


Situata me pandemi të virusit Korona, është e re për të gjithë ne. Të gjithë 
ndodhemi në këtë situatë për herë të parë, por të gjithë jemi së bashku 
në të. Do të jemi të sinqertë dhe të themi se edhe ne psikoterapeutëve, 
situata e izolimit paraqet pakënaqësi dhe shkak për brengosje, të cilin 
fakt së pari ja kemi pranuar vetes, e tani, ja edhe juve. Por, a e dini se 
çka? Kjo është krejtësisht OK dhe në këtë përmbledhje me ushtrime do 
t’jua tregojmë! Frika është OK, ankthi dhe pikëllimi janë OK, e bilës edhe 
mërzia dhe “njëlloj e kam” janë OK, sepse ato janë përgjigje normale në 
situatë “jonormale”!Krejt në fillim, duam të tërheqim vëmendjen se është 
krejtësisht në rregull nëse nuk do që të trajtosh veten në këtë mënyrë. 
Mbaje mend se mendja jote është shumë kreative dhe se gjatë gjithë jetës 
ke zhvilluar mënyra të cilat të ndihmojnë të mbijetosh ngjarje stresuese, 
dhe nëse këto mënyra funksionojnë edhe në këtë situatë, të japim kurajo 
që të vazhdosh ti përdorësh! Nga ana tjetër, ndoshta je e mbingarkuar me 
kërkesa të partnerit, fëmijëve, punës nga shtëpia apo punës me njerëz 
që janë potencialisht të infektuar me virus. Ndoshta ke përshtypjen se të 
tjerët nuk të kuptojnë. Ndoshta edhe ndjen zemërim sepse ke përshtypjen 
se jeta kalon pran teje dhe se nuk do të kesh shansin të përfundosh shumë 
gjëra të planifikuara... Përkundër, nëse ndjen se të duhet mbështetja, dije 
se edhe qenia jote është kreative dhe e përshtatshme dhe se ky udhëzues 
mund të ndihmojë që në mënyrë kreative ti përshtatesh kësaj situate. E 
në rast se që më parë viziton psikologun, psikoterapeutin apo psikiatrin, 
mund të konsultohesh edhe me të në lidhje me mënyrën e zbatimit të 
teknikave të këtilla. Në faqet vijuese kemi përshkruar ushtrime praktike 
të cilat i përdorim në punën tonë. Pakëz i kemi ndryshuar dhe përshtatur 
kësaj forme në mënyrë që t’ia afrojmë situatës dhe ty. Me shpresë se do 
të ndihmojnë që më lehtë të përballesh me sfidat të cilat i imponon izolimi!

Autoret
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mashkullore dhe femërore.

Njerëz të dashur, 

Në këto ditë na mungojnë shumë gjëra të cilat i kemi konsideruar si të 
qëna dhe mund të ndodhë të ndjesh sikurse humb veten së bashku 
me aktivitetet tua të rëndomta. Në disa raste, kur ndodhemi në situata 
stresuese, organizmi ynë bilës edhe “ngrihet” dhe na duket se nuk ndjejmë 
asgjë. Është e mundshme dhe e pritshme që në këto rrethana ndonjëherë 
do të jesh i hutuar, ngatërruar, konfuz, apo që nuk do të dijsh në mënyrë 
të qartë të definosh se çka ndjen. Është e mundshme që do të jesh pa 
vullnet, se nuk do të mund të identifikosh se çka në të vërtetë të duhet, 
dhe ne të japim kurajo që këto ndjenja ti pranosh, por që të mos i lejosh 
që të pamundësojnë në qëllimin që ti mundësh. Ushtrimet nga ky kapitull 
kanë për qellim të ndihmojnë që të përballesh me gjendjen e pakëndshme 
të cilën e shkakton izolimi. Për shumicën e ushtrimeve do të duhen lapsi 
dhe letra, e më së miri do të ishte kur në një vend, p.sh. në një fletore të 
njëjtë ti shënoje të gjitha. 
Atëherë, le t’ia fillojmë...

Kreu I – Gjej veten

Së pari, gjej një vend të qetë dhe vendosu në pozitë komforte. Uli kapakët 
e syve dhe lëre trupin tënd të relaksohet dhe të lirohet. Paramendoje veten 
si të ishe një fëmijë që është duke qëndruar pran versionit tënd të rritur, 
në një ambient të këndshëm ngjashëm në një park të qetë, të mbushur 
përplot me lule, apo pranë bregut të detit, me diell të këndshëm dhe valë 
të qeta që rrahin në breg, apo edhe në bjeshkë ku ajri është i freskët dhe 
i pastër, me tinguj dhe aroma të natyrës. Fol me vete si me fëmijë duke 
përdorur mënyrë të folurit dhe ton të këndshëm, të dashur, guximdhënës. 
Përdor emër përkëdhelës(nofkë) me të cilin shprehet dashuri dhe butësi, 
në mënyrë sikurse do ta bënte prindi, dhe pyet veten: “Çka do?” dhe “Çka 
të duhet?”. Përsëriti këto dy pyetje disa herë dhe dëgjo përgjigjet e fëmijës 
brenda teje. Kur të dëgjosh përgjigjen mendo se çka do të mund të bëje në 
këto momente për sa i përket përmbushjes së  asaj nevoje. 

Ushtrimi:

Çka nevojitet?



