HR Professional

HR Professional

Stress Management

Ασκήσεις

αλήθειας
Mια διαφορετική,
βιωµατική διηµερίδα
από την Ελληνική
Εταιρεία Οµαδικής
Ανάλυσης και
Ψυχοθεραπείας για
stress, άγχος, burn
out και κατάθλιψη στο
χώρο εργασίας.
της ∆ήµητρας Καρατώλου,
HR Passport - Career Services,
contact@hrpassport.\gr
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Εκείνο το Σάββατο ξύπνησα άσχηµα. Αιτία του
ταραγµένου ύπνου µου; Ακόµα αναρωτιέµαι
αν ήταν το θέµα της συγκεκριµένης διηµερίδας
που ξύπνησε ανήσυχα -εργασιακά και µησ υναισθήµατα ή τα γενικότερα µεταφυσικά
διλήµµατα που συνοδεύουν το πρόσφατο
πέρασµά µου από την ασφάλεια του γραφείου
στην περιπέτεια του freelancing.
Το όνειρο το θυµάµαι ακόµα ξεκάθαρα. Με
είχε φωνάξει -τέτοια παιχνίδια µου έπαιζε το
υποσυνείδητό µου- µια παλιά προϊσταµένη
που είχα σε µεγάλη πολυεθνική εταιρεία και
ήθελε να µου προτείνει µια θέση για 6 µήνες,
στο πλαίσιο ενός in-house recruiting project.
Την περίµενα αρκετή ώρα να τελειώσει από το
προηγούµενο ραντεβού της, εµφανίστηκε επιβλητική και ντυµένη στα µαύρα (!), δε µου είπε
καν «καληµέρα» (µη χάνουµε εταιρικό χρόνο
µε άσκοπες ενέργειες) και µπήκε κατευθείαν
στο ψητό: ΧΡΟΝΟΙ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΣΤΟΧΟΙ!
Στο όνειρο ένιωθα εγκλωβισµένη, ίδρωνα και
αγχωνόµουν, αλλά τελικά ψέλλισα «ναι» µε
µισή καρδιά, χωρίς καν να διαπραγµατευτώ το
θέµα του µισθού. Μου αρκούσε που κάθε
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µήνα, σταθερά και προβλέψιµα, θα γέµιζε το
ψυγείο µου και θα πληρώνονταν οι λογαριασµοί µου. Η φράση, την οποία µουρµούριζα
ξυπνώντας, ήταν «για τριάκοντα αργύρια...».
Για τόσο είχα προδώσει στο όνειρό µου, τα
όνειρά µου. Για τόσο είχα προδώσει τα δικά
µου -σωστά ή λάθος- πιστεύω, τις δικές µου σωστές ή λάθος- επιθυµίες.
Stress, άγχος, burn out και κατάθλιψη σε εργασιακούς χώρους - κατανόηση, στάση, διάθεση
και διαχείριση
Αυτός ήταν ο τίτλος της πολύ ενδιαφέρουσας
διηµερίδας που διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Οκτωβρίου η Ελληνική Εταιρεία Οµαδικής Ανάλυσης και Ψυχοθεραπείας (www.hagap.gr) και εκ των υστέρων χαίροµαι που ένα κακό όνειρο δε στάθηκε ικανό
να µου τη στερήσει. Θα µπορούσε κάποιος να
πει πως τα θέµατα της εν λόγω ηµερίδας έχουν
ήδη χιλιοαπασχολήσει ως HRίστικες «καραµέλες» αναλύσεις επί αναλύσεων, άρθρα από την
Ελλάδα και το εξωτερικό, διάσηµους οµιλητές... Κι όµως, επιτρέψτε µου να σας εκπλήξω,

