Il-ktieb se jkun fih il-kontribuzzjoni ta’ persuni li aħna nafuhom sew, persuni esperti filqasam tagħhom. Għad għandi f’moħħi persuna oħra li nixtieq il-kontribuzzjoni tagħha
għal dan ix-xogħol. Min-naħa tiegħi diġà bdejt naħdem sabiex nara x’għajnuna nista’
ninghata u sa issa għandi fiduċja u konvint li se nasal sabiex inwettaq din il-holma. Lidea ntlaqgħet tajjeb minn bosta nies. Ħafna nies tawni l-pariri tagħhom u jiena bħalma
nagħmel dejjem, għarbilt kollox. Il-proċess sabiex joħroġ ktieb huwa ftit twil.
Qiegħed nippjana li dan il-ktieb ikun għall-bejgh fis-sena 2021. Fadal ħafna xogħol xi
jsir. Fl-aħħarnett għax kont se ninsa, il-ktieb se jkun jismu ‘Qawsalla wara l-Maltemp’
Sadanittant għamlu kuraġġ u j’Alla jkollna sena normali, ferm aħjar minn dik li għada
kemm għaddiet u li se tibqa mfakkra bħala s-sena tal-pandemija.

Ħbieb, bdejna sena ġdida, din is-sena riżoluzzjonijiet ma għamilt xejn għax dejjem
niksirhom. X’sejjer jiġri eżatt għadu ma jaf ħadd, kemm se ndumu ma niġu lura għannormal għadu ma jaf ħadd. Lanqas nafu n-normal kif se jkun. Sadanittant il-grupp baqa’
jikber. Hemm membri ġodda li għadni qatt ma ltqajt magħhom, ma’ oħrajn iltqajt ftit.
Indunajt li waqt il-pandemija it-tbatija u s-solitudni sparaw ‘il fuq.
Pruvajna ngħixu ħajja normali meta konna nafu li l-ħajja ma kienetx normali. Il-perjodu
negattiv tal-pandemija ma kien faċli għal ħadd fejn aktar persuni kellhom jibqgħu
waħedhom id-dar u dan f’mument meta kellhom bżonn aktar li jkollhom ħajja soċjali. Li
tagħti s-sapport kien ferm diffiċli f’dawn iż-żminijiet. Ix-xewqa li niltaqgħu kienet u hija
kbira, imma m’hemmx x’tagħmel, ikollna nissaportu, però jiena konvint li għada se jkun
aħjar mil-llum. Bħalma għamilna dejjem, meta l-awtoritajiet jgħidulna li nistgħu
niltaqgħu, aħna niltaqgħu u nsiru nafu aktar lil xulxin speċjalment lill-membri l-ġodda.
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Antonio Meucci

Ħbieb, dan l-aħħar rajt programm fuq Antonio Meucci inventur Taljan li għex bejn l1808 u l-1889. Dan Meucci l-aktar li hu magħruf hu minħabba li kien ivvinta apparat
sabiex tikkomunika bil-leħen. Ħafna studjużi jgħidu li dan seta’ kien l-ewwel telefon.
Meucci kien emigra lejn New York.
Kien qabbad dan l-apparat mill-kamra tas-sodda fit-tieni sular fejn kien qed jgħix għal
mal-Laboratorju li kellu mad-dar tiegħu. Fis-sena 1871 kien ippreżenta dokument legali
fl-uffiċju tal-liċenzji Amerikan iżda f’dan id-dokument jgħidu li ma kienx hemm miktub li
kien hemm il-ħoss vokali.
Fis-sena 1876 Alexander Graham Bell ingħata l-liċenzja rigward trasmissjoni ta’ ħoss
vokali. Minkejja li Bell huwa akkreditat bl-invenzjoni tat-telefon it-Taljani baqgħu isejħu
lil Meucci bħala l-bniedem li vvinta t-telefon.

