Helheten är större än delarna
Vi är en grupp på tio personer som
under många år har provat vin
tillsammans.
I vårt vinprovargäng är vi duktiga på,
att dofta, smaka och ta fram vinets
karaktärer tillsammans. Vi är ibland
duktiga på att lista ut vilka viner vi
dricker.
Någon börjar få en förnimmelse av en
karaktär, någon annan fyller, fler fyller i
och så samskapar vi och hittar så
småningom det som vi tycker är ”facit”
och som blir vårt resultat, ofta
överensstämmande med andras
upplevelser.
Vi känner varandra väl, kan varandras
styrkor och bygger på varandras
uttalanden i en skön rytm.

För några år sedan bestämde vi oss
för att var och en skulle utvecklas mer
individuellt till följd av att vi gjorde tysta
provningar.

Helhetsresultatet blev inte lika lyckat,
det var mer sällan som varje individ
listade ut vilket vin vi drack och vårt
omdöme om de olika vinerna blev allt
mer spretigt. Min upplevelse är att vi
lyckades bättre tillsammans.
När jag tänker på vår lilla grupp i
vinprovargänget går mina tankar ofta
till de individer och grupper jag möter i
min roll som konsult och utbildare.
Jag ser att de grupper som drar nytta
av varandras kompetenser, har
målbilden klar för sig för vad de vill
uppnå och samskapar runt detta oftare
når högre resultat än de grupper som
jobbar mycket för att stärka varje
enskild individ.
Jag tänker att individernas kompetens
och utveckling alltid behöver stärkas
och utvecklas men för att den ska
blomma fullt ut behöver den ske i ett
sammanhang med andra.
Där varje individ får bidra med sin del,
där någon annan bidrar med sin del,
och där gruppen blir mer komplett
genom att använda varandra, ungefär
som musiker som spelar ett
musikstycke tillsammans!
Den enskilde individen bidrar med sitt,
någon annan fyller i och fyller på, de
olika delarna blir en del i helheten och
helheten blir större än summan av
delarna!

Det innebar att vi satt tysta. Var och en
och skrev ner sina egna förnimmelser
utan att prata med de andra och dela
våra upplevelser. När var och en skrivit
ner dofter och smaker, delade vi vår
erfarenhet, med blandat resultat.
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