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Għeżież ġenituri u carers, is-sena skolastka ġmielha għaddejja u wasalna fix-xahar ta’ Mejju!    

Ix-xahar li fih iqarribna iktar lejn il-jiem tas-Sajf.  Il-ġranet jitwalu u allura jiżdied iċ-ċans li 

ngħaddu iktar ħin barra, nosservaw dak kollu li jiġri madwarna.  Kulħadd għaddej bil-ħajja 

mgħaġġla tiegħu.  Min jiddiskuti fuq xi affarijiet li jkunu ġraw, ġieli naqblu u ġieli le! 

 

Qatt iddispjaċik wara lit kun għedt xi ħaġa? 
Ġieli ġralek li xi drabi ħassejt li stajt titkellem u tgħid kif taħsibha, imma ma għamilthiex? 
 

Dawn li ġejjin huma ftit punti biex naħsbu ftit … 
 

Meta nżomm is-silenzju u meta nitkellem. 
Is-skiet risposta. 

 
 Meta inwieġbu bis-silenzju nafu nagħtu risposta qawwija iktar milli kieku użajna l-kliem.  Bħal 

meta tgħanniqa lil xi ħadd tista’ toffri ħafna iktar sapport u kuraġġ minn ħafna kliem! 
 
 Kull darba li nħossuna inċerti fuq xi ħaġa, ħafna aħjar li ma ngħidu xejn.  Jekk ikun hemm 

waqtiet li nħossuna inċerti fuq kif inħossuna aħjar li nibqgħu kwieti. 
 

 Aħjar naghżlu s-silenzju milli naqbdu u nisparaw dak kollu li jiġi f’ħalqna.  Jekk b’dak li ser 
ngħidu nafu li ser inweġġgħu lill-oħrajn bih, aħjar nieħdu nifs twil ‘il ġewwa u naħsbu 
x’konsegwenzi jista’ jkollu kliemna. 

 
 Mument ieħor tajjeb li fih inżommu s-silenzju huwa meta xi ħaddieħor għandhom xi ħaġa 

importanti x’jirrakkuntaw u jaqsmu magħna.  Nagħmlu li nistgħu biex nuru lil min qed 
ikellimna li qed nagħtu widen, inċaqilqu rasna ‘il fuq u l’isfel u nħarsu fl-għajnejn. 

 

Risposta assertiva. 
 

 Nitkellmu meta naraw xi ħaġa ħażina għaddejja.  Ħafna drabi meta nibqgħu kwieti u ma 
nitkellmu xejn faċilment jgħodduna bħala kompliċi. 

 

 Tajjeb li nitkellmu u nuru l-opinjoni tagħna b’mod ċar meta jitolbuhielna. 
 

 Meta nemmnu f’dak li qed nagħmlu nitkellmu kif inħossuna, kemm fuq il-post tax-xogħol u 
anki fir-relazzjonijiet tagħna.  Qatt ma għandna nibżgħu ngħidu dak li nħossu jekk hija l-

verita’ assoluta. 
 

 
 

 

 
Tislijiet, 
Josette Attard 

Elisa Delia 
***** 

Kliem għaref ta’ Madre Teresa:- 

“Jekk inti umli, xejn ma jolqtok, la t-tifħir u lanqas it-tmaqdir, għax tkun taf 

min inti” 


