
Imqar opra tajba fil-ġurnata-----------------------------------------------------------------Frar 2018 

Għeżież ġenituri u carers, naħseb li kollha taqblu magħna li ż-żmien tassew itir. Kif jgħid il-Malti 

jtir u ma jistenna lil ħadd!  Diġa wasalna fit-tieni xahar tas-sena.  Frar iġib miegħu l-eżamijiet ta’ 

nofs is-sena u allura jgħinna ftit iktar biex nidħlu fir-rutina ħalli nifmhu sew fejn sejrin tajjeb u 

fejn għandna bżonn naħdmu iktar biex nirranġaw. 
 

Matul ix-xahar li għadda tkellimna kemm ħajjitna tkun ferm isbaħ jekk f’kull ħaġa li tiġrilna 

nippruvaw inkunu iktar pożittivi.  Il-mod kif nippruvaw insolvu l-problemi li niltaqgħu magħhom 
ser jaffetwa il-ħajja tagħna magħna nfusna u mal-oħrajn.  Ingredjent importanti ferm f’kull tip 

ta’ relazzjoni, huwa r-rispett! 
 
 

Kif Nista’ Nirbaħ ir-Rispett tal-Oħrajn? 
 

1. Żomm kelmtek. 

Waħda mill-iktar attitudnijiet importanti biex tirbaħ ir-rispett tal-oħrajn hija li żżomm 
kelmtek.  Ħu l-affarijiet bis-serjeta’ kemm dawk li għandhom x’jaqsmu max-xogħol, kif ukoll 

fl-imġiba tiegħek mal-oħrajn.  Tagħmilx wegħdi li taf li ma tistax twettaq jew iżżomm.  Ara li 

tagħmel dak li tgħid jekk tqis importanti li ħaddieħor jemmnek u jirrispettak. 
 

2. Taħlix il-ħin ta’ ħaddieħor. 

Tajjeb li niftakru li l-ħin huwa prezzjuż għal kulħadd.  Prova żomm l-appuntamenti li jkollok 

fil-ħin. Jekk tinsab f’laqgħa ma’ xi ħadd, taħlix il-ħin tiddiskuti affarijiet mhux importanti jew 
li ma għandhomx x’jaqsmu mas-suġġett.  Agħmel il-punt tieghek ċar, u tkun lest li tasal 

f’kompromess.  Tagħmilx il-ħajja tal-oħrajn diffiċli, imma għin meta jkun hemm bżonn li 

tittieħed deċiżjoni. 
 

3. Titkellimx minn wara dahar ħaddieħor. 

Li tirrispetta biss li min tmur tajjeb miegħu mhux biżżejjed.  Hemm bżonn nitgħallmu 

nirrispettaw anki lil dawk li forsi ma tantx jinżlulna.  Kulħadd għandu s-sabiħ u l-ikrah fil-
karattru.  Jekk titkellem minn wara dahar ħaddieħor, faċli tista’ tispiċċa mingħajr rispett 

mingħand l-oħrajn.  Ir-reputazzjoni tiegħek ma tibqax tiswa wisq! 

 
4. Prova kun umli kemm tista’. 

Tajjeb li niftakru li mhux dejjem tagħna tajjeb jew li nafu kollox.  Kull persuna li niltaqgħu 

magħha nistgħu nitgħallmu minnha.  Il-kunfidenza fina nfusna ma nġibuhiex billi nkunu l-
aqwa.  Il-vera kunfidenza tiġi meta nifmhu xi tfisser li nkunu umli, li kulħadd huwa uniku u 

għandu xi ħaġa x’joffri lid-dinja.  Inklużi aħna.  Kulħadd jinsab fl-istess baħar. 

 

 

 

 

Tislijiet, 
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***** 

Kliem għaref ta’ Madre Teresa:- 

“X’tista’ tagħmel int biex iġġib il-paċi fid-dinja? 

Mur id-dar u ħobb lill-familja tiegħek” 


