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ĦSIEB TAL-EDITTRIĊI
L-għażla ... privileġġ jew detriment? Qatt

ftakar ukoll li xi kultant trid lil xi ħadd qrib

staqsejtha lilek innifsek din id-domanda? Pero’

tiegħek. F’dik ukoll tidħol l-għażla. Mhux

fuq kollox x’jiddetermina għażla tajba minn

kulħadd kapaċi jkun viċin tiegħek daqs

għażla ħażina? Fl-opinjoni tiegħi? ... Il-

kulħadd, imma meta ssib lil dak ix-xi ħadd

konsegwenzi (negattivi u pożittivi) li din iġġorr

nassigurak li tħossok sibt id-dinja! ... Forsi qed

magħha!

terġa’ issaqsini imma kemm huwa faċli li

Għandi l-Għatx...

tagħżel? .... Ir-risposta nerġa’ ntihielek bla

__________________

Pero’ qatt indunajt kemm għandna

tlaqlieq ... Xejn ma’ huwa

għażliet fil-ħajja? Qatt ġietek
f’moħħok

li

minflok

faċli ... imma l-għażla tibqa’

staġun

F’din il-ħarġa
__________________
Ħsieb tal-edittriċi
__________________

L-Olimpjadi 2012
__________________

dejjem f’idejk.

wieħed għandna erbgħa biex jekk
forsi ma toġgħbokx il-klima ta’

Ma nixtieqx intawwal ħafna pero’

Malta fix-Xitwa, tkun tista’ tqatta’

nixtieqek

xi btala f’ kontinent ieħor? Qatt

kontinwament f’moħħok li f’kull

li

żżomm

Il-hayfever
__________________
Il-Grafoloġija
__________________

indunajt li għandek għażla impekkabbli ta’

deċiżjoni hemm ċans li jkollok żewġ toroq minn

kuluri biex tiddeċiedi x’ser tilbes filgħodu? Qatt

fejn tagħżel, u jekk dejjem qed tagħżel l-eħfef

ħsibt li fid-dinja hawn miljuni ta’ rġiel u nisa

triq, mhux bilfors li dik hija l-aħjar. Taħseb li

minn fejn tagħżel jekk tħoss il-vokazzjoni taż-

qed taqbad triq b’oħra? Mhux problema. Darba

Programm għal
Novembru - Diċembru

żwieġ? Nista’ nsaqsik kemm tapprezza dan

ħabib kbir tiegħi qalli li jekk tkun żbaljajt jew

_____________________

kollu?

ħadt xi deċiżjoni ħażina, l-importanti huwa li

Naf xi kultant lanqas biss nagħtu kas dawn laffarijiet. Sirna ngħixu ħajja mgħaġġla wisq
(jiena inkluża) u l-ħajja sirna narawha mċajpra

bih mal-ewwel u li tkun lest li taċċettah u
jiddispjaċik minnu.
Tibża’ tagħżel? Dik normali għall-bidu, iżda

għaliex jien? Jew għalfejn mhux jien u

żomm f’moħħok li minn kull deċiżjoni se tieħu

ħaddieħor iva? Pero’ kemm huwa faċli li

tagħlima.

twieġeb dawn il-mistoqsijiet? Ippermettili ntik

avveniment f’ħajtek jista’ jkun opportunita’ li

risposta ... Xejn ma’ huwa faċli ... nista’

tgħinek tagħżel l-imħabba fuq il-biża’.

nassigurak.

