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Għeżież ġenituri u carers, bdejna kalendarju ta’ sena ġdida – 2018! Nittamaw li kellkom festi 

mimlijin ferħ u paċi.  Erġajna lura lejn l-iskola għal ħidma ġdida, bit-tama li nagħmlu li nistgħu 

biex tkun sena aħjar milli kellna.  Hija ħaġa ferm sabiħa li t-tajjeb u s-sabiħ li għandna 

napprezzawh u nżommuh biex jgħinna nirranġaw dak li hu inqas tajjeb jew li jdejjaqna. 
 

Żgur li jirnexxielna jekk nippruvaw inkunu pożittivi u ma naqtgħux qalbna quddiem id-

diffikultajiet fil-ħajja tagħna. Uliedna jitgħallmu lezzjoni ferm importanti jekk aħna l-kbar 
nagħmlu li nistgħu biex dejjem ikollna element pożittiv f’dak kollu li nagħmlu.  Mhux dejjem 

faċli, imma lanqas ma huwa impossibli.  Żommu f’moħħkom li l-eżempju jkaxkar! 
 
 

Ħajja Isbaħ bi ftit Pożittivita’. 
Tgħid kif? 

 

1. Staqsi l-mistoqsijiet tajbin lilek innifsek. 
Huwa eżerċizzju faċli u jgħinna jekk nidraw nagħmluhom ta’ spiss magħna nfusna.  Dan 

huwa billi nadottaw sistema pożittiva ta’ kif nistaqsu mistoqsijiet lilna nfusna meta 

nirraġunaw fuq dak kollu li jiġrilna.  It-tfal tagħna jistgħu jibbenefikaw ferm jekk jarawna 

naġixxu hekk.  It-tip ta’ mistoqsijiet li nistaqsu lilna nfusna jistgħu jagħmlu d-differenza 
kollha f’dak kollu li jiġrilna! 

 

Xi ħadd pessimist ser jistaqsi lilu nnifsu jew lilha nnifisha mistoqsijiet bħal:- 
 “Imma għala ġrali hekk?” 

 “Kif il-ħin kollu affarijiet koroh u ħżiena biss jiġruli? 

 
Xi ħadd ottimist ser jistaqsi jew tistaqsi mistoqsijiet li jgħinu lill-moħħ jara s-sitwazzjoni 
minn perspettiva wiesgħa u b’xi soluzzjonijiet.  Allura jkun hemm mistoqsijiet bħal:- 

 “X’hemm tajjeb f’din is-sitwazzjoni li ninsab fiha?” 

 “X’nista’ nitgħallem minn din is-sitwazzjoni li sibt ruħi fiha?” 
 “X’nista’ nibda nagħmel minn issa stess biex nipprova insolvi din is-sitwazzjoni?” 

 

2. Iffoka fuq is-soluzzjoni. 

L-agħar ħaġa li m’għandna qatt nagħmlu hi, li nintefgħu nitħassru lilna nfusna u ma nagħmlu 
xejn meta sitwazzjoni tkun ħażina.  Dejjem staqsi lilek innifsek, “X’nista’ nagħmel biex nibda 

nirranġa s-sitwazzjoni?”   

 
Ma jimpurtax li l-pass li nieħu jkun żgħir, għax propju li tipprova jfisser li tkun bdejt! 

 

 

 
 

Tislijiet, 

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

 
***** 

Kliem għaref ta’ Madre Teresa:- 

“Ilbieraħ spiċċa.  Għada għadu ma ġiex.  Għandna biss illum. Ejjew nibdew.” 


