10 Lessen die Leiders kunnen leren uit de natuur:

1. Verbinding.
Alles is met alles verboden. Wanneer je dat eenmaal beseft heb je oog voor het grotere belang en zorg je
ervoor dat kleinere belangen -of je eigen belang of dat van de organisatie- daarop aansluiten. Het gaat om
een diepe verbinding met jezelf, de mensen om je heen en met de natuur.
2. Leren.
Ga steeds opnieuw op zoek naar nieuwe inzichten, vaardigheden en houdingen. Zie veranderen,
vernieuwen en ontwikkelen als een continu proces.
3. Synchroniciteit.
Wees alert met al je zintuigen op wat zich aandient. Sta open voor schijnbare toevalligheden, onderwerpen
of producten die op meerdere plaatsen of momenten ter sprake komen. Of onverwachte ontmoetingen.
Veelal worden we omringd door richtingaanwijzers en vergeten we erop te kijken.
4. Intuïtie.
Neem je onderbuikgevoelens serieus. Train jezelf ook om beter je intuïtie te voelen én die te volgen.
5. Het leven is zoals het is.
Besteed niet teveel tijd aan het analyseren van het verleden. Accepteer de huidige situatie zoals die is en
zoek van daaruit naar punten om te verbeteren en te ontwikkelen. Aan jezelf én aan de situatie.
6. Hier en nu.
Oordeel niet te snel en te vaak. Vraag je af wat er in de huidige situatie nodig is en wat jij daarin kunt
betekenen.
7. Eenvoud.
Spreek elkaar direct aan. Open delen wat er leeft kan veel bijdragen aan efficiency. Spreek uit het hart. Druk
je zo puur en helder mogelijk uit. Stuur geen mail over zaken die ertoe doen maar spreek de ander
persoonlijk aan.
8. Dialoog.
Geef mensen de ruimte om hun diepste waarheden te delen. Vaak is dat voldoende om een nieuwe
beweging te creëren.
9. Aandacht.
Wat je aandacht geeft, groeit. Spring daarom bewust met je aandacht om. Leer te focussen.
10. Reflectie.
Reflectie helpt om te zien wat er gebeurt. Reflectie helpt om te kijken naar patronen en om stil te staan bij de
eigen bijdrage aan de ontstane situaties. Reflecteren is: stilstaan, kijken, onderzoek doen (inclusief
zelfonderzoek), inzichten verwerven en die naar de toekomst inzetten.