Bilħaqq għax kont se ninsa, ħallini nawguralek

L-esperjenza urietni li l-ħajja mimlija sfidi. Issa

il-Milied it-tajjeb. Tinsiex tagħżel li tqattgħu

jew tiftħilhom il-bieb taf li f’xi ħin se jgħaddu u

ma’ nies li tħobb u li japprezzawk. J’Alla l-

tħoss is-sodisfazzjoni li rbaħtilhom, inkella

Mulej ikun miegħek u mal-familja tiegħek, ħalli

tagħlqilhom

jtik iċ-ċans li tgawdi l-ġurnata tiegħU. Filwaqt

għax

taqta’

qalbek

minnhom. L-għażla hija dejjem f’idejk!
Tinsiex pero’ li bħalma dejjem qalulna ħadd qatt
ma’ kellu sfidi aktar milli kapaċi jiflaħ. U

Ritratti u Birthdays

tinduna bl-iżball anke jekk forsi ma tindunax

wisq xi kultant u naslu nsaqsu mistoqsijiet bħal

il-bieb

Il-ferħ fit-tbatija
__________________

Tajjeb

tiftakar

ukoll

li

Nilqgħu f’Link lil

kull

li nitolbu jtik sena mimlija ġid, riżq u hena għas
-sena li jmiss, żomm f’moħħok li ħajtek hija ssomma tal-għażliet tiegħek.

Mill-pinna ta’ Marquita Formosa

Antoine Aquilina
Max Cini
Antoine Galdes
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Għandi l-Għatx...
Arja tqila, temp imċajpar għall-aħħar, nies jgħajtu u jaħbtu miegħek il-ħin kollu, storbju ta’ karozzi u muturi
għaddejjin... l-Indja. Esperjenza ta’ ħames xhur li fiha ma tiskoprix biss pajjiż ieħor jew kultura pjuttost differenti
minn dik li mdorrijin aħna fiha, imma tibda tifhem ftit ftit l-għajta ta’ Ġesù fuq is-salib “għandi l-għatx”. Mhux lgħatx materjali, imma l-għatx għall-bniedem. L-għajta ta’ fuq is-salib hija l-istess għajta ta’ dak il-bniedem fqir u li
ma għandu xejn. Għalija dan kien l-akbar misterju ta’ din l-esperjenza barra minn pajjiżi, ix-xejn, li Alla jbidlu
f’kollox.
L-esperjenza fl-Indja ħaditni fir-reġjun tal-Bihar, fil-villaġġ ta’ Kishinganj. Il-Bihar jinsab fil-naħa ta’ fuq tal-pajjiż,
proprju fil-fruntiera tal-Bangladesh u huwa meqjus bħala l-agħar reġjun tal-Indja f’ dak li għandu xjaqsam mal-faqar
u l-indafa. Reġjun nieqes minn dawk l-affarijiet li għalina huma bażiċi bħalma huwa d-dawl tal-eletriku li fil-biċċa lkbira tal-ġurnata jkun naqtugħ. Dan ma jfissirx biss li l-bożża tal-kamra ma tixgħilx imma trid tidra f’ temperatura