Më së miri do të ishte që këtë ushtrim ta lexosh dhe ta regjistrosh në 
telefon. Fillo në atë mënyrë që do të shtrihesh mbi batanije apo shtrat 
të fortë në pozitë që të konvenon me të vërtetë. Pozita  e mirë është 
ajo kur bien me supe me gjunjë të ngritura në mënyrë që shuplakët e 
këmbëve i ke të vendosura në mënyrë horizontale mbi sipërfaqe, kurse 
gjunjët pakëz të larguara. Mbylli sytë dhe bie në kontakt me trupin tënd. 
A e ndien veten me të vërtet rehat? Verifiko nëse do të ndiheshe edhe 
më rehat nëse do të ndryshoje pakëz pozitën. Tani bëju e vetëdijshme 
për frymëmarrjen tënde. Ndjeje se si ajri rreh nëpër hundët, gjegjësisht 
gojën tënde, dhe se si vazhdon më tutje nëpër fyt dhe mushkëri...Vëreji të 
gjitha detajet mbi atë se si lëviz gjoksi dhe stomaku yt derisa ajri hyn dhe 
del nga mushkëritë. Tani dalloje secilën herë që ndonjë menim apo imazh 
paraqitet në vetëdijen tuaj. Vëreje se si ato fjalë apo imazhe të pengojnë 
dhe nuk të lejojnë të jesh e vetëdijshme për frymëmarrjen. Tani kij kujdes 
në ato mendime dhe imazhe dhe jeni e vetëdijshme për ata që ndodh 
nëse tenton ti ndalosh. Çka përjeton nëse tenton të ndalosh mendimet e 
veta? Çka ndjen tani në trup të vet? Tani, në vend që të tentosh të ndalosh 
mendimet e veta, kij kujdes në frymëmarrje. Secilën herë që kupton që 
përqendrimi yt drejtohet në mendime, gjegjësisht imazhe, drejtoje përsëri 
në ndjesitë fizike të frymëmarrjes. Mos ju kundërvë, gjegjësisht mos lufto 
– thjeshtë vetëm vëre momentin kur preokupohesh me fjalë dhe imazhe, 
dhe ktheje vëmendjen tënde në frymëmarrje. Vazhdo me këtë pesë deri 
dhjetë minuta dhe shih se çka zhvillohet nga ky fokusim i vëmendjes në të 
gjitha ato çka paraqitet në vetëdijen tënde. A kritikon veten kur nuk arrin 
ta mbash përqendrimin? A ke hequr dorë? A ke zbuluar ndonjë gjë të re? 
Shënoje në fletore. 

Ushtrimi:

Relaksimi i trupit 

Në fletë letre shkruaj 10 gjëra që duhet të bësh sot. Le të fillojnë fjalitë me 
“mua më duhet të”, p.sh. të lajë enët/ përgatis drekën/ ndihmoj fëmijën 
me detyrat e shtëpisë, etj. Tani ktheju tek të gjitha fjalitë e shkruara dhe në 
vend të “mua më duhet të” shkruaj dhe lexoje me zë “unë zgjedh të”. Më 
pas përsërit fjalinë, dhe menjëherë mbas kësaj thuaje fjalën e parë që të be 
ndërmende. Për shembull: “unë zgjedh të mbetem në punën time. Ndihem 
e sigurt dhe e mbrojtur”. A paraqitet menjëherë ndonjë ndjenjë momentale 
sikur të zgjohesh nga auto-hipnoza, njëfarë zbulimi i fuqisë dhe mundësisë 
vetjake? Të njëjtin ushtrim mund ta kryesh me fjalitë të cilat fillojnë “unë 
nuk mundem” dhe ato duhet ti zëvendësosh me “unë nuk dua”, apo që 
në fjalitë të cilat fillojnë me “më duhet që” ti zëvendësosh me “unë dua”. 
Mund të zbulosh se a është ajo një gjë qemë të vërtetë të duhet, apo diçka 
që do por që lehtë mund të mbijetosh edhe pa ata. Mund të tentosh edhe 
me  “frikohem –do të doja”... Çka ke zbuluar? Shkruaje në fletore. 

Ushtrimi:

Mua më duhet – unë zgjedh 



Të gjithë ne në vete kemi një zë të brendshëm i cili “na drejtohet” kohë pas 
kohe. Derisa lexon këta, a e dëgjon veten se si thua: “Me të vërtetë?” apo 
“Çka po ja fusin kot këto?”. Ky zëri i brendshëm nganjëherë është shumë 
kritik dhe ka vërejtje mbi veprimet tua. Në këtë ushtrim do ta njohësh më 
mirë. Paramendoje në një karrige të zbrazët përtej rrugës. Përshkruaje. 
Si duket? Si të shef? Çka të thotë? Me të gjitha gjasa të thotë fjali të cilat 
fillojnë me “ ti duhet të” apo “kur do të mësosh njëherë e mirë të”. Me çfarë 
toni të drejtohet? Kur paraqitet? Çka ndjen ti ndaj tij? 
Tani jepi një emër atij kritiku i cili do ta përshkruaj më së miri! Mund ti 
japësh një emër indian si “Kritiku që rri” apo “Belbëzuesi sabotator” apo 
“Përndjekësi”. Drejtoju. Thuaji se çka të pengon tek ai.
Tani rri ti në karrigen e tij dhe bëju ti ai kritiku. Nga ai rol shpjego se cili është 
qëllimi yt. Përshkruaje se çka do të ndodhte sikur ti të mos ishe, ti kritiku i 
brendshëm. A do të bije në telashe? A do të bëje marrëzira? Kujtoju se kur 
ka qenë që pikërisht me kritika ke shpëtuar situatën!
Thuaj se cilat cilësi të kritikut të mërzisin apo pengojnë më së shumti, por 
mos harro të vlerësosh edhe anët pozitive të “Belbëzuesit të brendshëm” 
tëndit. Çka vëren? Mos është kritiku në fakt edhe mbrojtës dhe motivues? 

