BON

APRENDRE A VIURE

CANVIEM PER CRÉIXER

NOV
setmana 10

12

DIA
13-17 ANYS

Comencem una setmana. Voldríem fos una nova descoberta d’allì que suposa
el canvi que cadascú ha de fer per tal de poder créixer cada dia una mica
més. Acabarem la setmana recordant la declaració de Principis sobre la
TOLERÀNCIA. Us convidem a veure que ens cal fer per eradicar de la nostra
vida tot allò que ens impedeix ser tolerants amb els altres

Llegeix ben atentament el conte “el savi i el deixeble” que tens en l’annex 1.
Després pensa en el missatge que ens vol transmetre. Hi estàs d’acord en la
frase final?

Sant Emilià

13
Sant Leandre

14
Sant Serapi

15

En el BON DIA d’avui et convidem a relaxar-te mentre escoltes música.
La quietud ens permet veure, veure’ns, reflexionar i decidir sobre la nostra vida.
Aprofita, doncs, aquests minuts per fer aquest exercici de mirar dins teu.
.
https://www.youtube.com/watch?v=XL-5uG8uQN
s
Eliezer Wiesel va ser un escriptor d'origen romanès, guardonat amb el Premi
Nobel de la Pau l'any 1986. Llegeix aquestes reflexions sobre la indiferència, mira
el video i pensa quina a de ser la teva actitud.
“Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la
fealdad, es la indiferencia. A su vez, lo contrario de la fe no es la herejia, es la indiferencia. Y
lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte”. Elie Wiesel

https://www.youtube.com/watch?v=F_Msajp1asA

Mira aquesta imatge i pensa:
Com enfocaré el dia d’avui?

Sant Leopold

Els països membres de la UNESCO van adoptar el 16 de novembre de 1995 la Declaració

16

Santa Gertrudis

de Principis sobre la Tolerància, que reconeix els drets humans universals i les llibertats
fonamentals, i descriu la tolerància com un deure moral, però també com un requeriment
polític i legal per als individus, els grups i els estats.
Amb motiu d'aquesta diada, la Fundación Secretariado Gitano ha engegat la campanya “El
tatuaje que más duele”, que pretén protestar i visibilitzar el seu rebuig per la discriminació
quotidiana que s'acostuma a fer envers les persones d'ètnia diferent a la pròpia.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=FhxF5IZvRWY

ANNEX 1
EL SAVI I EL DEIXEBLE
Un savi va prometre al seu deixeble que li revelaria quelcom més important que
tot el que contenen els llibres de saviesa.
Quan el deixeble, tot impacient, li demanà que complís la seva promesa, el savi li
ordenà:
- Surt a fora, posa’t sota la pluja i queda’t amb els braços i el cap alçats mirant al
cel. Això̀ et donarà̀ la primera revelació́.
L’endemà̀, el deixeble anà̀ a trobar el savi per informar-lo:
- Vaig seguir el teu consell i em vaig calar fins al moll dels ossos... Vaig sentir-me
com un perfecte idiota.
- Molt bé -va dir el savi-, per ser el primer dia crec que és una gran revelació́, no et
sembla?

