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Si creus que el perdó va més lluny que la venjança...
Si saps cantar la joia dels altres i ballar la seva alegria...
Si pots escoltar qui et fa perdre el teu temps i encara li
somrius...
Si saps acceptar la crítica i treure’n profit sense tornar-t’hi
per defensar-te...
Si saps acollir una opinió diferent de la teva...
Si refuses de donar la culpa als altres...
Si per tu l’altre és primer de tot un germà...
Si la còlera és per tu una feblesa, no una prova de força...
Si prefereixes estar ferit que fer un tort...
Si refuses que sense tu tot està perdut...
Si et poses al costat del pobre i l’oprimit sense fer-te
l’heroi...
Si creus que l’amor és l’única força de dissuasió...
Si creus que la pau és possible...

... LLAVORS VINDRÀ LA PAU.

LLAVORS VINDRÀ LA PAU

Si la mirada d’un infant pot desarmar el teu cor...
Si pots alegrar-te de la joia del teu veí...
Si la injustícia que toca els altres et revolta tant com la que
et toca a tu...
Si per tu l’estranger és un germà que t’han proposat...
Si saps donar gratuïtament una mica del teu temps per
amor...
Si saps acceptar que un altre t’ajudi...
Si comparteixes el teu pa i hi saps afegir un bocí del teu cor...

Pierre Guilbert ( tret de Sève al servei de tots, Paris 2002 )

Si creus que un somriure és més fort que una arma...
Si creus en el poder d’una mà que s’ofereix...
Si creus que el que uneix els homes és més important que
allò que els divideix...
Si creus que ser diferent és una riquesa i no un perill...
Si saps mirar l’altre amb una mica d’amor...
Si prefereixes l’esperança al dubte...
Si penses que ets tu qui ha de fer el primer pas més que
no pas l’altre...

A permetre que et consolin quan pateixis.
A prendre les teves decisions.
A mantenir les teves eleccions.
A ser la teva millor amiga.
A no tenir por del ridícul.
A adonar-te que mereixes ser estimada.
A parlar dels altres amorosament.
A parlar o callar segons et convingui.
A mantenir el crèdit dels teus èxits.
A estimar i cuidar la nena petita que hi ha dintre teu.
A superar la dependència de l’aprovació dels altres.
A no absorbir les responsabilitats dels altres.
A ser conscient dels teus sentiments i per tant, a actuar en
conseqüència.
A no perseguir l’aplaudiment fàcil, sinó la satisfacció íntima
del que hom fa.
A donar perquè vols, no perquè creguis que és la teva
obligació.
A exigir que et paguin adequadament la teva feina.
A acceptar les teves limitacions i la teva debilitat sense
irritació.
A no imposar el teu criteri ni permetre que t’imposin el dels
altres.
A dir sí només quan tu vulguis i a dir no sense culpabilitzar-te.

A viure el present i no tenir falses expectatives.
A prendre més riscos.
A acceptar els canvis i revisar les teves idees.
A treballar per curar les teves ferides, les antigues i les
actuals.
A respectar i exigir respecte.
A omplir primer la teva copa i tot seguit la dels altres.
A planificar el futur, però no a viure-hi.
A valorar la teva intuïció.
A celebrar les diferències entre els sexes.
A desenvolupar relacions sanes i de suport mutu.
A aconseguir que la comprensió i el perdó siguin les teves
prioritats.

(Anònim)

Abans de morir, filla,
d’haver--te ensenyat
ensenyat...
...
voldria estar ben segur d’haver

A gaudir de l’amor.
A confiar en la teva força.
A encarar les teves pors.
A entusiasmar-te amb la vida.
A demanar ajuda quan la necessitis.

A acceptar-te així com ets.
A no mirar enrere per veure qui et segueix.
A créixer aprenent dels desacords i dels fracassos.
A permetre’t riure amb grans riallades pel carrer sense cap raó.

A no idolatrar ningú, i a mi encara menys.

