
Attivitajiet Marzu 2020 

Ħbieb, kienu s-sagħtejn ta’ filgħodu u ma stajtx nagħlaq għajn m’għajn. Kelli dilemma, 

tgħid noqgħod fis-sodda nitqalleb u nonfoħ bin-nervi jew inqum nagħmel xi ħaġa 

mingħajr storbju għax inqajjem lit-tfal u nlaqqat xi waħda tajba. Qomt u mort nagħmel 

naqra te’, kif lestejt it-te’, il-kelba ġiet tiġri f’saqajja u għal naqra ma tefgħetnix minn tuli 

fl-art bit-te’ b’kollox. Dik kien jonqosni, tisbita bil-kikkra tat-te fis-sagħtejn ta’ filgħodu. 

Xgħelt it-TV imma ma kien hemm xejn interessanti u għalhekk iddeċidejt li nikteb xi 

ħaġa u ftaħt il-laptop. U waħdi fis-sagħtejn ta’ filgħodu fuq x’hiex se nikteb? Waħdi, iva 

nikteb fuq min hu waħdu. 

Kemm hi kerha li tkun waħdek u kemm naħseb f’dawk li huma weħidhom. Fil-bidu tas-

sajf li għadda konna ħadna deċiżjoni li l-grupp jibqa’ jiltaqa’ kull nhar ta’ ġimgħa anke fis-

sajf, għax dejjem żammejt f’moħħi dawk il-membri li huma weħidhom. Jekk jirnexxielna 

almenu darba f’ġimgħa nnaqqsu din il-biċċa  fejn dak li jkun, ikun jaf li  se niltaqgħu anke 

jekk għal sempliċi passiġġata jew sabiex immorru ngħumu inkunu għamilna xi ħaġa tajba 

u jien inkun kuntent. Wara kollox is-sapport m’għandux staġuni.  

F’dan ir-rigward anke il-media soċjali tista’ tkun għodda ta’ għajnuna biex dak li jkun ma 

jħossux waħdu. X’fiha ħażin li ngħidu jew niktbu l-għodwa t-tajba jew il-lejl it-tajjeb?. 

Però xorta nemmen li meta tiltaqa’ fiżikament aħjar. Meta f’Lulju li għadda morna l-

Għadira konna ftit, kien hemm min kellu impenji oħra, kien hemm min kien imsiefer u 

kien hemm min qata’ qalbu mill-bogħod. Kont naf li konna se nkunu ftit imma xorta 

morna u ħadna gost. Ħadt gost għax issir taf il-persuna aktar mill-viċin u titgħallem. 

Ħadt gost ukoll bil-ftajjar imħawrin però ma tantx ħadt gost ngħum għax il-baħar kien 

friżat. Apparti ċ-ċajt, kemm hu mportanti li ma nħallu lil ħadd waħdu anke jekk 

sempliċiment niktbu messaġġ jew telefonata. Dak li jkun iħoss li hemm min jagħti kasu, 

hemm min jinteressah minnu jew minnha. Irridu ngħinu lil xulxin. Nixtieq li meta nkunu 

fil-grupp kulħadd ikellem lil kulħadd, dan sabiex ħadd ma jħossu waħdu għax hawn min 

anke jekk ikun imdawwar bin-nies iħossu waħdu. 

Kompli fl-aħħar paġna 

                                                                                    

6 ta’ Marzu: Project House, 8.00pm, Preżentazzjoni u diskussjoni libera fuq proposti  

għal tibdil fl-istatut li se jitressqu waqt il-Laqgħa Ġeneral Annwali.                                                                                

13 ta’ Marzu: Project House, 8.00pm, Laqgħa Ġenerali Annwali.                            

Importanti li nattendu bi ħġarna.                                                                                                                 

20 ta’ Marzu: Project House, 8.00pm,  Kwiżż fuq Mużika u Films, Kantanti u Artisti.                                                                          

22 ta’ Marzu:  09.00-Irtir ġewwa s-Seminarju Rabat                                                                   

Prezz €18 Booking John Trapani 99443481                                                                                                 

27 ta’ Marzu: 20.00-Birthday Celebrations ġewwa  l-Gillieru Restaurant                          

Buffett: Antipasto- Soppa, lasagna, laħam, tiġieġ, ħut u deżerta.                               

Xorb: Inbid, birra, minerali u ilma.                                                                                    

Prezz € 25. Booking Maria Caruana 99890727.                                                                       

31 ta’ Marzu: 09.00. Niltaqgħu il-Buskett taħt it-tinda fejn  se mmorru naraw wirja 

dwar it-tkabbir tal-faqqiegħ u wara nkomplu nqattgħu ftit ħin induru l-Buskett.       