Ushtrimi:

Kërkesa dhe përgjigja

A të vjen për të qajtur këto ditë më shpesh se përndryshe? Kjo është krejt 
OK. Pikëllimi në këto momente të pasigurta dhe të izolimit është krejtësisht 
normale, bilës edhe i mirëseardhur. A ke folur ndonjëherë me lotët tua? 
Ja momenti i duhur për t’ia filluar. Sikur loti yt të mund të fliste, çka do të 
thoshte? A do të doje ti përgjigjeshe ndonjë gjë dhe çka do ti thuaje? Çka 
ke mësuar me vlerë nga kjo përvojë? Si mund ti shfrytëzosh ato njohuri 
sot?

Ushtrimi:

Çka tregojnë lotët?



Nganjëherë na ndodh që të mos jemi në kontakt me kualitetet dhe virtyteve 
tona, por i shohim dhe i njohim tek të tjerët. Ajo që mund të shohim tek të 
tjerët, me shumë gjasa edhe vetë i posedojmë në një masë të caktuar. Të 
thërras që të imagjinosh para vetes dikën që e adhuron, respekton, dikën 
ndaj kujt ke admirim. Cilat veçori të tij vlejnë të lavdërohen më së shumti? 
A mund të kujtosh ngjarjen në të cilën ai person është sjellë në mënyrë 
tejet altruiste apo ndonjë mënyrë tjetër që ty të pëlqen? Tani provoji ato 
virtyte dhe veprime tek vetja. Sa shumë të bien për shtat? Sa mirë të rrinë? 
Në ç’ masë edhe ti vetë posedon kualitete dhe virtyte të ngjashme?

Ushtrimi:

Përtërije shkëlqimin personal

Ekzistojnë mënyra të shumta të largohet meraku. Pothuajse të gjitha ato 
mënyra janë shumë emocionuese kur i japim veten lirinë që të imagjinojmë. 
Tret në imagjinatën tënde në ndonjë vend që rrezaton me qetësi. Shëtit 
përmes kopshtit me fruta të imagjinuar me dru molle të mbuluar me lule 
të bardha. Mbi ty ndodhet qielli i tejdukshëm i kaltër dhe retë e gëzofta 
dhe të bardha si lulet e mollës. Në kopshtin e frutave has në një pemë 
që është vetëm e jotja. Vendos këmbën mbi rrembin më të ulët, dhe me 
duar kapesh për rrembit më lartë, ngrihesh nga toka dhe ngadalë ngjitesh. 
Ndjeje lëkurën e vrazhdë të pemës në shuplakë. Tani ngjitu edhe më lartë, 
gjithnjë deri tek vendi yt sekret, i fshehur në mes rrembave përplot me 
lule. Ai është një vend i sigurt, krejtësisht i sigurt. Ke ndenjur, e fshehur në 
mes luleve, sikur të ishe e strehuar nga e gjithë bota. Ngado që shikon, 
sheh vetëm rremba me lule dhe e din se ai është vendi yt i ëndrrave. 
Mund të zgjedhësh edhe ndonjë vend tjetër, të vërtetë apo imagjinar, ku 
në imagjinatë mund të shkosh kurdo të kapësh veten se merakosesh mbi 
gjërat që janë jashtë kontrollit tënd. 

Ushtrimi:

Vendi nga ëndrrat



Nganjëherë ndjenjat na mbulojnë dhe mjegullosin kapacitetet tona të 
menduarit. Atëherë pyesim veten: “a mund ta bëj unë këtë?”. Ky ushtrim 
ka përgjigje në këtë pyetje. Shkruaja vetes një letër që përmban tre pjesë. 
Në pjesën e parë përgëzoje veten për problemet të cilat me të menduar 
dhe përpunim ke arritur ta zgjedhësh në të kaluarën, dhe do të ishte mirë 
që këtu të kujtohesh për ndonjë situatë krize të cilën e ke përballuar. Në 
pjesën e dytë përgëzoje veten  për atë që me të menduar, gjykuar dhe 
shfrytëzim të informatave arrin t’ia dalësh në situatë momentale. Jeni sa 
më shumë që është e mundur specifik dhe i përpiktë me komplimentet që 
ia jep vetes. Për shembull: “ Të lumtë se si ke arrit dje të paguash faturën 
e telefonit përmes aplikacionit!”. Në pjesën e tretë jepi vetes kompliment 
sepse arrin të parashikosh me sukses se edhe se në të ardhmen  me 
sukses do të tejkalosh krizat në mënyrë të atillë që për ato gjëra mendon 
qartësisht. Këtë letër vendose diku ku do ta kesh për dore në momente krize. 
Përgjigja është: Po, mundesh! Je i zoti t’ia dalësh kësaj situate komplekse, 
ke mundur ta bësh këtë edhe në të kaluarën në situata të ndryshme por 
gjithashtu situata krize, dhe do të mundesh edhe në të ardhmen. 

Ushtrimi:

Po, ti mundesh!

Ndodh që të na nevojitet mbështetja e që nuk e kemi të arritshme, sepse 
njerëzit që na duhen në një situatë të këtillë, nuk ndodhen aty. Gjithmonë 
jemi të arritshëm për vetveten dhe mund të mbështesim veten, dhe jo 
vetëm se mundemi, por edhe duhet ta bëjmë një gjë të këtillë. Kjo quhet 
vetëdashuri dhe kjo është OK. Të lavdërosh veten nuk nevojitet të jetë as në 
mënyrë prepotente as arrogante, por nuk është as patetike, as poshtërues, 
as budallallëk. Kjo është një përvojë e fuqishme. Tento ta bësh!
Nëse dëshiron, merr një copë letre dhe shkruaji të gjitha gjërat e mira mbi 
veten për të cilat kujtohesh, pa marr para sysh sa kohë do të duhet për 
ta bërë këtë punë. Atë letër mund ta varësh në ndonjë vend të dukshëm. 
Kurdo të kujtohesh për ndonjë gjë të mirë për veten, mund ta shtosh. Do 
të vijë mirë të lexosh se çka shkruan në atë letër dhe mund ti kthehesh çdo 
herë që të duash. 

