
Imqar opra tajba fil-ġurnata---------------------------------------------------------- Diċembru 2107 

Għeżież ġenituri u carers, ix-xahar ta’ Novembru ħalliena biex jagħmel il-wisgħa għall-aħħar 

xahar tas-sena, Diċembru!  Dan l-aħħar xahar jimmarka ċ-ċelebrazzjonijiet li joffru l-festi tant 

sbieћ tal-Milied u l-Ewwel tas-Sena. Minn hawn nieћdu l-opportunita’ biex nixtiequlkom l-isbaħ 

xewqat f’dawn iż-żminijiet li jgħaddu kemm jgħaddu snin dejjem joffru xi ħaġa speċjali f’qalbna 

– paċi u ferħ. 

 

Illum nixtiequ naqsmu magћkom xi ħaġa sempliċi u żgħira imma li tista’ tagħmel differenza 

kbira fil-ħajja ta’ dawk li ngħixu magħhom u nafu.   
 

 

Kumpliment Jgħolli l-Moral.     
 

1. Qatt ħsibt kemm kumpliment jista’ jbiddel il-ħajja tal-oħrajn mill-lejl għan-nhar?  Ma 
hemmx bżonn affarijiet kbar jew li jiswew ħafna flus. Sempliċi tbissima jew kelma tajba.  

Li turi li lest li tisma’, jew ġest sempliċi ta’ mħabba bħal tgħafisa tal-idejn jew taptipa fuq 

l-ispalla. 

 
2. Ħafna jistaqsu, kif nagħti kumpliment?  M’hemm xejn isbaћ minn kumpliment li jaf jibdel 

il-burdata.  Minflok tistenna li xi ћadd jikkumplimentak, gћax ma taghtix wieћed inti?  

Ftakar li fil-ћajja iktar ma taghti iktar tirċievi. 
 

3. Kun sempliċi u dirett meta tagħti kumpliment.  Eżempju “Kemm tixraqlek dik il-ġiżirana!”  

Jew “Kemm jogħġobni l-kulur tal-ħwejjeġ li liebes jew liebsa!” 
 

4. Kont taf li meta tagħti kumpliment ikun iktar faċli li tibda konversazzjoni jew li tibda 

ħbiberija ġdida?  Meta tagħti kumpliment tkun qed tgħid ħafna affarijiet dwarek innifsek 

mingħajr ma taf, kif ukoll eżempju tajjeb.  Kif jgħidu l-eżempju jkaxkar. 
 

5. Kumpliment huwa rigal.  Jekk meta tagħtih lil xi ħadd jilqgħu tkun ferraħtu u allura ser 

tħossok kuntent jew kuntenta.  U meta xi ħadd jagħti kumpliment lilek aċċettah u għid 
“Grazzi!” 

 

6. Meta tagħti kumpliment lil ħaddieħor ifisser li qed tagħraf is-sabih fl-oħrajn.  Dan ser 

jgħinek tkun iktar pożittiv jew pożittiva fil-ħajja u allura hemm ċans li jkollok iktar stima 
lejk innifsek.  Huwa ferm importanti li ngħarfu napprezzaw dak li hemm sabiħ u tajjeb 

ġewwa fina. 

 
 

 

 

 
Tislijiet, 

SĠPC – PSCD Team – Elisa Vassallo, Graziella Vella, Maria Falzon, Suzanne Mamo 

 
***** 

Kliem għaref ta’ Madre Teresa:- 

“Il-paċi tibda bi tbissima” 