F’riżoluzzjoni mressqa fis-sena 2002 il-kamra tar-rappreżentanti Amerikana aċċettat li
Meucci kellu x’jaqsam ma’ din l-invenzjoni. Is-senat ikkontesta din ir-riżoluzzjoni.
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Meta ġiet nieqsa l-mara bħal kulħadd ġejt maħkum minn biża kbira. Biża u konfuzjoni.
Xtaqt insib xi ħaġa biex bħala armel ġdid tgħini nkun naf minn x’hix se ngħaddi. Kelli biża
minn dak li ma nafx. Ma sibt kważi xejn. Li sibt kienu studji fuq nisa romol u romol
anzjani. Fuq romol irġiel xejn. Studji u teoriji minn professjonisti barranin biss.
Se nkun qiegħed nipprova noħroġ ktieb sabiex permezz tal-esperjenzi tiegħi u tagħkom,
tagħna, nkunu qed ngħinu lil min ikun għaddej minn żmien daqshekk diffiċli. Ix-xewqa li
noffru għajnuna lir-romol permezz tal-kitba tagħna ilha snin li nibtet fija. Il-ħin dejjem
kien problema. Dan kien iż-żmien fejn sibt aktar ċans sabiex inkompli nikteb u dak li
nħoss nesprimih permezz tal-kitba. Ridt li minn perjodu negattiv joħroġ xi ħaġa pożittiva.
Waqt il-pandemija tajt spinta lil kitbiet rigward l-esperjenza tiegħi bħala armel. Kitbiet
ġodda u kitbiet simili għal dawk li dehru fil-fuljett tagħna. Mhux se nikkuntenta b’naqra
ta’ ktieb, irrid ktieb tajjeb.
Dawn il-kitbiet ġew miktuba fuq numru ta’ snin. Il-kitba bħala mezz ta’ serħan għalija. Ilkitba minn naha tiegħi kważi lesta. Dak li kelli nikteb, ktibtu. Fadalli ftit. Se nkun qiegħed
inkellem lil dawk il-membri li diġà kitbu l-esperjenzi tagħhom għall-fuljett sabiex jekk
hemm fejn nistgħu nirranġaw, nirranġawh. Jekk hemm xi membri ohra li jridu li jagħtu lkontribut tagħhom u jiktbu l-esperjenza tagħhom, kellmuni. Nixtieq aktar kitba u
esperjenzi. Grazzi lil dawk il-membri li diġà bagħtu l-kitbiet tagħhom.
Ikompli fl-aħħar paġna

Jiktbu l-Membri

Id-Disa’ Beatitudnijiet għal Ħajja aktar Ħienja

Mario Azopardi
It-Tieni parti

Li titħassar lilek innifsek hija l-għadu numru wieħed tiegħek. Jekk tibda tħossok hekk
tkun ferm diffiċli li toħroġ minnha u l-uġieh li tikkawża huwa kbir wisq. Dan għaliex
moħħ il-bniedem ma tantx tista terġa tipprogrammah malajr. L-umani aktar inħossuna
komdi li ninħlew f’dak kollu ħażin u li weġġgħana f’ħajjitna u dan hu ħażin għax
iwassalna biss għal aktar uġieh, solitudni u rabja.

U aħna r-romol, hawn romol li huma mimlija uġieh, dispjaċir għal dak li m’għamlux jew li
għamlu u li jitħassru lilhom infushom. Aħseb fuq il-ħsibijet tiegħek u ikteb dak li ssib, lgħada aqra dak li ktibt u ara x’taħseb fuqek innifsek. Dan huwa metodu sempliċi kif tasal
għall-verità, huwa metodu biex tevita li tonxor il-ħwejjeġ maħmuġin tiegħek fil-pubbliku
u li ssofri l-konsegwenzi ta’ dan. Huwa mportanti li tirranġa dak li ssib u tibżax titlob
għall-għajnuna. Kif ktibt qabel, mhux faċli li tiċċara l-ħsibijiet mit-toqol tagħhom ghax
dan jikkawża uġieh u biża imma jkun agħar jekk nibqgħu għaddejjin b’dawn il-ħsibijiet. L
-għeżież tagħna kieku jieħdu pjaċir jarawna qisna ngħixu qisna xi zombie, niddejqu li
titla’ x-xemx u li jkun ġej jum ieħor ta’ uġieh? Jien ma naħsibx li jieħdu pjaċir.
Meta tgħin lil ħaddieħor tkun qiegħed tgħin lilek innifsek. Kun int li ssib lilek innifsek
biex tgħin lil ħaddieħor. Biex tgħix ħajja diċenti trid tinża kompletament mill-ħwejjeġ
(ħsibijiet) u tħares lejn il-mera. X’qed tara, biża’, diżappunt, disgust u ddispjaċut b’dak li
qed tara?
Dak Kollox?
Jekk ma tistax tħares fil-mera kif se tħares fl-inkwiet tiegħek? Il-ħwejjeġ fir-realtà huma l
-oġġett li jaħbu l-verità tiegħek. Il-verità hija li aħna nużaw il-ħwejjeġ sabiex
nimpressjonaw lill-oħrajn, sabiex inġiegħlu lin-nies u lilna nfusna nemmnu dak li
m’aħniex. Nużaw il-ħwejjeġ sabiex ninpressjonaw imma x’użu għandhom il-ħwejjeġ jekk
ma nimpressjonawx lilna nfusna wkoll?
Nieqfu ngħixu gidba u niffaċċjaw ir-realtà, dak li għandna tajjeb u dak li rridu nirranġaw.
Hekk biss nistgħu ngħixu ħajja reali u sħiħa. Hekk biss nistgħu nimxu u ngħinu lil
ħaddieħor fl-inkwiet tagħhom. Dan isir biss jekk ninżaw mill-ħsibijiet sabiex ma nkunux lgħadu tagħna stess.
Dan kollu grazzi għall-Caritas u b’mod partikulari grazzi lil Dun Victor,