Ushtrimi:

Jepi vetes ata çka të duhet, mbështete 
veten, kjo gjë është OK!



Merr çka të duhet, thirre veten me emrin tënd dhe thuaji lejet që i 
ke të nevojshme, thuaji nga Prindi yt i brendshëm Fëmijës tënd të 
brendshëm. 

Leja për të qenë i afërt: 
• Mundem edhe gjatë izolimit të fitoj përkushtimin të cilin 
   e kam të    nevojshme.
• Mund t’jua tregoj të tjerëve se i kam të rëndësishëm.
• Mund të kujdesem për të afërmit e mi. 
• Të gjithë jemi së bashku në këtë. 

Leja që të jesh mirë: 
• Kam kapacitet dhe fuqi të nevojshme. 
• Mund t’u besoj këshillave të mjekëve, 
   psikologëve dhe ekspertëve tjerë. 
• Mund të kujdesem për trupin tim në mënyrë të atillë që edhe më 
   shumë do të kem kujdes për higjienë dhe mbrojtje. 
• Mund të kërkoj ndihmë nëse më bien nevoja. 
• Mund të ushqehem në mënyrë të shëndoshë, të ushtroj tek shtëpia,
  të flejë sa duhet. 

Leja për të menduar: 
• Unë kam kontrollin mbi ndjenjat e mia.  
• Ndjenjat e mia ndryshojnë dhe kjo është OK. 
• Është OK të jesh i frikësuar, është OK të jesh i hidhëruar, është OK
   të jesh  i hutuar apo i zhgënjyer, është OK të jesh i mërzitur. 
• Mund të qaj dhe të ndihem mirë. 

Është OK nëse tani “humbet kompasi” dhe 
rutina e vjetër. 

 Është OK nëse kam vështirësi të 
gjendem në krejt këtë situatë. 

 Është OK nëse them “nuk mundem”, 
“më lër”, “e kam vështirë”. 

 Është OK të kërkoj ndihmë. 

 Është OK të jap ndihmë. 

 Është OK të sjell në pikëpyetje disa 
fakte. 

 Është OK të lë disa gjëra pa zgjidhur. 

 Është OK që nuk më shkon mendja 
në “mendime pozitive” dhe “ushtrime për 

vetëndihmë”. 

Ushtrimi:

Jepi vetes leje, sepse 
lejet janë të rëndësishme! LEJE TË VEÇANTA



Situata momentale kërkon nga ne që, përpos kur është e domosdoshme, 
nuk lëmë vendin tonë të banimit dhe shmangim kontaktin fizik me njerëz, 
në mënyrë që të mbrojmë veten, njerëzit që duam dhe komunitetin. Të 
ndodhesh në ambient të mbyllur me pamundësi të dalim jashtë, me 
vetëdije që jashtë është e rrezikshme, se çdokush mund të na kanos, dhe 
me pasiguri se sa do të zgjasë e gjitha, nuk është e lehtë. Ndonjëherë 
me siguri ndjen ankth, me siguri ka momente kur ke frikë, dhe kjo është 
normale në këtë situatë të cilën e ke të panjohur, posaçërisht nëse marrim 
para sysh edhe faktin se gjatë gjithë kohës “bombardohemi” me informata 
negative dhe të pakëndshme. 
Në këtë kapitull janë të paraqitura ushtrimet të cilat ndihmojnë që të 
përballohen meraku dhe frika. 

Secilën herë që e vëren veten se je duke u merakosur, shkruaje në ditar 
se për çka merakosesh, gjegjësisht çka parashikon se do të ndodh. Në 
fund të ditës shkruaj se çka është realizuar nga e gjitha. Nëse meraku yt 
është realizuar, si ia ke dal mbanë dhe çka (e keqe) ka ndodhur? Të japim 
tabelën me ndihmën e të cilës do ta “kapësh” më lehtë merakun. 

Tani që ke plotësuar tabelën, më thuaj se si të duket, sa nga ankthet tua 
në izolim janë realizuar? A ke mundur, derisa mendoje për ankthin, edhe të 
supozosh në cilat mënyra mundesh të përballesh me të? 

Ndaj çdo ditë 30 minuta kur do ti përkushtohesh ankthit apo merakut tënd. 
Zgjedh një vend në banesën tënde ku do të merakosesh. Ky vend mund 
të jetë kudo. Gjatë asaj periudhe dorëzoju intensivisht. Kij kujdes që të 
jetë secilën ditë në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend. Në këtë mënyrë 
do të fillosh të kufizosh merakun jo vetëm sipas kohës por edhe sipas 
hapësirës, ashtu që ai nuk do të jetë i gjithë pranishëm  dhe gjatë gjithë 
kohës. Natyrisht, ti edhe jashtë kohës të cilën e ke rezervuar  vetëm për 
ankth, do ta ndjesh se ai paraqitet, por është me rëndësi të mësosh që ta 
lësh mënjanë për periudhën që vetë e ke përzgjedh. Ja, a e sheh, ekziston 
mënyrë për të menaxhuar merakun, dhe jo ajo ty! Në fund, kjo njohuri 
zvogëlon ndjesinë tënde të merakosesh për çdo gjë, apo jo?

