
Imqar opra tajba fil-ġurnata---------------------------------------------------------------- April 2018 

Għeżież ġenituri u carers, April diġa magħna!  Dan huwa xahar li jimmarka sew l-istaġun tar-

Rebbiegħa, fejn in-natura kollha tkun tidher mimlija iktar bil-ħajja.  Kull ħaġa ħajja qisha turina li 

t-temp sabiħ li miegħu jġib dan l-istaġun jimla kullimkien bil-kuntentizza u b’burdata tajba.  Mhux 

daqshekk diffiċli tafux li wieħed jgħix kuntent. 

 

Spiss nisimgħu b’min jgħid li biex ngħixu kuntenti hemm bżonn ir-regoli.  Il-liġijiet jgħinuna, 
jiggwidawna u jgħallmuna nkunu ddixxiplinati.  Din hija verita’ jekk noqogħdu nirriflettu ftit. Minn 

banda oħra, kultant issib min jirraġuna jew iħoss li mhux dejjem hemm ġustizzja ndaqs għal 
kulħadd bil-liġijiet jew regoli li ngħixu fihom. 
 

Ta’ min nintaqsu lilna nfusna:- “B’dawn il-liġijiet kollha li jgħinuna ngħix aħjar, aħna x‘qed 

nagħmlu biex ngħixu kuntenti?” 
 

Taħseb li dawn t’hawn taħt jistgħu jgħinuk? 
 

Faċli Ngħixu Kuntenti. 
1. Agħmel paċi mal-passat tiegħek. 

Tħallix dak li ġralek fil-passat tiegħek iħassarlek il-preżent li qed tgħix fih.  Kif? Billi 

titgħallem minnu.  Kulħadd għandu passat li fih affarijiet li minnhom nitgħallmu ma 
nirrepetux u affarijiet oħra li bihom inkunu kburin.  Il-preżent huwa dejjem paġna ġdida. 
 

2. X’jaħsbu fuqi l-oħrajn. 
Dik mhix ħaġa tiegħek.  Jekk taħseb fuq x’tagħmel int u kif tista’ tkun persuna aħjar ma 
jifdallekx wisq ħin taħseb fuq x’qed jaħsbu l-oħrajn fuqek! 
 

3. Iż-żmien ifejjaq il-feriti. 
 

4. Tqabbilx ħajtek ma’ dik tal-oħrajn. 
Tiġġudikax lill-oħrajn. Ma tafx minn xiex ikun għaddej ħaddieħor. 
 

5. Ieqaf aħseb iżżejjed. 

Ma fiha xejn ħażin li ma tkunx taf it-tweġiba għal kollox.  Xi kultant tweġiba tasal waħedha 
iktar tard. 
 

6. Ħadd ma jista’ jiddeċiedi x’jagħmlek kuntent jew kuntenta. 

Il-kuntentizza f’ħajtek inti biss għandek dritt fuqha.  
 

7. Tbissem spiss. 

Il-problemi tad-dinja kollha żgur ma tistax issolvihom kollha inti u waħdek! 
 

 

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

***** 

Kliem għaref ta’ Madre Teresa:- 

“Turi kemm inti b’saħħtek meta tkun leali fl-affarijiet żghar li tagħmel.” 