minn Steve Farrugia Life Coach.
1- Ħenjin dawk li . . .JIRRISPETTAW LILHOM INFUSHOM – Għax min ma jirrispettax lilu
nnifsu, m’għandux jistenna li se jiġi rrispettat minn ħaddieħor. Infakkar li dan ma jfissirx
li għandek tirrispetta lilek innifsek BISS … iżda li ma tinsiex tirrispetta lilek innifsek ukoll.
2- Henjin dawk li . . . JĦOBBU LILHOM INFUSHOM – Għax li tħobb lilek innifsek mhux biss
hija ħaġa tajba, iżda hija ħaġa mistennija minnek. Aħseb fil-kmandament: “Ħobb lil
għajrek bħalek innifsek.” Nerġa’ infakkar li dan ma jfissirx li għandek tħobb lilek innifsek
BISS … iżda li ma m’għandekx tinsa l-imħabba lejk innifsek ukoll.
3- Henjin dawk li . . . JAĦFRU – Għax min jaħfer iħaffef il-piż li jkollu jġorr hu stess
f’ħajtu. Meta taħfer ma tkunx qed tagħmel xi pjaċir lil ħaddieħor, tkun qed tagħmel
pjaċir BISS lilek innifsek. Meta tonqos, itlob maħfra lil ħaddieħor (bl-umiltà), tgħallem
mill-iżball tiegħek, aħfer lilek innifsek u kompli bil-ħajja b’intenzjoni tajba.
4- Henjin intom li . . . M’INTOMX MARBUTIN MAD-DINJA – għax min jintrabat … sew malpassat, sew mal-ġid materjali, kif ukoll mal-bżonn ta’ xi persuna f’ħajtu—għażiża kemm
hi għażiża—se jispiċċa jbati.
5- Henjin dawk li . . . JEMMNU FIHOM INFUSHOM – għax min jiddubita minnu nnifsu ftit
li xejn jista’ jirnexxi fil-ħajja. Li temmen fik innifsek ifisser li tkun kunfidenti fik innifsek, li
tkun komdu bik innifsek, u li ma tibżax mid-dgħjufija tiegħek innifsek, u lanqas tibża’ li
tiżbalja.
6- Henjin dawk li . . . JAGĦRFU L-POSSIBILTÀ LI JISTA’ JKOLLHOM ŻBALL – għax min
iwebbes rasu minħabba dak li tgħallem jew … dwar dak li JAF … ma jistax jikber … għax
ma jaċċettax li t-tagħlim jinbidel … u li r-realtà tal-oħrajn spiss hija differenti minn
tagħna. Min hu għaref jaf kemm ma jafx. Min hu iblah, jaħseb li jaf.
7- Henjin dawk li . . . JISIMGĦU … B’INTERESS ĠENWIN – għax ħafna huma dawk fostna
li moħħhom BISS f’dak li “se jgħidu huma” minflok li jisimgħu b’interess dak li jkun qed
jintqalilhom.
8- Henjin dawk li . . . BATEW U LI DAQU L-IMRAR … IŻDA LI TGĦALLMU L-LEZZJONI LI
KIENET QED ISSERVIHOM IL-ĦAJJA
9- Henjin dawk li . . . MA JAQTGĦUX QALBHOM – IŻDA LI JIMXU ’L QUDDIEM
B’GĦAJNEJHOM BERAĦ U B’MOĦĦHOM MIFTUĦ – għax min iċedi kmieni qisu dak li
wasal wiċċ imb wiċċ ma’ ħajt u ma ntebaħx KIF seta’ jdur miegħu, jew jieħu xi triq oħra
biex ikompli triqtu – għax ma kellux moħħu miftuħ. “Meta ssib ostaklu— minflok
tbiddel it–tir li tkun immirajt għalih, biddel il-mod li se tasal hemm bih.”

