„Tökéletes…”
A tökéletesség bûvöletében (vagy látszatában) élünk. Október óta már javában zajlik a karácsonyi készülôdés minden téren, a boltok polcai tömve a „tökéletes” ajándékokkal…, a reklámokból mosolyognak ránk a „tökéletes anyukák, apukák, családok…” De mi is a tökéletes? A Magyar értelmezô kéziszótár szerint: „Tökéletes = Hibáktól vagy hiányosságoktól mentes (állapot, alkotás, termék);
minden tekintetben teljes és hibák nélküli (tulajdonság), amiben hiánytalanul benne van minden,
aminek benne kell lennie, és nincs benne semmi olyan, aminek nem kellene ott lennie.”
Szóval akkor milyen is egy tökéletes karácsony? Ha körülnézek, magam körül azt látom, hogy
teljesen tönkretesz embereket az a törekvés, hogy karácsonyra minden legyen maximális! Legyen tökéletes tisztaság: mindent egyszerre akarnak aznap kitakarítani, lemosni, kimosni. Tökéletes ajándék: sokszor olyan áron is, amit igazán nem engedhetünk meg magunknak, és ami
nem biztos, hogy a megajándékozottnak is sokáig tartó örömet okoz, pedig a lényeg ez lenne.
Aztán a tökéletes étlap: sok-sok finomság, mindenkinek a kedvence, persze jócskán túladagolva,
akkor is, ha esetleg ezért szeretteink társasága helyett a konyhai sürgölôdés jut jutalmul. Mindez
nagyon kimerítô, és frusztráló, a tökéletes boldogság helyett fáradtság, és kimerültség…, végül
a legfontosabbra nem jut elég idônk és energiánk, a szeretteinkkel való együttlétre.
Íme egy régi tanmese arról, hogy egyáltalán nem biztos, hogy csak a tökéletes az igazán jó is!
„Mese a törött vízhordó edényrôl
Kínában egy vízhordónak volt két nagy cserépedénye. Annak a rúdnak egy-egy végén lógtak,
amit a nyakán-vállán hordott a pataktól a házáig. Az egyik edényen volt egy repedés, míg a másik
tökéletes volt, és így mindig egy teljes adag vizet szállított. A pataktól a házig tartó hosszú út végén
a megrepedt edény többnyire már csak félig volt vízzel. Két teljes évig ez így ment, a vízhordó csak
másfél edény vizet szállított naponta a házba. Természetesen a tökéletes edény büszke volt a teljesítményére, hisz hibátlanul tette a dolgát.
Szegény törött cserép szégyellte a tökéletlenségét, és nyomorultnak érezte magát, hogy csak
félannyit tudott teljesíteni. A két év keserûség után az egyik napon megszólította a vízhordót a pataknál:
— Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé.
A vízhordó így válaszolt a cserépnek:
— Észrevetted, hogy a virágok az ösvényen csak a te oldaladon teremnek, s a másikon nem?
Ez azért van így, mert mindig is tudtam a hibádról, és virágmagokat szórtam az ösvénynek erre az
oldalára. Mindennap te locsoltad ôket, amíg visszaballagtunk a pataktól. Két éve leszedem ezeket
a gyönyörû virágokat, hogy az asztalt díszítsem velük. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, akkor ez
a gyönyörûség nem ragyogná be a házamat. Ne szégyelld hát a mivoltodat!
Kínai tanmese”
Megtisztelô volt az a figyelem és érdeklôdés, amivel ebben az évben is felénk fordultak, köszönjük a bizalmat, és bízunk benne, hogy jövôre is méltóak leszünk egész éves figyelmükre.
Szerkesztôségünk valamennyi munkatársa nevében kívánok Önöknek ôszintén boldog, békés karácsonyt, és egészségben gazdag, sikeres új évet!
Ságiné Thülly Klára
fôszerkesztô
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