Μια μέρα ένας ειδικός μιλούσε σε σεμινάριο
επιχειρηματιών και για να αναπτύξει το επιχείρημά
του σχετικά με την οργάνωση του χρόνου
χρησιμοποίησε αυτή την ωραία εικόνα:
Σε μια στιγμή τους είπε ότι ήταν ώρα για ένα
τεστ και έβαλε μπροστά του επάνω στο τραπέζι
ένα μεγάλο γυάλινο δοχείο. Κατόπι έφερε μια
ντουζίνα πέτρες μεγέθους γροθιάς και τις έβαλε
μία - μία μέσα στο δοχείο. Όταν δεν χωρούσε άλλη
πέτρα, ρώτησε: Γέμισε το δοχείο;
Όλοι φώναξαν : “Μάλιστα”.
Ο ειδικός φάνηκε να διαφωνεί και τράβηξε κάτω
από το τραπέζι ένα κουβαδάκι με χαλίκια. Έριξε
αρκετά χαλίκια μέσα στο μεγάλο δοχείο, κούνησε
τις πέτρες και τότε τα χαλίκια τρύπωσαν στα κενά
και μπήκαν στο χώρο του δοχείου. Τότε ξαναρώτησε: “Τώρα είναι γεμάτο το δοχείο;”
Το ακροατήριο δεν μιλούσε, γιατί άρχισε να
μπαίνει στο νόημα. Κάποιος είπε: “Μάλλον όχι”.
“Σωστά”, είπε ο ειδικός και έφερε άμμο και
έχυσε μέσα στο δοχείο. Η άμμος κατέλαβε τα κενά
μεταξύ πετρών και χαλικιών. Ξαναρώτησε τότε το
ίδιο: “Είναι γεμάτο το δοχείο;”
Όχι!” είπαν όλοι. “Σωστά”, απάντησε ο ειδικός
στα θέματα του χρόνου.
Τότε άρπαξε μια κανάτα νερό και το έχυσε
μέχρις ότου το δοχείο γέμισε ως το χείλος. Κοίταξε
τους ακροατές του και είπε: “Ποιo είναι το
συμπέρασμα από το πείραμα αυτό”;
Κάποιος σήκωσε το χέρι και είπε: “Το συμπέρασμα είναι ότι, όσο γεμάτο κι αν είναι το
πρόγραμμά μας, μπορούμε πάντα να βρούμε
κάπου να χώσουμε κι άλλες δουλειές”.
Ο ομιλητής διεφώνησε: “Δεν είναι αυτό το
δίδαγμα. Η αλήθεια που μας διδάσκει το πείραμα
είναι ότι, αν δεν βάλεις μέσα πρώτα τις μεγάλες
πέτρες και βάλεις τα άλλα, δεν θα μπορέσεις να τις
χωρέσεις όλες”. Αναλόγως της αξιολόγησής μας,
ίσως οι μεγάλες πέτρες στη ζωή μας είναι ο χρόνος
που θα διαθέσουμε για τους αγαπημένους μας, την
πίστη μας, τη μόρφωσή μας, τα όνειρά μας, για ένα
αγώνα που αξίζει τον κόπο, μια συμβουλή-σωσίβιο
για κάποιον. Ε, αυτές τις ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΤΡΕΣ να
βάλουμε πρώτα στο πρόγραμμα, αλλοιώς δεν θα
χωρέσουν, θα μείνουν έξω.
(Από την περιπλάνηση στο Διαδίκτυο –
μετάφραση Αλκ. Κροτωνιάτη)