Kreu II – 
munde frikën 

Ushtrimi:

Përcjellja e rezultatit të ankthit

Ushtrimi:

Shtyrja e ankthit – një vend dhe një kohë 
për merak

Data
Për çka je 
merakosur

Çka ka ndod-
hur në të vër-
tetë

A ke qenë në 
gjendje dhe në ç’ 
mënyrë, të për-
ballesh me një 
rrjedhë të këtillë 
të ngjarjeve 



Në të gjitha kushtet kur frika dhe ankthi bëhen më të shpeshtë dhe më të 
fortë, nganjëherë e kemi të vështirë të lidhim mendimet tona me ndjenjat, 
e prapëseprapë është shumë me rëndësi të dimë për ç’ arsye e kemi atë 
ndjesi për të cilën pikëllohemi, qajmë, nuk bëjmë asgjë, bërtasim, heshtim, 
grindemi, etj. Ju ofrojmë tabelën e cila do ta lehtësojë procesin e lidhjes së 
asaj çka mendon dhe çka ndjen. 

Me të gjitha gjasa disa mendime nuk i kemi cekur, por të japim këtë varg 
që të vazhdosh dhe të punosh listën tënde të mendimeve dhe ndjenjave. 

Ushtrimi:

Lidhja e mendimeve dhe ndjenjave

Gjej një vend “të mbyllur” komfort në dysheme ku ndihesh e sigurt në 
krahasim me botën. Mbylli sytë. Imagjino se je në gëzhojë, e rrethuar 
me lëkostër të butë por njëkohësisht të fortë e cila të mbron. Ke kohë të 
eksplorosh ekzistencën tënde në këtë gëzhojë. Zbuloje se si është ajo 
dhe si ndihesh ti atje. Zbuloje se sa hapësirë ke në gëzhojën tënde dhe sa 
mund të lëvizësh brenda saj. Mbaje mend atë ndjesi dhe ktheju tek ajo kur 
të kaplojë frika e virusit. Mund të shtrihesh mbi dysheme dhe të ndjesh se 
si të mban Toka shtrënguar dhe nuk të len të biesh. 

Ushtrimi:

Gëzhoja

Mendimi: mendoj se…

Kurrë më nuk do të jem e lumtur

Jeta është e vështirë

Kjo nuk do të kalojë kurrë

Do të çmendem

Askush nuk është në kujdes për mua

Nuk do të mund të përkujdesem për veten 

Nuk është nevoja të jem i përkryer

Do të duhej të shpërblej veten për mundin

Edhe më parë kam zgjidh probleme, do ti 
zgjidh edhe tani

Ndjenja: për këtë arsye ndihem…



Përshëndetje Unë nga e ardhmja. Më thuaj ku ndodhesh? Si je? Si është 
tani në atë kohën tënde? Çka më sugjeron? Cilin mesazh më sjell? Çka do 
të bëje ti tani ndryshe? A mund të ndihmoj ty në ndonjë mënyrë nga këtu? 
A mundesh tani ti mua të më ndihmosh? Dhe më në fund, më trego se si e 
kam përballur izolimin? Si kemi fituar edhe unë edhe e tërë bota? 

Ushtrimi:

Paramendo se je duke biseduar 
me një person dy vjet më të vjetër

Trego situatën e tanishme nga pozita e vetes tënde kur të dalësh nga izolimi. 
Çka do t’u thuash njerëzve, me çka do të qeshësh, çka do të mësosh nga 
e gjitha kjo, cilin do të përqafosh të parin, çka do të bësh gjënë e parë, dhe 
natyrisht, si do ta festosh krejt këtë?

Ushtrimi:

E, si ishte në kohën time (të koronës)

“Imagjino se..., po nëse..., nëse vjen deri tek..., nuk mund as të mendoj 
se..., si do t’ia bëjmë atëherë..., asokohe kush do të...”. Dhe derisa truri 
sajon skena të tmerrshme trupi dridhet, djersitet, zemra kërcen deri në 
fyt, fryma humb deri në stomak, frika rritet. Kjo është rrjedhë dhe zhvillim 
i rëndomtë i ankthit dhe gjendjeve paniku. Është me rëndësi të dihet se 
sensacionet trupore në shumicën e rasteve i iniciojmë ne vetë dhe se ato 
kryesisht nuk janë shenja të sëmundjeve trupore. Kjo do të thotë se ato 
nuk mund të sjellin deri në pasoja fatale. Sado që një gjendje e tillë të 
jetë e pakëndshme, çdoherë duhet të kemi në mendje se në thelb asgjë e 
tmerrshme nuk mund të ndodh. Dhe as nuk ka ndodhur, apo jo? Sa herë 
ke menduar se do të çmendesh, dhe nuk ka ndodhur, ke mbijetuar! Nuk 
do të vdesim. Nuk do të çmendemi. Zemra nuk do të ndalë. Nuk do të 
mbesim pa frymë. Sulmi do të kalojë. Është me rëndësi ta dish se në këtë 
moment duhet të dallohen mendimet nga faktet, dhe se ata që nganjëherë 
mendojmë nuk do të thotë se është çdoherë edhe e vërtetë. Mendo, nëse 
mbyll sytë dhe mendon se je gjirafë, dhe beson shumë në atë mendimin 
tënd, kur të çelësh sytë a është treguar i vërtetë mendimi yt?
Ja çka ju propozojmë. Rri rehatshëm dhe mbylli sytë. Merr frymë nga 
hunda, nxjerr frymën nga goja. Përsëri. Përsëri. Edhe një herë, edhe më 
shumë, edhe më shumë. Merr frymë nga hunda, nxjerr frymën nga goja. 
Çeli sytë. Numëro 5 sende që sheh, 4 që mund të prekësh, 3 që mund të 
dëgjosh, 2 që mund të nuhatësh dhe 1 shije që mund të ndjesh. Je OK. 
Është OK të jesh mirë. Mund të kujdesesh për veten. Mund të jesh i qetë.    