sħuna li tlaħħaq it-42 gradi celcius u ġieli aktar, mingħajr ma tagħmel l-użu ta’ xi fann. Madanakollu nistqarr li dawn
ma kienux l-ikbar qtajja’ kulturali li ħadt, imma li sibt ruħu ndawwar b’ taħlita tar-reliġjonijiet l-aktar waħda b’
saħħitha dik Musulmana.
Quddiem din ir-realtà l-preżenza tal-Knisja Kattolika, għalkemm f’ minoranza assoluta, hija importanti ferm, l-aktar
fejn tidħol l-edukazzjoni tat-tfal. Għaldaqstant kellini din l-opportunità li matul dawn ix-xhur ngħallem lit-tfal taliskola St. Xavier. Fil-verità, meta noqgħod nirrifletti bejni u bejn ruħi ngħid ma nafx min kien l-għalliem jekk hux
jien jew huma. It-tfal Indjani ġagħluni niskopri mill-ġdid il-ħajja sempliċi. F’ dinja fejn donnu l-bniedem irrid
jipposjedi kollox, dawn it-tfal jipposjedu biss l-uniformi tal-iskola. Fil-kliem aktar sempliċi, jifirħu għandhom biss listess ħajja tagħhom u joħolmu biex jgħixu dik l-istess ħajja u mhux ħajja ta’ illużjoni. Ma għandhom xejn imma
għandhom kollox.
Filgħaxija u fi tmiem il-ġimgħa kienet tkun differenti. Flimkien ma’ qassis li ħa ħsiebi tul l-esperjenza kollha, konna
nagħmlu xogħol pastorali fil-parroċċa. Jibqgħu stampati f’moħħi b’mod partikulari ż-żjarat li konna nagħmlu fid-djar
tan-nies. Kull familja, li bejn wieħed u ieħor tkun tad-disà persuni, tgħix f’kamra waħda. Magħhom irabbu xi
annimali bħal baqar u ħnieżer. Meta kont nidħol f’ dawk il-kmajjar kont nibqa’ impresjonat f’ liema stat ta’ ħajja
jgħixu. Madanakollu kif noħroġ minn dik l-istess kamra fqira kont nibqa’ impresjonat b’ liema imħabba jilqgħu dawn
in-nies.
“Għandi l-għatx...” din hija l-għajta tal-Imsallab. Din hija l-għajta tal-Imgħallem. Din għandha tkun l-għajta taddixxiplu. Is-sitwazzjoni fl-Indja hi dik li hi. Imma s-sitwazzjoni f’pajjiżna taf tkun l-istess bħal tal-Indja. M’hemmx
għalfejn wieħed joħroġ minn pajjiżu biex jagħti daqqa t’id. Jekk inħarsu ħarsa madwarna jintebaħ bl-għajta ta’
“għandi l-għatx” li tinsab prezenti l-ħin kollu. Is-sejħa nisranija titlob li ma nkunux indifferenti f’ħajjitna, imma li
nbiddlu dik l-indifferenza f’ Imħabba. “Għandi l-għatx” trid tkun l-għajta tiegħi u tiegħek fil-ħajja tagħna. Ħa jkun
dan l-għatx ta’ imħabba li jigwidana fil-ħajja tagħna ta’ kuljum.

