
 Bon any 2016 
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

11 
Sant Higini

12 
Sant  Arcadi

13 
Sant  Hilari

14 
Sant Fèlix de Nola 

15 
Sant Maür

Bon dia i bon any. 
 Acabem d’estrenar un 
nou any. Segurament que 
tots durant aquests dies, 
d’una manera o d’una 
altra, ens hem fet bons 
propòsits i hem iniciat 
projectes. Ara és el 
moment de viure’ls i de 
no deixar-los per a demà. !
Mirant la imatge que teniu 
a continuació,  penseu 
que us suggereix fent un 
minut de silenci. !!

Hem començat un nou any: 
nous reptes, nous 
projectes, noves 
possibilitats… !
Et convidem a pensar: !
. Quins són els teus 
desitjos per aquest any 
que comença? !
. Què pots millorar per 
estar satisfet de tu mateix 
en acabar el curs/ l’any? !
. Què voldries aconseguir 
per sobre de tot? !
 Concreta-ho i decideix 
que pots fer per  
aconseguir-ho. 
 
 

Tot començament d’any es 
pot convertir en una nova 
etapa de la nostra vida. 
 
La vida és un repte.  Viu, 
sent, estima, riu, plora, 
juga, guanya, perd, 
ensopega... però sempre, 
sempre, i com diu la cançó 
que et convidem a 
escoltar,  “sent que avui el 
món és teu i no miris mai 
enrere”. !
Escoltant la cançó i llegint 
la seva lletra mira de 
descobrir el missatge que 
ens dóna: !
https://
www.youtube.com/watch?
v=S30liQgEaHM !!

Escolta sobre el regal 
del nou any que avui et 
llegiran. !
Quines de les qualitats/
actituds del nou 
rellotge t’agraden més? !
Quines vols fer-les 
realitat durant aquest 
any? !

Seu en una postura 
còmoda, amb l’esquena 
recta i els peus ben 
recolzats al terra.  
Tanca els ulls.  
Respira tranquil·lament . A 
cada inspiració pensa: “jo 
vull”.  !
Amb la imaginació fes 
entrar en el teu cos tot 
allò que més desitges.  
Escolta tot seguit la frase 
que et llegiran i fes-la teva !
“No hi ha res tan 
important com el moment 
present”.  
                                  
Goethe 
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UN	  NOU	  RELLOTGE	  
	  
Avui	  m'he	  trobat	  a	  les	  mans	  amb	  uns	  regals:	  nova	  vida,	  nou	  
temps,	  nova	  pluja,	  nou	  sol	  ...	  
	  

Per	  això,	  per	  a	  aquest	  temps	  que	  estreno	  amb	  il·∙lusió,	  vull,	  i	  
desitjo	  	  també	  un	  nou	  rellotge.	  
	  

Un	  rellotge	  que	  mesuri	  el	  temps	  com	  el	  mesura	  la	  generositat;	  
que	  s'aturi	  quan	  arribin	  les	  persones	  al	  meu	  racó,	  per	  escoltar	  
compartint	  alegries	  i	  dolor.	  
	  

Una	  rellotge	  que	  em	  situï	  la	  ment	  i	  el	  cor	  en	  el	  moment	  present.	  
	  

Un	  rellotge	  que	  mesuri	  el	  temps	  amb	  paciència,	  amb	  el	  ritme	  i	  la	  
mesura	  universal	  de	  l'amor.	  
	  

Despertador	  de	  rutines,	  vigilant,	  ajudador.	  
	  

Un	  rellotge	  que	  mai	  mesuri	  el	  lliurament	  del	  meu	  	  temps.	  
	  
Aquest	  any	  en	  la	  VIDA,	  amb	  el	  temps	  d’ara	  mateix,	  com	  a	  regal,	  
espero	  un	  nou	  rellotge.	  
	  