Ushtrimi:

Ti je më i fortë se ankthi



Për çdo dit e më shumë ka dëshmi dhe evidencë se energjia e përcjell 
mendimet. Mendimi ynë  në të vërtetë mund  të shkaktojë një varg 
ndryshimesh fiziologjike. Me këtë ushtrim  do të të ndihmojmë  që 
mendimet që sabotojnë(dobësojnë) dhe rrisin frikën tënde, pasigurinë dhe 
trishtimin, ti zëvendësosh me  mendime që  i zvogëlojnë këto emocione 
dhe të  shtyjnë në aksion. Po, ndjeje veten të lirë që kësaj tabele ti japish  
vulë personale ashtu që do të shtosh ato mendime dhe afirmime që nuk i 
kemi përmendur. Kënaqu!

Ushtrimi:

Mendimet negative dhe 
afirmimet  pozitive për zotërim



Këtu janë disa pohime të tjera që mund t’ju ndihmojnë të kapërceni trazirat 
e brendshme dhe ankthin që mund të përjetoni gjatë kësaj periudhe. Do 
të ishte një ide e mirë të shkruani  atë që ju pëlqen në një copë letër të 
veçantë, por edhe të siguroheni që ato të jenë gjithmonë  afër jush që ti 
keni përdore (pasqyrë, xhep, çantë ...).

Unë jam duke mësuar se si të mos shqetësohem.

Me çdo ditë që kalon, unë gjithnjë e më shumë jam në gjendje të 

përballoj merakun dhe ankthin tim.

Mësoj se si të mos shqetësoj/nxis merakun tim - të zgjedh paqen në 

vend të frikës.

Unë jam duke mësuar se si të zgjedh me vetëdije se çfarë të mendoj, 

dhe unë zgjedh mendimet që janë të dobishme për mua.

Kur shfaqen mendime ankthi, mund të ngadalësoj, marr frymë dhe të 

lirohem prej tyre.

Kur shfaqen mendime  ankthi, unë mund të marr kohë për t’u çlodhur 

dhe për t’u çliruar prej tyre.

Relaksimi i thellë më jep mundësinë dhe zgjedhjen të lirohem nga frika.

E „mbaj“ trurin shumë të zënë me mendime pozitive dhe konstruktive 

për të pasur kohë të mjaftueshme për t’u shqetësuar.

Unë jam duke mësuar se si të arrij të kontrolloj trurin tim dhe të zgjedh  

çka  të mendoj.

Unë jam duke arritur më shumë vetëbesim duke e ditur se mund të 

përballoj çdo situatë që më shfaqet .

Frika po tërhiqet ngadalë nga jeta ime. Unë jam e qetë, e sigurt dhe  

kam vetëbesim.

Jemi të sigurt që në periudhën e fundit keni lexuar shumë për rëndësinë e 
teknikave të frymëmarrjes në izolim.
Frymëmarrja e thellë na ndihmon të zvogëlojmë tensionin, frikën, ndjesitë 
e pakëndshme fizike që ndodhin gjatë frikës (por edhe emocioneve tjera), 
të tilla si marramendja dhe rrahjet e shpejta të zemrës, ndjenjat e ‘presionit 
të gjoksit’, dridhjes, shqetësimit në bark dhe të  ndjesive të ngjashme. 
Performohet  si më poshtë: Ajri duhet të thithet ngadalë përmes hundës 
(mbyllet goja). Ndërsa e thithni ajrin, duhet të përqendroheni në atë se si 
ajri ngadalë hyn në trup dhe mbush mushkëritë. Ajri duhet të thithet në 
mënyrë që të ndjehet tensioni fillestar në mushkëri, jo shumë, domethënë 
nuk duhet të mbushen mushkëritë me ajër  në mënyrë që të bëhet një 
ndjenjë e pakëndshme.
Ajri i thithur duhet të mbahet për 5 sekonda. Pas kësaj, fillojmë  ngadalë ta 
lëshojmë ajrin përmes gojës duke numëruar  deri në 10(në vete)

VËREJTJE:
• mos e lironi ajrin befas, por lirojeni ngadalë sikur është duke rrëshqitur,
• gjatë nxjerrjes së ajrit jashtë, vendosni gojën sikur do doni të fishkëlleni, 
• ndërsa ajri lëshon mushkëritë, përqendrohuni në të, si dhe ndjenjën e 
këndshme të relaksimit dhe lehtësimit që vjen me të (kjo është shumë e 
rëndësishme!),
• Nxjerrja e ajrit jashtë mund të përfundojë edhe para se të numëroni deri 
në 10, por mos merrni frymë rishtas  derisa të keni bërë numërimin,
• një cikël i ri fillon me frymëmarrje të re.

Procesi duhet të përsëritet afërsisht 5 minuta. Do të ishte ideale të stërviteni 
çdo ditë deri tre herë me kohëzgjatje disa minutash, por jo më pak se dy 
herë. Në këtë mënyrë, procesi bëhet automatik, kështu që duke e bërë 
atë, ju ndaloni së menduari për procedurat individuale (sikur të mësoni të 
ngisni një biçikletë, të notoni). Në atë mënyrë, ju (automatikisht) mund ta 
aplikoni në gjendje tensioni dhe frike të ngritur aty ku është verifikuar të 
jetë  efektive.