Mill-pinna ta’ Andrew Schembri
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L-Olimpjadi 2012
Dis-sena iddeċidejt li nżur il-belt li ospitat l-Olimpijadi
2012.

Qed

nirreferi

għall-kapitali

Ingliża,

Londra.

Għalkemm kont għadni Malta għall-ftuħ taċ-ċerimonja
sabiħa, xorta segwejtha permezz tat-televiżjoni. Nista’
ngħid li meta kont qed insegwiha minn Malta l-eċċitament
li nitla’ nsegwihom aktar mill-viċin kiber. Biss qabel ma
tlajt Londra qattajt xi jiem fil-belt sabiħa ta’ Pariġi fejn,
bħal f’pajjiżi oħra, kien hemm atmosfera li turi li qed isiru
dawn il-logħob, li jien għal darb’oħra segwejt permezz tatteleviżjoni.
Il-jiem ta’ Pariġi għaddew u wasalt Londra. Ovvjament tħossok ħerqan hekk kif tibda tara atmosfera ta’ ferħ bejn ilpartitarji ta’ pajjiżi differenti minn madwar id-dinja kollha. Kelli anke x-xorti nara d-dixxiplina tal-atletika, fejn rajt il
-maratona tal-mixi u tal-ġiri tal-irġiel, li jsiru fit-toroq ta’ Londra. Nista’ ngħid li kienet esperjenza sabiħa li nara
dawn iż-żewg maratoni mill-viċin, anke għall-fatt li tara l-partitarji tal-pajjiżi jifirħu u jissapportjaw b’mod sportiv.
Minkejja li pajjiżi ma kellux atleta f’dawn il-maratoni xorta wrejt li jien Malti permezz tal-bandiera Maltija, u nista’
ngħid li pajjiżna hu maħbub ħafna mill-barranin minkejja li aħna pajjiż żgħir. Tajjeb li nsemmi wkoll is-sigurta’ li
kien hemm fl-istazzjonijiet tas-sistemi tat-trasport fl-Londra, fejn ammirajt ħafna s-serjeta’ u ġentilezza li kien
hemm. Anke fejn jidħol ‘customer care’, kien t’għajnuna kbira għall-pubbliku li mar iżur dawn l-avvenimenti
sportivi. Tista’ tgħid li f’kull parti ta’ Londra tħoss atmosfera Olimpika, mhux biss fiċ-ċentru fejn madwar it-toroq
tara l-bnandar tan-nazzjonijiet li qed jipparteċipaw fl-Olimpjadi 2012 (inkluż Malta).
Biss kull bidu fih it-tmiem, u fl-aħħar segwejt iċ-ċerimonja tat-tmiem fejn tħabbar ukoll li l-Olimpjadi li jmiss se
jsiru f’Rio de Janeiro l-Brażil. L-għada tat-tmiem nżilt lura pajjiżi, fejn kelli x-xorti ninżel mal-kontinġent Malti li,
minkejja li ma rbaħniex medalja, xorta faħħarthom u ħaqqhom prosit tas-sehem li taw flimkien mal-Kumitat
Olimpiku Malti.
Minn din l-esperjenza qasira tgħallimt ħafna fuq kemm għandna napprezzaw kull sport, anke dak li forsi ma nafux
kif nipprattikawh. Tgħallimt ukoll li f’dan l-avveniment tal-Olimpijadi, aktar minn avvenimenti sportivi oħra, ikun
tajjeb li aħna l-Maltin ndoqqu t-trumbetta tagħna, mhux dik ta’ ħaddiehor. Qed nuża din l-espressjoni biex inwassal il
-messaġġ li nistgħu nissapportjaw elf pajjiż differenti imma fl-aħħar mill-aħħar - l-ewwel wieħed jien - aħna Maltin,
u tajjeb li la għandna rappreżentanza f’avveniment bħal dan nissapportjaw lill-pajjiżna. Meta ftit jiem ilu kont Pariġi,
bdejt nara bnadar ta’ Franza taħt it-twieqi tad-djar biex jissapportjaw lill-pajjiżhom fl-Olimpjadi. Ammirajt ħafna dan
il-ġest li, mingħajr ma jweġġa’ ‘l ħadd, qed jissapportja ‘l pajjiżu. Fl-Olimpijadi tgħallimt ukoll li minkejja li
għandek tkun kburi b’pajjiżek, għandek ukoll tissoċjalizza ma’ persuni ta’ nazzjonijiet differenti. Nista’ ngħid li
permezz t’hekk kelli x-xorti li anke nagħmel ħbieb ma’ barranin.

Mill-pinna ta’ Antonio Montebello
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Il-hayfever
Qed tagħtas ħafna? Għajnejk qed jaħarquk u jikluk? Imnieħrek tħossu miżdud?
X’aktarx qed tbati mill-‘hayfever’. Din hi kundizzjoni komuni ħafna li taffettwa wieħed minn kull ħames persuni.
Fir-rebbiegħa u s-sajf il-pjanti u s-siġar jipproduċu dak li aħna
nsejħulu pollen bħala parti mis-sistema riproduttiva tagħhom.
Dan

il-pollen

ikun

qisu

bħal

trab

fin

ħafna,

ta’

daqs mikroskopiku tant li ma nistgħux narawh b’għajnejna, u
jigi meħlus fl-arja u meħud man-nifs. Peress li huwa sustanza
barranija u mhux prodott fil-ġisem stess, ladarba l-pollen
jidħol fis-sistema umana, il-ġisem jipprova jeliminah. Dan
jagħmlu permezz ta’ mekkaniżmu ta’ difiża fejn jipproduċi tip
ta’ ċelloli kontra l-pollen, li jirriżulta fis-sintomi imsemmija
hawn fuq.
X’tista’ tagħmel biex tevita jew tnaqqas is-sintomi? Issitwazzjoni ideali hi li wieħed jibqa’ ġewwa u jevita li joħrog barra, imma jekk irridu nkunu realistiċi, nafu li din hi
sitwazzjoni naqra impossibli, speċjalment fis sajf, fejn il-ħin li nqattaw id-dar huwa minimu. Pariri siewja li wieħed jista’
jaddotta huma dawn:


Tilbes nuċċali tax-xemx meta toħrog mid-dar ħalli tevita l-kuntatt tal-pollen minn mal-għajnejn.