γιατί αυτές οι δύο ηµέρες δε θύµιζαν σε τίποτα
σεµινάρια και ηµερίδες που έχω ζήσει µέχρι
σήµερα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ποια η
διαφορά; Περισσότερες από µία: άκρως βιωµατικός χαρακτήρας, κριτική µατιά, πρακτικές
προσεγγίσεις, γνήσια έκφραση συναισθηµάτων, αισιοδοξία, θάρρος, µα πάνω από όλα
ειλικρίνεια. Μια ειλικρίνεια µακριά από τα πρέπει και τα...καθωσπρέπει που «ντυνόµαστε»,
όταν αντιπροσωπεύουµε µια εταιρεία σε µια
ανάλογη εκδήλωση.
Άραγε, µε τη business card ανά χείρας και το
φορτίο του επαγγελµατικού µας ρόλου στην
πλάτη, τελικά πόσο ελεύθεροι είµαστε να
συζητήσουµε ανοικτά για όσα βιώνουµε στον
εργασιακό χώρο; «Στόχος µας σε αυτή τη διηµερίδα είναι να διευκρινίσουµε βιωµατικά τι
συµβαίνει στους εργασιακούς χώρους, βιωµατικά τι σηµαίνει επιχείρηση. Όχι µε συναισθηµατική νοηµοσύνη, αλλά µε συναισθηµατική
διαύγεια. Καλός ο ορθολογισµός, αλλά χρειάζεται και καρδιά...», κάποια από τα λόγια, µε
τα οποία προλόγισε την εκδήλωση ο ∆ρ.
Βασίλης Μενούτης.
Μακάρι να ήταν εφικτό να σας µεταφέρω όλα
όσα άκουσα και έζησα εκείνο το Σαββατοκύριακο. Ενδεικτικά αναφέρω µερικά από τα
θέµατα που διερευνήθηκαν στα µεµονωµένα,
παράλληλα εργαστήρια και στις συναντήσεις
της ολοµέλειας:
 η εργασία: αιτία stress, άγχους ή πηγή εξέλιξης
και δηµιουργίας;
 διαχείριση άγχους στα τµήµατα πωλήσεων
 άγχος και διευθυντικές φιγούρες
 το µεγάλο ναι και το µεγάλο όχι στον εργασιακό χώρο
 art therapy στους οργανισµούς
 µουσική και εργασιακός χώρος
 η αναγκαιότητα του ύπνου και οι οργανισµοί
 οικογενειακές επιχειρήσεις: διαπραγµάτευση
προς εξελικτική διαδικασία ή συγχώνευση
 οµάδα defusing
 η αυτογνωσία ως θεµέλιο της ηγεσίας
 η σχέση µε την ηγεσία και τεχνικές διαπραγµάτευσης.
Θα σταθώ για λίγο στο τελευταίο θέµα και σε
κάποια συναισθήµατα-ερωτήµατα µε αφορµή
το σχετικό εργαστήριο που συντόνισε ο Αναπτυξιακός Θεραπευτής και Σύµβουλος, Γιώργος Αναστόπουλος. Τι είµαστε και στον εργασιακό µας χώρο και εκτός αυτού; ΤΙ ΘΑ
ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ; Αν είχαµε τη δυνατό-

τητα της άµεσης και ελεύθερη επιλογής, πού
θα τοποθετούσαµε τον εαυτό µας σε σχέση µε
την καρέκλα του µάνατζερ; Πάνω, πίσω,
δίπλα, ακριβώς απέναντι, όσο πιο µακριά γίνεται; Τελικά η µοναξιά του ηγέτη ή/και του
µάνατζερ είναι πεπρωµένο ή επιλογή; Πόσο
εκτός ουσίας είναι η εξ-ουσία;
Ασφαλή (?) συµπεράσµατα της διηµερίδας
ή... food for the overfed mind (and for the
neglected soul…)
Καµιά φορά τα ερωτήµατα που παίρνουµε
µαζί µας είναι πιο χρήσιµα από θεωρητικά
δοκιµασµένα, ασφαλή (?) συµπεράσµατα. Ας
αναρωτηθούµε λοιπόν µε θάρρος και αλήθεια
πρώτα από όλα προς τους ίδιους µας τους εαυτούς... Άραγε, µπορούµε στην επί τροχάδην
εργασιακή µας καθηµερινότητα να διαχωρίσουµε το καλώς εννοούµενο, θετικό στρες
από το παθολογικό άγχος; Πόσο εύκολο µας
είναι στον εργασιακό χώρο να διεκδικήσουµε
το δικαίωµα στο όχι; Τα συναισθήµατά µας τα
εξωτερικεύουµε;
Με τι τρόπο; Την κούραση και την κατάθλιψή
µας πόσο τολµάµε να την εκφράσουµε; Τολµάµε το defusing, δηλαδή το ξεφόρτωµα το
συναισθηµατικού µας φορτίου; Μπορεί ένας
άνθρωπος να έχει τη δική του µουσική; Μια
εταιρεία; Αν βάζαµε στην ηµερήσια διάταξη είτε µόνοι είτε µε συναδέλφους- και λίγα λεπτά
χαλαρωτικών ασκήσεων; (κι όµως, µπορούµε
να πάρουµε µια γερή ανάσα γεµάτη θετική
ενέργεια!) Μήπως -όσο σκληρό κι αν ακούγεται- πεθαίνουµε κάθε µέρα, κάνοντας συνεχώς
συµβιβασµούς;
Ο ∆ρ. ∆ηµήτρης Μπουραντάς διηγήθηκε
στην οµιλία του την ιστορία ενός αετόπουλου
που η µοίρα το έριξε να µεγαλώσει µέσα σε
ένα κοτέτσι µαζί µε πολλά κοτόπουλα. Ενώ
ένιωθε πως διέφερε, ενώ ένιωθε τα φτερά του
έτοιµα να το ταξιδέψουν µακριά, δεν το τόλµησε ποτέ. Πείστηκε πως ήταν κι αυτό ένα
κοτόπουλο. Πέθανε από το µαράζι του...
Τελικά, εµείς οι εργαζόµενοι, µάνατζερς και
µη, µάλλον µοιραζόµαστε περισσότερα µύχια
όνειρα και καταπιεσµένες επιθυµίες από ό,τι
δείχνουµε.
Μήπως, λέω µήπως, να αρχίζαµε να εντάσσουµε στο ωράριό µας κάποιες ασκήσεις
εργασιακού θάρρους και εργασιακής αλήθειας; Ποιος ξέρει, ίσως αποδειχτεί πως έχουν
κάτι γενικότερο να µας πουν για θάρρος και
αλήθεια, και προς τον εαυτό µας και προς τους
άλλους…
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