Ushtrimi:

Frymëmarrja e thellë



Është shumë e rëndësishme të kujtojmë veten më shpesh se zakonisht, 
se jemi në gjendje të kujdesemi për veten dhe se mund të dalim nga kjo 
situatë të shëndetshëm dhe të sigurt.
Është e vërtetuar  se shprehja e  ndjeshmërisë dhe dashurisë  janë të 
rëndësishme për ruajtjen e shëndetit emocional dhe fizik. Ne mund ta 
arrijmë këtë duke shkëmbyer mesazhe që pohojnë ekzistencën dhe vlerën 
e një personi.
Ne mund të dërgojmë dhe marrim mesazhe të tilla në mënyra të ndryshme, 
mund të themi ose të bëjmë diçka të këndshme, mund të jetë çfarëdo, 
nga përqafimet (vetëm me familjen natyrisht :)), përmes shikimit, deri tek 
prekja. Është e rëndësishme që ky të jetë një kontakt i vërtetë që do t’i 
tregojë personit përtej rrugës përmes një gjesti të thjeshtë, “ më pëlqen 
që  je këtu”. Mesazhe si kjo na japin një ndjenjë të të qenit të gjallë dhe të 
rëndësishëm dhe forcojmë ndjenjën tonë personale të të qenit i mirë.

Do të ishte më mirë nëse më shumë prej jush të mblidheni përmes video 
komunikimit! Shkruajeni në një copë letër gjithçka që keni arritur, të gjitha 
çmimet, komplimentet dhe gjithçka për  të cilën krenoheni! Nëse shfaqet 
ndonjë  mendim që të ndalon, si p.sh.: “çfarë po shkruan? Ky është 
budallallëk”, Eliminoje! Mos harroni  të shkruani  dhe  ngjarjet të cilat nuk 
ju duken të rëndësishme në shikim të parë !
Tani tregoni të tjerëve ose vetes në pasqyrë sukseset tuaja! Nëse e bëni 
këtë ushtrim në një grup, pjesa tjetër e grupit duhet të ketë  kujdes nga çdo 
reaksion me nënvlerësim! e rëndësishme është  që ta mbështesim veten!
Nëse ushtrimin e bëni vetëm, pas disa ditësh, lexoni përsëri arritjet tuaja si 
një vëzhgim objektiv. Kushtojini vëmendje asaj që mendoni për atë person. 
A e nënvlerësoni atë  person apo mendoni se është “rrejshëm e përulur” 
apo e nënvlerësoni veten?
 

Kapitulli III - Gjeni njerëz përreth jush

Ushtrimi:

Lavdërimi



Nuk do të themi asgjë më. Mendo pak për këtë

Ushtrimi:

të gjithë thonë “i them vetes”, 
askush nuk  thotë “e dëgjoj veten”

Në këtë ushtrim, ne do t’ju japim pjesën e parë të një fjalie dhe dëshirojmë 
që ta përfundoni me gjënë e parë që ju vjen në mendje (ose plotësoni 
secilën fjali tri herë SA më shpejt  të mundeni). Tani thuaji me zë të lartë 
dhe shkruaj tërë fjalinë. Ky ushtrim mund të bëhet gjithashtu në çifte, 
kështu që ju dhe shoku juaj mund ta përfundoni në mënyrë alternative 
fjalitë dhe të flisni për secilën prej tyre për disa minuta me video thirrje. Ose 
mund të imagjinoni  dikën që I drejtoheni . Zgjidhni të paktën pesë fjali  që 
përfundojnë .
“Të më njihje vërtet ...”, “Tani të shmangi ashtu që ...”, “Po përpiqem të lë 
përshtypje te ti që “unë nuk dua ...”, “Unë kontrolloj veten duke ... “,” Ajo 
që nuk po them tani është ... “,” Unë pretendoj të  ... “,” Për të kënaqur 
veten time, do të... “,” refuzoj të ... “,” Ndihem i ngazëllyer nga i juaji .. . 
“,” Kam frikë se mos mendoni se kam  ... “” “Unë do të doja t’ju jepja ...” 
.. “,” kur do të thoja se çfarë ndje ... “,” Unë shmang ... “,” Unë e kuptoj 
se ... “,” Nëse do të isha i sinqertë me ju tani, unë do të thoja ... “,” It ajo 
që dua nga ju është ... “,” Po të isha duke u çmendur tani, unë do të ... 
“,” Tani, unë ... “,” Ju uroj ... “,” Tani për tani kam frikë po. .. “,” Po të isha 
zemëruar me ty ... “,” Mos ... “,” Mund të të trondisja nga ... “,” Dua të të 
them ... “,” Nëse të preku ty ... “,” Unë pres që do të ... “,” mundohem të 
të kënaq ashtu që ... “,” Unë nuk të lejoj të më afrohesh ashtu që ... “,” do 
doja  të më tregosh nëse ... “,” Në minutat e ardhshme pres që ... “,” Unë 
nuk pranoj të përballem ... “,” Unë nuk refuzoj te përballem me ... “,” Unë 
jam duke u përgatitur për ... “, etj.
Çfarë ishte e vështirë që të përfundosh? A keni ndonjë pasqyrim të ri mbi 
këtë? Shkruajeni.

Ushtrimi:

Përfundimi i fjalive



Ky ushtrim bëhet në çift! Nëse E punoni me dikë me të cilin jeni në izolim, 
uluni njëri përball tjetrit. Nga ana tjetër, nëse partneri juaj i stërvitjes është 
fizikisht largë, por i afërt me zemrën  aq sa e ndani këtë përvojë me të, 
uluni përpara ekranit të kompjuterit / telefonit tuaj celular. Imagjinoni sikur 
sapo jeni takuar dhe nuk e keni parë kurrë më parë njëri-tjetrin. Mundohuni 
ta shihni tjetrin ashtu siç është tani. Unë dua që ju të njiheni me njëri-tjetrin 
dhe të jeni të vetëdijshëm se si po e bëni këtë: për çfarë po flisni dhe si po 
zbuloni këtë person të ri që sapo keni takuar. Kaloni rreth dhjetë minuta 
duke njoftuar partnerin tuaj. Tani dua që ti tregoni njëri-tjetrit se për çfarë 
keni qenë të vetëdijshëm ndërsa jeni takuar. Si dhe në ç’ masë u njohët 
me njëri-tjetrin dhe sa sinqerisht u lidhët me njëri-tjetrin? Sa zbuloi secili 
prej jush për veten dhe ndjenjat tuaja, dhe sa fshehu? Kush ishte më aktiv 
në këtë takim? Ju lutemi të merrni pesë minuta për të shqyrtuar të gjitha 
detajet e asaj që ka ndodhur gjatë dhjetë minutave të fundit.