Tbiddel il-ħwejjeg u tieħu shower meta tasal id-dar.



Tfarfar l-għamara ta’ spiss b’biċċa mxarrba aħjar milli niexfa.



Iżżomm it-twieqi kemm jista’ jkun magħluqa.



Tevita żoni fil-kampanja, fjuri, u oġġetti li taf li jagħmlulek is-sintomi agħar.

Għalkemm hi kundizzjoni komuni ħafna, s’issa kura għaliha għad ma hemmx. Pero’ jeżistu tip ta’ mediċini li, flimkien
mal-pariri t’hawn fuq, jistgħu jgħinu ‘l dak li jkun jikkontrolla s-sintomi. Huwa ta’ importanza li wieħed jieħu parir
professjonali mingħand tabib jew spiżjara qabel ma jipprova xi tip ta’mediċina, sabiex dawn jaraw liema hu l-aħjar
trattament għalih, u fl-istess ħin jiġu evitati kumplikazzjonijiet li jistgħu jinqalaw ‘il quddiem.

Mill-pinna ta’ Maria Cassar
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Il-Grafoloġija: Kif issir taf lilek innifsek aħjar permezz tal-kalligrafija (l-ewwel parti)
F’dan l-artiklu ser nintroduċi s-suġġett tal-grafoloġija u nispjega x’inhu, sabiex fil-ħarġa li jmiss nippreżenta xi
testijiet li bħala qarrej/a tkun tista’ timxi magħhom u tiskopri iktar fuqek innifsek. Għal iktar informazzjoni tista’
tirreferi għall-ktieb ‘How to really know yourself through your handwriting’ ta’ Shirl Solomon.

Qatt ħsibt li l-mod kif tikteb jista’ jirrifletti l-karattru
tiegħek? Forsi tidher bħala xi ħaġa ta’ barra minn hawn jew
xi mod kif tinganna lin-nies (kif m’għandix dubju li hemm
min jemmen dwar dan is-suġġett kontroversjali)! Imma listudju tal-kalligrafija - il-‘grafoloġija’ - m’hu xejn minn
dan. Infatti huwa bbażat fuq ix-xjenza, speċifikament dik li
għandha x’taqsam mal-moħħ; il-psikoloġija.
Bħala l-istudju tal-moħħ u l-imġieba tan-nies, il-psikoloġija
tista’ toffri spjegazzjoni sempliċi għal dan il-fenomenu
kemmxejn stramb. Il-moħħ huwa l-organu prinċipali li
jirregola kull azzjoni li nagħmlu, ibda’ min-nifs li nieħdu
subkonxjament bla waqfien, sal-attitudnijiet li jirregolaw latteġġjament tagħna ta’ kuljum. Ħafna azzjonijiet minn
dawn huma magħmula bl-idejn, li huma fost l-iktar
strumenti versatili tal-ġisem uman. Eżempju ċar ta’ kemm
nużaw idejna hi l-komunikazzjoni non-verbali u s-sinjali li
nagħmlu waqt li qed nitkellmu, bħal tixjir tal-idejn biex
niddeskrivu xi ħaġa jew nesprimu xi emozzjoni. Bl-istess mod, il-kitba hija forma ta’ espressjoni bl-idejn - kemm
permezz tal-kliem miktub, kif ukoll permezz tal-kalligrafija, li hija dik li ħa niffukaw fuqha hawnhekk.
Il-proċess tal-kalligrafija jgħaqqad il-fakultajiet diversi tal-espressjoni fiżika, mentali, emozzjonali u spiritwali. Din
l-għaqda twassal biex l-istat tal-moħħ jintagħraf fil-kitba mal-iċken reazzjoni tal-persuna. B’hekk, l-istil tal-kitba
jvarja minn meta l-moħħ jinsab rilassat għal meta jkun mimli tensjoni, differenza li tidher fis-saħħa wżata mill-id
waqt il-proċess ta’ kitba. Il-grafoloġist jiffoka propju fuq dawn l-irqaqat li jidhru fil-kelma miktuba, u li jirriflettu
ħafna fuq il-personalita’ tal-individwu.
Bħala wieħed minn diversi modi kif issir taf aħjar lilek innifsek, il-grafoloġija għandha tiġi trattata b’onesta’ u moħħ
miftuħ. Jekk inżommu dawn il-karatteristiċi f’moħħna filwaqt li neżaminaw kitbietna fil-ħarġa li jmiss, nafu
insibuha eħfef naffaċċjaw kemm it-tajjeb kif ukoll il-ħażin, sabiex niskopru l-karattru tagħna bl-aspetti kollha
tiegħu.

