Mira, descobreix, implica’t
Setmana del 17-21 de febrer de 2020
Dilluns, dia 17
El video d’aquesta setmana és una invitació a prendre conciència de com la por és present en les persones i
en la societat. De vegades som portadors de la por de manera inconscient, i fins i tot podem ser causa de
por per els altres. La nostra vocació és una una crida a la plenitud, a viure des de la confiança i l’amor, però
cal alliberar-se de les pors que ens empresonen i de tot allò que les provoquen.
¿Per què no confiem més en nosaltres mateixos? Cadascú és un món per descobrir.
Segons alguns observadors, s’està estenent en la societat actual un llenguatge agressiu. Cada vegada són
més freqüents els insults, paraules dites sense amor i sense respecte que enverinen la convivència i creen
tensions negatives.
Volar sin miedo https://www.youtube.com/watch?v=ztuTdHSbByY

Dimarts, dia 18
Moltes vegades la gent et diu que no ets capaç de fer el que tu vols, i fan que moltes vegades et vulguis
rendir. No et pots rendir, perquè si que ets capaç de fer tot allò que tu et proposis ja que voler es poder.
https://www.youtube.com/watch?v=7cBM_chGv0g

Dimecres, dia 19
En aquest vídeo ens podem donar compte d’unes quantes coses que nosaltres fem inconscientment, i que
darrera aquestes accions hi ha conseqüències que ens perjudiquen molt. Què estem fent a la terra?
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU

Dijous, dia 20
Cal obrir els ulls per a ser conscients del que som i tenim i per ser agraïts. L’agraïment, es la característica
més comú de les persones mes felices del món.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=A8EhhrwPamY&feature=emb_logo

Divendres, dia 21
En el vídeo es mostra com uns escultors fan obres d’art a partir de sabó. Però el vídeo realment fa referència
a que el món s’ha d’esculpir per treure el millor d’ell, com ho fan els escultors amb el sabó. En aquesta
metàfora els humans som els escultors que hem de polir el nostre món. Aquest vídeo és una metàfora
prefecte del món.
https://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww

