Carta a la meva iaia Pepita
La meva iaia Pepita, exemple de força, optimisme, alegria i pau interior front a les adversitats,
regala cada dia als que la envolten el millor regal amb el que et poden obsequiar: l'exemple de
felicitat.
La iaia fa de cada cosa petita un gran acte d'amor. El centre de la seva vida és l'entrega als que la
rodegen, encara que això li suposi algun mal.
La iaia també té un cor lluitador, si fas alguna cosa malament, te la dirà, per tal que la puguis
millorar. No es callarà per la seva pròpia comoditat, sempre vol el teu be.
La iaia accepta els obstacles de la vida sabent que formen part de la vida, i que ajuden al
creixement personal, sense por, i amb alegria.
La iaia sempre te pensaments i paraules bones vers als altres. No desconfia ni critica mai, a ningú.
Vol el millor tant per la gent que li fa el be com per la gent que li fa el mal.
La iaia mai perd el somriure. Un bon dia és cada dia, i alhora mai és un mal dia, per dur que sigui,
la iaia té sempre un somriure preparat per a tu. Si les coses surten be, se n'alegra, si surten
malament, se n'alegra.
La iaia estima sempre desinteressadament, sense esperar res dels altres.
La iaia sempre et guia cap al bon exemple. T'anima a estudiar, t'anima a treballar, t'anima a
rodejar-te de gent bona, t'anima a pensar, t'anima a ser bona persona.
La iaia compleix cada un dels seus deures. I en té molts sempre.
La iaia fa que gent trista i malalta somrigui i tingui alegria.
La iaia te un caràcter empatitzador. Intentarà aprendre de tot el seu voltant, intentant
perfeccionar encara més la seva manera de ser cada un dels dies.
La iaia no s'enfada, conserva la serenitat i la pau per tal d'arreglar qualsevol problema
raonablement, sense molestar als altres.
La iaia és sinònim d'alegria i alhora, antònim d'ira. Mai farà cap comentari amb un tò incorrecte o
amb mala intenció. Qualsevol paraula de la iaia té bona intenció.
La iaia és exemple de voluntat i energia. Matinera tota la vida, sense vagància, mandra ni
vacil·lacions, la seva entrega comença des d'aquí.
La iaia ofereix els seus actes als altres. Treu força pels altres. Treballa pels altres. Somriu pels
altres.
La iaia, cada un dels dies resa per tots, pensa en tots, i demana per tots.
La iaia sempre està bé, feliç amb el regal que és la vida, fa cada dia patent que ho agraeix i ho
desfruita. No importa on, amb qui, i amb quines condicions, ella és així.
La iaia és humil, senzilla i discreta. Tot i ser una persona tan i tan gran, fa molt poc soroll.
La iaia sempre diu 'endavant'. Sempre ha après dels errors, dels obstacles i les derrotes per tirar
endavant. De tots ells ha tret la gran força que té.

La iaia diu que hi ha una cosa que està per sobre de la salut. De la salut? Si, la pau interior.
La iaia no te por al dolor, i per tant, res li fa mal. Li preguntes : Que et fa mal iaia? i diu sempre :
No. És un fet sobrenatural, res li fa mal.
La iaia te fe. Per ella el primer és la fe. I gràcies a la fe és millor a l'hora d'entregar-se als altres.
La iaia té sempre puresa en la seva intenció. Sempre ho fa tot amb bona fe.
La iaia és sàvia. La seva biblioteca té llibres, llibres, i llibres. I el gran fruit de tanta saviesa és la
seva pau interior. Segurament no recordi tots els llibres que ha llegit, però ella és exemple del que
està escrit en ells.
La iaia viu i desfruita de les alegries alienes. Si la visites massa estona, et fa fora, i ho fa per tu.
La iaia estima, i cada dia vol estimar més. Per això s'ha format tant.
La iaia sempre és servicial. La iaia mai vol molestar.
La iaia es sinònim d'amor i antònim d’egoisme.
El treball de la iaia és l'exemple i l'entrega diària a les persones que l'envolten. Ella fa el treball més
important del món : Guiar a la gent al camí de la felicitat i la pau interior.
La iaia no es crea necessitats. No necessita massa coses materials per viure. Es conforma amb ben
poc. Viu lliure de les lligadures de les coses materials, i focalitza vers les coses realment importants.
La iaia és discreta. La iaia només té paraules bones i, si no en té, no parla.
La iaia és Santa. La iaia ens ha donat el millor que ens pot donar algú.