Mill-pinna ta’ Caroline Mercieca
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Il-ferħ fit-tbatija
Jinstema’ kontradittorju t-titlu ta’ dan l-artiklu vera? Madankollu meta persuna tirrifletti fil-fond dwar x’inhuma
dawk is-sitwazzjonijiet li jtuha l-aktar ferħ, tinduna li t-titlu jagħmel ħafna sens. Għax fir-realtà, aħna meta
nakkwistaw il-veru ferħ f’ħajjitna?
Il-veru

ferħ

qiegħed

fit-tbatija.

Hija

dikjarazzjoni qawwija, imma reali. Meta kollox
jiġi faċli u nakkwistaw dak li rridu mingħajr
ħafna sforz, inħossuna ferħana tassew, imma ma
nkunux akkwistajna l-veru ferħ.

Dan tixhdu

b’mod speċjali ż-żagħżugħa Taljana Benedetta
Bianchi Porro, li sa min twelida għarfet li fittbatijiet tal-ħajja, l-bniedem isib il-ferħ ta’
dejjem. Imma min kienet din Benedetta?
Benedetta twieldet f’Forli, fl-Italja, f’Awwissu
tal-1936. Ftit wara t-twelid mardet u baqgħet
zoppa għal għomorha. Sa minn ċkunita kienet tħares lejn il-ħajja bħala miraklu, tissaħħar bil-ħolqien u toffri dak
kollu li għandha lil Alla. Kibret u mardet iżjed, spiċċat b’dahra mgħawweġ, għamja, truxa u tlaqlaq biex titkellem.
Minkejja dan kollu baqgħet tistudja u laħqet tabiba. Mhux hekk biss imma kienet hi stess li skopriet il-marda li
kienet qed toħdilha ħajjitha. Iddisprat għax marida? Xejn minn dan. Minn fuq soddtha hija kienet ta’ ispirazzjoni għal
sħabha, żgħażagħ oħra (anki minn madwar id-dinja) u dawk kollha li ċċirkundawha.
Benedetta hija waħda minn dawk il-persuni li jispjegaw b’mod ċar x’iġifieri ssib il-ferħ fit-tbatija. Dan għax
minkejja d-diffikultajiet kollha f’ħajjitha, hija għarfet li l-ferħ ġej minn Alla u li jekk toffri kollox l’Alla hija setgħet
tgħix ferħana.
“Nteftef fid-dlam, imma fija għandi d-dawl...ma nistax ħlief intemtem, imma għandi ħafna ħwejjeġ
mill-aktar ħelwin x’nitkellem miegħU. Nistaqsi mbeżżgħa: Kemm hu terribbli jkollok il-biża’ li titlef ‘l
Alla?”
“Koroh id-dlamijiet, madankollu naf li m’iniex waħdi: fis-skiet tiegħi, fid-deżert tiegħi, waqt mixjieti,
Hu hawn, jitbissimli, jimxi quddiemi, jinkoraġġini nagħtiH dik il-farka żgħira ta’ mħabba”
Dawn huma żewġ kwotazzjonijiet ta’ Benedetta li ħallew impatt fuqi u li xtaqt naqsam magħkom, biex anki intom
tifhmu fejn jinsab il-veru ferħ. Fil-ħajja tal-lum persuna tista’ ukoll tifhem il-ferħ fit-tbatija. Dan nistgħu narawh
per eżempju fil-volontarjat. Persuna li toffri ħin sostanzjali mill-ħajja personali tagħha biex tiddedikah għal ġid taloħrajn. Dan il-ħin offrut ifisser sagrifiċċji kontinwi, qsim ta’ mħabba bla kundizzjoni, xogħol bla ħlas u fuq kollox
tbatijiet varji. Madankollu meta l-persuna, li tkun qed tagħmel il-volontarjat, tagħraf tanalizza x’ikun qed jiġri
f’qalbha....tinduna li tkun qed takkwista l-veru ferħ...il-ferħ fit-tbatija.
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U mhemmx ferħ isbaħ minn dan. Il-qalb issib il-paċi u ħajjet il-persuna ssib il-milja
tagħha f’tgħannieqa ħelwa u dejjiema m’Alla.

