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setmana 16

Mira’t aquest vídeo i deixa’t emportar pel seu missatge. 
En acabar digues, en una paraula, el missatge que creus ens vol donar´de cara 
al nou any que acabem de començar.
 
https://www.youtube.com/watch?v=bQLCZOG202k

En aquest inici d’any et convidem a gaudir d’uns moments d’interiorització.
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”. I 
amb la imaginació fes entrar en el teu cor 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”

En el Salm 145 el salmista ens recorda:

“El Senyor és bo per a tothom,
estima entranyablement tot el que ell ha creat.  
Són camins de bondat, els del Senyor,
les seves obres són obres d'amor”.  

I el camí que tu fas és un camí de bondat? Què pots fer perquè ho sigui?

Llegeix aquest escrit. 
...I CAMINAR PLEGATS 
No busquis a l’horitzó els camins ja fets, no hi són. 
El camí, el teu camí, el trobaràs, sense saber-ho, 
caminant. La teva seguretat és el caminar.  

Joaquim Guimerà

Quin camí vols fer tu?

Comencem un nou any. 
Donem la benvinguda al 2018 desitjant que sigui una any amb nous 
desitjos, amb il·lusions renovades, amb nous reptes, amb el compromís 
d’anar avançant en una bona comunicació amb la societat i amb el món 
on  voldríem que la justícia, la pau, la llibertat, la bona convivència fossin 
el principal objectiu a aconseguir. Depèn de tots, no en dubtis.

Acabem d’estrenar un nou any. Segurament  tots 
d’una manera o d’una altra tenim nous desitjos i uns 
bons propòsits. Ara és el moment de viure’ls i de no 
deixar-los per a demà.
Quins són els teus desitjos per aquest any que 
comença? 
Tria’n un, el que creguis més important, i pensa què 
pots fer perquè el puguis fer realitat..

https://www.youtube.com/watch?v=bQLCZOG202k

