenie z lotu ptaka na minione miesiące,
sprawdzenie, na ile bieżące aktywności prowadzą do celu i wprowadzenie
ewentualnych korekt do planów operacyjnych. Często też ocenia się
atmosferę i satysfakcję ze sposobu pracy zespołu. Mówiąc inaczej, sesje
strategiczne są po to, by się zatrzymać i pomyśleć o wszystkim co ważne,
fundamentalne, sprawdzające sens istnienia firmy, a jednocześnie nie na
tyle natarczywe, by się tym zajmować w codziennym zabieganiu.
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Nie czekaj na meaning crisis

Adwent jest wspólną tradycją kościołów chrześcijańskich, które w swojej mądrej
pedagogice zalecają wiernym coś, co można określić jako czas osobistej sesji
strategicznej w perspektywie zapowiedzianego przyjścia Mesjasza. John Whitmore,
u którego stawiałem swoje pierwsze kroki coachingowe, mówił: „Don’t wait for
a meaning crisis!” – Nie czekaj na kryzys sensu życia! Nie czekaj na trudną do przyjęcia
lekarską diagnozę, na ciszę oddziału intensywnej opieki, nie czekaj na wiadomość, która
zachwieje Twoim życiem. Bądź mądrzejszy od pokusy bycia stale zajętym – zatrzymaj się
na moment. Najpierw sprawdź, co za Tobą. Zobacz, jaką ścieżkę wydeptałeś w betonie,
który już nieodwracalnie stwardniał (jak to malowniczo zwizualizował Hyrum Smith,
specjalista od zarządzania czasem). Przed Tobą beton jeszcze niezwiązany i to jest
szansą cały czas otwartą, ale tylko tak długo, jak życia i sił starczy. Tradycja chrześcijań-
ska oferuje, rzec by można, standardową procedurę postępowania w postaci rekolekcji,
skupień i planów medytacji dwa razy w roku –wWielkim Poście iwłaśnie w Adwencie.

Trudniej mają Ci, którzy z różnych powodów z tej rutyny nie mogą, nie potrafią lub nie
chcą skorzystać. Kiedyś w trakcie warsztatów na temat utrzymania właściwej
równowagi pomiędzy ważnymi obszarami życia, zaoferowałem uczestnikom krótki
kwestionariusz. Jedno z jego pytań brzmiało: „Przynajmniej raz do roku poświęcam co
najmniej pół dnia na zastanawianie się nad swoim życiem.” Niemuszę pisać, jak niewielu
uczestników odpowiedziało pozytywnie.Większość z trudemmogła sobie wyobrazić pół
dnia poświęcone na bliżej nieokreślone myślenie o sobie. Ktoś, najwyraźniej
przyzwyczajony do zaliczania wszystkich testów na sto procent, zapytał czy może sobie
postawić plus jeśli poświęca na taką refleksję codziennie po pięć minut. Kiedy jednak
zapytałem, czy jego szef zgodziłby się zamienić trzydniowy strategiczny „off-site” na
serię parominutowych refleksji, z uśmiechem mówiącym „złapałeś mnie” zaznaczył
minus.
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Rozpoznaj „zadyszkę duchową”

Opisana trudność staje się bardziej zrozumiała jeśli spojrzeć na analogię do fitnessu. Rośnie
liczba osób, które doceniają potrzebę zadbania o ciało uznając, że warto to robić według
określonej metody, w miejscu do tego przeznaczonym, pod okiem profesjonalnego trenera.
Stąd też kariera siłowni i gabinetów odnowy biologicznej. Korzystanie z nich zapewnia trzy
istotne rzeczy: opanowanie niezbędnego know-how, wierność wymuszoną przez rutynę
i w efekcie oczekiwane postępy. To, co wydaje się ciekawym planem pracy dla niejednego
klienta coachingu indywidualnego, również w biznesie, to poszukiwanie metody, formuły
i coacha w obszarze fitnessu obejmującego niematerialne wymiary człowieka – zdolności
do pogłębionej refleksji, rozwoju empatii, dojrzewania światopoglądu i wzmocnienia woli.

Wyzwaniem może być zbudowanie w sobie przekonania, że nie tylko warto, ale i trzeba się
tym zająć. Z ciałem jest nieco łatwiej. Wystarczy zadyszka po przypadkowej aktywności
fizycznej by dotarło, że coś zostało zaniedbane. Ciekawe, co i kiedy doświadczamy jako
„zadyszkę duchową”? Jakie drobne sygnały muszą dotrzeć, by nie czekać na swój meaning
crisis i zawczasu zacząć fitness duchowy już teraz, tak jak zwykliśmy robić inne rzeczy
ważne – profesjonalnie, z determinacją i fachowym wsparciem? Życzę i sobie i miłym
Czytelnikom, by klimat Betlejemskiego Żłóbka oraz perspektywa Nowego Roku
zainspirowały do postanowień, choćby drobnych, także i w tym obszarze. A póki trwa
– korzystajmy z Adwentu!
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