Fl-aħħar mill-aħħar il-qofol tal-ferħ fit-tbatija narawh f’Ġesu’ imsallab u f’Kristu Rxoxt.
Ġesu’ bata u miet għalina, kien jaf x’kien hemm lest għalih, sofra u għadu jsofri linfedeltà tagħna. Iżda xorta kien u għadu ferħan. Kuntent li bit-tbatija tiegħu salvana u
tana l-ħajja ta’ dejjem.
Kemm aħna lesta li nbatu, imqar ftit, biex nakkwistaw il-ferħ...il-veru ferħ f’ħajjitna?
“...fil-kalvarju tiegħi m’iniex iddisprata. Jien naf li f’tarf it-triq hemm Ġesu’
qiegħed jistennieni. Għalhekk jien ferħana”
Benedetta Bianchi Porro (1964)

Mill-pinna ta’ Noel Zammit Pawley
Ejja prova ... u nassigurak li ser tiggwadanja zgur!!
Tgħidli ... għalfejn għandi nattendi l-grupp LINK? ... X’nista nieħu minnu dan il-grupp jiena? L-ewwel u qabel
kollox meta tattendi grupp taż-żgħażagħ tibni relazzjonijet ta’ ħbiberija ma’ bosta persuni differenti, u kif iħobbu
jgħidu il-membri ta’ LINK stess, issib familja ġdida. Li tagħmel parti minn grupp taż-żgħażagħ ifisser ukoll xogħol
u parteċipazzjoni, fejn persuni differenti jingħaqdu flimkien biex itellgħu attivita’, jippjanaw laqgħa, u kull ma ġġib
magħha l-ħidma tal-grupp. Insemmi erba’ kelmiet li użat Cheryl Mamo, membru ta’ LINK, biex tispjega xi jfisser il
-grupp LINK għaliha, bl-ingliż imma li faċilment jinfthemu:

LOVE – tħoss l-imħabba u s-sens ta’ belonging fil-grupp;
INSPIRATION – toħroġ il-kapaċitajiet tiegħek u tiskopri oħrajn ġodda;
NETWORK – tibni relazzjonijiet sbieħ ta’ ħbiberija ma’ persuni differenti;
KINDNESS – grupp fejn tiġi aċċettat u rispettat għal dak li inti mingħajr kundizzjonjiet.

Nistiednek biex jekk għandek ‘il fuq minn 16-il sena tiġi tipprova l-grupp LINK u anke jekk kont tattendi u waqaft
terġa tibda tattendi. Agħti ċans, nassigurak li hija esperjenza ta’ min jipprovaha, li minnha ser tiggwadanja żgur,
titlifx din l-opportunita’!!!

Mill-pinna ta’ LINK

