Már javában zajlanak a felkészítések a felvételikre az iskolákban, ami meglehetôs stresszel jár a szülôknek és
gyerekeknek is. Mi legyen a gyerek? Szakács? Könyvelô? Ápolónô? Mi lesz az a terület, ahol boldogan tevékenykedik, amit nem érez kényszerpályának, és amit nem csak beletörôdésbôl csinál hosszú éveken keresztül.
Az élelmezésvezetôk fórumsorozatán beszélgetve gyakran megkérdezem a résztvevôket: Miért lesz valaki élelmezésvezetô? Nehéz szakma, elég nagy stresszel jár, miközben az erkölcsi és az anyagi megbecsülés még várat magára. Válaszként gyakran elhangzik: „…azért, mert jó emberekkel dolgozni”, „…mert ez nem csak szakma, ez hivatás”; de van, aki azt feleli, hogy „csak belecsöppentem, és itt ragadtam”, „nem volt nálunk más munka, azt mondták, próbáljam meg, megszerettem…” vagy: „szeretem csinálni, mert jó vagyok benne!” Az alábbi
tanmese jutott eszembe a válaszokat hallva.

Melyik vagyok, melyik legyek?
„Egy leány panaszkodott az édesapjának, hogy roszszul mennek a dolgai. Belefáradt az állandó, eredménytelen harcba. Nem tudta, mit tegyen, hogyan folytassa
tovább az életét, mert kimerültnek érezte magát. Úgy
tûnt számára, hogy valahányszor megold egy problémát,
mindig egy újabb jelenik meg az életében.
Édesapja szakács volt. Kézen fogta ôt, és elvitte a
munkahelyére.
Fogott három fazekat és mindet vízzel töltötte meg.
Amikor forrni kezdett bennük a víz, az egyikbe sárgarépát, a másik fazékba tojást és a harmadikba kávészemeket rakott. Eközben egyetlen szót sem szólt, csupán rámosolygott a leányára.
A lány türelmetlenül várakozott, magában azt kérdezve,
vajon mit akar tenni az édesapja. 20 perc elteltével apja eloltotta a tüzet, majd egy tálba rakta a tojásokat, egy tányérba a sárgarépát és kitöltötte a kávét egy csészébe.
Ezután megkérdezte a lányától: — Kedvesem, mit
látsz itt?
— Tojást, sárgarépát és kávét — válaszolta ô.
Ekkor az apa arra biztatta a lányát, hogy tapintsa meg
a sárgarépát. A lány megérezte a répa puhaságát.
Majd arra kérte, hogy hántsa le a tojás héját. A lány
érezte, hogy a tojás nagyon kemény.
Utoljára, hogy kóstolja meg a kávét. A lány nevetve
kortyintott az illatos nedûbôl, majd megkérdezte:
— Mit jelent mindez, apám?

Ekkor az édesapja elmagyarázta neki, hogy mind a
három elemet ugyanolyan körülmények közé helyezték:
forró vízbe.
Csakhogy mindhárom elem különbözôképpen reagált erre:
• A sárgarépa megpuhult és törékennyé vált.
• A tojások erôsen megkeményedtek.
• Ellenben a kávé megváltoztatta a vizet.
Mit gondolsz, te melyikhez hasonlítasz ezek közül? —
kérdezte lányától az apa.
Amikor a mostoha körülmények kopognak ajtódon, te
hogyan válaszolsz erre? Egy látszólag kemény sárgarépa
vagy-e, akit megérint a fájdalom és elveszíti keménységét?
A tojáshoz hasonlítasz, aki képlékeny szívvel és folyékony
szellemmel indul, azonban egy kegyetlen esemény után keménnyé és rugalmatlanná válik? Te kívül ugyanolyan maradtál, azonban belül megkeseredett a szíved? Vagy egy kávészem vagy? A kávé megváltoztatja a forró vizet, a neki fájdalmat okozó elemet. Amikor a víz eljut a maximális forráspontra, a kávé kiengedi legjobb aromáját és zamatát…”
(Ismeretlen szerzô)
Önök melyikhez szeretnének hasonlítani? Remélem,
hogy én kávé lehetek :)
Ságiné Thülly Klára
fôszerkesztô
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