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Merħba għal sena skolastika oħra għeżież ġenituri u carers.  Is-sena l-oħra żammejna kuntatt 
kull xahar permezz ta’ stejjer bil-għan li jħallu lill-qarrejja jirriflettu u forsi anki jpoġġu fil-
prattika dawn ir-riflessjonijiet. 

 
Din is-sena ddeċidejna li niffukaw fuq it-tema ta’ pożittivita’ fil-kitbiet ta’ kull xahar.  Nemmnu 

ħafna li meta nrawwmu l-pożittivita’ f’hajjitna, fi ħsibijietna u f’kull ma nagħmlu, l-ħajja tidher 
ferm isbaħ.  Ma jfissirx li problemi ma jkunx hemm, jfisser li nippruvaw naffrontawhom minn 
perspettiva’ differenti. 

 

Nistaqsi Lili Nnifsi.     
 

1. Inħossni persuna aħjar mill-bieraħ? 

Tibda tħossok aħjar meta ma tibqax tqabbel lilek innifsek ma’ ħaddieħor.  Meta inqabblu 
lilna nfusna mal-oħrajn hemm ċans kbir li nispiċċaw ngħiru u ma nkunux kuntenti b’dak li 
aħna.  Prova ħobb lilek innifsek ftit iktar kuljum. 

 
2. Tejjibt il-karattru tiegħi? 

Il-karattru jagħmilna dak li aħna.  Ibni l-karattru tiegħek fuq il-verita’, l-umilta’ u l-
onesta’.  Il-karattru ma jinbenix f’ġurnata waħda imma billi kuljum ninvestu fih f’kull ħaġa 
li nagħmlu.  Aħdem bil-ħeġġa, tratta lil kulħadd indaqs, kun ġetili fi kliemek, agħti kuraġġ 

u sapport. 
 

3. Għamilt l-aħjar li stajt fuq il-lant tax-xogħol? 
Ħassejtek sejjer kuntent/a għax-xogħol?  Poġġejt l-entużjażmu kollu tiegħek?  Jekk le, 

prova sib x’inhu li qed ifixklek u rranġaha.  Ġurnata sodisfaċenti fuq il-lant tax-xogħol 
ittellgħalek il-moral. 
 

4. Urejt ġesti ta’ mħabba lejn tal-familja u ħbieb? 
Innota l-kelma ġesti.  Mhuhiex biżżejjed li taħseb dwar l-imħabba jew li titkellem dwarha.  

Uri ġesti ta’ mħabba u affezzjoni kemm bil-kliem u kemm bl-imġiba.  Agħmel ġest ta’ 
mħabba żgħir kuljum.  Ftit ftit kuljum isir investiment ta’ relazzjoni sabiħa u b’saħħitha. 
 

5. Jien kuntent/a verament bil-ħajja tiegħi? 
Kun kuntent b’dak li għandek.  Agħmel il-kuntentizza l-ambizzjoni tiegħek.  Ma jfissirx li 

tghid iva għal kollox.  Tajjeb li jkollok xi ħaġa li verament tixtieq u prova ilħaqha bl-aħjar 
mod li tista’.  L-importanti li tkun kuntent b’dak kollu li għandek f’hajtek.  Tgħallem għodd 
il-barkiet kollha li għandek u tinduna kemm int kuntent. 

 

 
 
Tislijiet, 

Josette Attard 
Elisa Delia 

***** 

Kliem għaref ta’ Madre Teresa:- 

“Jekk toqgħod tiġġudika lill-oħrajn, ma jkollokx ċans tħobbhom.” 