Ġibu l-ikel magħkom.                                                                                                                                              
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Chairperson: Victor Galea– 9989907- Secretary: Charlotte Camilleri 99899751 -Email-info@minusone.eu 

Il-grupp qiegħed jikber u la l-grupp qiegħed jikber inħoss li s-sapport għandu jikber.         

U s-sapport mhux nhar ta ġimgħa biss tafux. Naf li hemm membri li jiltaqgħu anke fi 

ġranet oħra u dan pożittiv ferm u jien nieħu ferm pjaċir inkun naf li qegħdin nagħmlu 

ħbieb ġodda.  

Naturalment kulħadd irid iżomm f’moħħu li aħna lkoll differenti b’karattri differenti u 

dak li jagħmel il-grupp tagħna daqshekk b’saħħtu. L-aktar ħaġa traġika meta tkun 

waħdek hija li filwaqt li jekk tkun marid hemm ċans li tieħu l-kura u tfieq għal min 

iħossu waħdu m’hawnx kura. Hawn fejn jidħol il-grupp tagħna, ejja nkunu l-għajnuna 

għal dawk il-membri li huma weħidhom. 

Issa aħjar nieqaf għax ġej in-nagħas u daqt nitlaq għax-xogħol, tinsewx ħbieb taħlux l-

enerġija fuq il-mewt imma wżaha fuq il-ħajja. 

Tislijiet. 

               Victor 



 

Nies ta’ Suċċess, mhux kulħadd fil-ħajja jagħmel suċċess mill-ewwel, fil-verità huma 

ftit dawk li jirnexxielhom mill-ewwel. Il-ħajja hija vjaġġ fejn tiskopri min int, f’hiex int 
tajjeb u kif nistgħu nagħmlu suċċess f’dak li nagħżlu. Sfortunatament se nsibu ħafna 
ostakoli f’din it-triq. Hawnhekk se naraw bosta nies ta’ suċċess minn x’hiex għaddew. 
 
Oprah Winfrey hija waħda mill-aktar nisa nfluwenti fid-dinja, hija multi biljunarja. Hija 
nvoluta f’bosta xows fuq it-TV u r-Radju kif ukoll tmexxi Industrija sabiex tgħin lin-nies 
fid-dieti tagħhom sabiex jitilfu piż żejjed. Ħajjitha mhux minn dejjem kienet hekk, 
ommha kienet tgħix weħedha, trabbiet fil-faqar u kienet abbużata sesswalment diversi 
drabi.  
 
Stephen King illum jikteb stejjer tal-biża ġewwa Maine fejn sal llum inbiegħu aktar minn 
350 miljun kopji tan-novelli tiegħu. Għal 30 darba pprova jfittex edituri sabiex 
jippubblikaw in novella tiegħu Carrie. Tant qatgħa qalbu li rema din in-novella u kienet il
-mara tiegħu li ġabritha sakemm sab min jippubblikaha. Carrie nħadmet ukoll għaċ-
ċinema fejn kienet suċċess kbir u l-film għadu popolari sal-lum 
 
 J.K. Rowling saret famuża bil-kotba ta Harry Potter’ kotba li ħolqu mperu ta’ 15 il-biljun 
dollaru. Qabel dan is-suċċess Rowling għaddiet minn żminijiet diffiċli ħafna. Iżżewġet u  
sofriet abbuż minn żewġha. Wara li kellha tifla ddivorzjat u tilfet lil ommha u kellha 
bżonn l-għajnuna biex tkun tista tgħix. L-ewwel ktieb ta’ Harry Potter ġie rrifjutat mid-
djar tal-pubblikazzjoni Ingliżi l-kbar. Fl-aħħar sabet min qalilha iva. 
 
Bill Gates falla l-ewwel negozju li kellu minkejja l-intelliġenza u l-għarfien fuq in-negozju 
li għandu. Hu magħruf għal dak li għamel bil-Microsoft. Waqt li kien qiegħed 
jippreżenta x-xogħol ġdid tiegħu quddiem bosta negozjanti ma ħadimlu xejn imma ma 
qatax qalbu u kieku ma kienx hu d-dinja teknoloġika m’hijiex din li għandna llum. 
 
Jim Carey meta kien żgħir kien jgħix ġo van tant kemm familtu kienu fqar u kellu jieqaf 
mill-istudju biex jgħin lill-familja. Għal bosta snin ġera minn Klabb għall ieħor jagħmel 
stand-up, Fl-aħħar ġie rikonoxxut it-talent tiegħu fejn illum huwa stilla kbira fl-industrija 
taċ-ċinema. 
 
Walt Disney kien tkeċċa meta kien jaħdem ma gazzetta għax qalulu li ma kellux 
immaġinazzjoni. Avolja falla f’ċerti negozji baqa’ jippersisti u kien jgħid “daqqa fuq 
snienek tista tkun l-aħjar ħaġa fid-dinja għalik” Wara li xandar l-ewwel film tiegħu Snow 
White ġara dak li nafu llum. 
 
Il-Ħajja diffiċli ħbieb speċjalment meta ma tkunx taf eżatt xi trid jew x’ser tagħmel, 
imma meta ma taqtax qalbek u tippersisti tista tagħmel suċċess. 
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Kienet sajjetta fil-bnazzi.  Filli qiegħda nipprepara biex noħorġu u filli erba’ sigħat wara 
kont qiegħda nipprepara għall-funeral. 
 
Kont ili naf lir-raġel tiegħi minn mindu kelli sittax-il sena.  Kbirna flimkien.  Żewġi, it-tfal u 
n-neputijiet dejjem kienu d-dinja tiegħi.  Ħajti nqalbet ta’ taħt fuq.  Sitt xhur wara kelli t-
tieġ tat-tifel u t-tifla kienet fl-aħħar sena tal-istudji tagħha.  
 
Bdejt inħossni neżisti mhux ngħix,  nagħmel kollox qisni magna.  Għalkemm kelli ħafna 
sapport mit-tfal u minn ħuti, xorta kont inħossni mitlufa u l-biża ta’ ġo fija inbidlet 
f’rabja. 
 
Darba fost l-oħrajn iltqajt ma’ kuġina tiegħi u naħseb li qrat x’kien għaddej minn moħħi 
għax  kienet esperjenzat it-telfa ta’ żewġha qabli, u qaltli:  “għada niġi għalik u ejja l-
Minus One.  Ara kif tħossok u wara ddeċiedi tridx tibqa’ tiġi jew le”.   Ngħid il-verita kont 
xettika ħafna u qabel tlaqt mid-dar kont diġa ddeċidejt li din kella tkun tal-ewwel u tal-
aħħar.  Pero kont żbaljata għax malli dħalt indunajt li minix waħdi.   
 
Kont imdawra b’nies li għaddew mill-istess esperjenza tiegħi, nies li jekk nitkellem 
magħhom se jifmuni.  Il-laqgħat, il-kelliema, id-diskussjonijiet u l-ħarġiet li 
jorganizzawlna jkunu interessanti ħafna.  Fil-grupp sibt ħbieb li għinuni nimxi ‘l quddiem 
u ta’ dan grata ħafna.  Grazzi wkoll għal Minus One kollu li bejn daħqa, xi ċajta jew bikja, 
bdejt nirrejalizza li minix waħdi. 
 
Michelle 

Għeżież Membri, Marżu huwa x-xahar tal-Laqgħa Ġenerali Annwali, laqgħa li se ssir 

nhar il-ġimgħa 13 ġewwa Project House fit-tmienja ta’ filgħaxija fejn il-membri jisimgħu 

dak kollu li għaddejna minnu s-sena li għaddiet. Nagħtu rendikont fuq kollox. Hija 

laqgħa li l-preparamenti għaliha bdew ferm qabel. Għal LĠA qiegħed nistenna li jkollna 

attendenza tajba għax wara kollox, il-Minus One hija l-familji tagħna lkoll. 

Kienet ix-xewqa tiegħi u tal-kumitat li ssir evalwazzjoni tal-Istatut sabiex jekk jinħass il-

bżonn li jsir xi’ tibdil, dan isir waqt din il-laqgħa liema tibdil isir biss b’żewġ terzi tal-

membri preżenti li ħallsu l-membership. Hawnhekk qiegħed inkun ċar. Kien hemm ukoll 

min tana suġġerimenti oħra l-barra mill-Istatut u dawn se nkunu qed inwettquhom. 

Toqogħdux tiddejqu tagħmlu s-suġġerimanti tagħkom sew bħala Statut u sew bħala 

affarijiet oħra sabiex il-Grupp jimxi aħjar. Għal nofs Frar ser jinħarġu wkoll formoli għal 

dawk il-membri li jixtiequ joħorġu għall-kumitat. Jekk ikun hemm bżonn ta’ Elezzjoni 

din titmexxa minn membri li ma jkunux se joħorġu għall-kumitat.  

Grazzi tal-koperazzjoni.                                                                                                                       

Victor 