Ushtrimi:

Njoftimi

Shpesh jemi në një situatë për të identifikuar një prej veprimeve tona me 
ne si person. “Nëse nuk kam mësuar pesë gjuhë në izolim, lexuar  një mori 
libra, mësuar të gatuaj, unë jam në tërësi  një person totalisht i paaftë”. 
Ju lutemi mos dërgoni mesazhe si kjo për veten tuaj, bëni një dallim mid-
is sjelljes dhe personalitetit në tërësi. Ju nuk jeni një person i paaftë, por 
në këtë periudhë  keni qenë më pak aktivë sesa jeni normalisht. Situata 
aktuale është vetëm një pjesë e vogël e jetës sonë. Mos harroni të gjitha 
aftësitë dhe shkathtësitë tuaja, cilësitë dhe virtytet. E shikoni që nuk jeni 
një person i paaftë. Këto janë koncepte të gabuara të zakonshme, por mos 
bëni përfundime globale për personalitetin tuaj sepse ato janë të pasakta. 
Mendoni se kë  kritikoni gjatë kësaj periudhe, veten apo sjelljen tuaj? Çfarë 
të bën të ndjehesh më mirë, pse?

Ushtrimi:

Ndaj sjelljet nga personi



Kjo mund të jetë një situatë kur nuk merrni aq konfirmime dhe mesazhe 
inkurajuese, ndërkohë që ju nevojiten  më shumë se kurrë. Kjo është arsyeja 
pse është e rëndësishme të dini se është mirë të kërkoni për vete  atë që ju 
nevojitet! Nëse doni që dikush t’ju përqafojë, kërkoni atë, sepse kjo është 
në rregull! Ky përqafim është po aq e mirë sa ai që e merrni papritmas, ose  
kur jeni duke shpresuar për të ose duke e pritur atë. E njëjta gjë është e 
vërtetë nëse duhet të dëgjoni nga dikush për veten dhe pikat tuaja të forta. 
Pyetni! Mund të mos jetë e këndshme në fillim,  mund të mos jeni të sigurt 
se si do të reagojë mjedisi, por e vërteta është se në shumicën e rasteve 
do të merrni atë që ju kërkoni. Në fund të fundit, ne po flasim për njerëz të 
afërt, familje, partner, miq. Këta janë njerëzit që ju duan dhe ju dëshirojnë 
mirë.

Ushtrimi:

Kërko atë që të duhet, kjo është OK!

Këto ditë, kur opsionet tona janë të kufizuara, kur ndjehemi në ngërç dhe 
me ankth, energjia jonë e përgjithshme ndoshta nuk është në nivel të lartë. 
Në rrethana të zakonshme, jeta është një shpërthim energjie pozitive që 
ndriçon ditët tona dhe na çon të shijojmë jetën ashtu siç është, ose lakmon 
për diçka më të madhe dhe më të mirë që mund të na japë.

Sa prej nesh vërtet përtyp ushqimin tonë dhe sa prej nesh vetëm  e gëlltit? 
Kush tjetër i kushton vërtet vëmendje çdo kafshimi, strukturës, ngjitjes, 
butësisë së ushqimit që hamë? Kemi dëgjuar që ushqimi duhet përtypur 
për një kohë të gjatë, madje edhe mbi 15 sekonda për çdo  kafshim. Pse? 
Për tretje? O jo! Për vetëdijen. Tretja, thonë, fillon në gojë ,ndërsa ne themi 
se fillon në mendje. Merrni ndonjë ushqim dhe kushtojini vetëdijen tuaj. Për 
shembull - një mollë. A është njëngjyrëshe apo ka nuanca? E rrafshët  apo 
e pabarabartë? Ka erë? Sa e fortë është, sa peshon? Nëse thjesht e lëpini, 
a ka shije? Si është nën gjuhë? E lëmuar? Kafshojeni atë. Mos  e shkoqitni, 
thjesht kafshoni dhe ndaloni. Uji në gojën tuaj filloi të ndjehet i ëmbël apo 
i thartë? Era është më e fortë? Tani kafshojeni një copë, por mos përtypni. 
Vetëm mbajeni në gojën tuaj. Si është ajo copë molle? Kafshojeni vetëm 
një herë. Si është tani? Çfarë forme ka? Çfarë shije? A mund të thithim 
copëzën e mollës si karamele? Si duket? Ok, tani përtyp atë deri në fund. 
Tani vërtet e ke shijuar mollën. Unë shpresoj se  të pëlqeu.

Kapitulli IV - Gjeni  botën përreth jush

Ushtrimi:

A keni provuar në të vërtetë 
ndonjëherë  një mollë? 



Ky ushtrim mund t’ju ndihmojë të motivoheni  për të pastruar hapësirën tuaj 
ku jetoni. Shikoni për gjithçka që ju rrethon dhe ndërgjegjësohuni për atë që 
është përreth jush. Lërini që çdo gjë t’ju tregojë për veten dhe marrëdhënien 
tuaj me veten . Për shembull, tavolina ime e punës thotë, “Unë jam në 
një rrëmujë dhe jam e ngarkuar me punën që duhet të bësh. Derisa  të 
më rregullosh, do të të irritoj dhe do të të ndalojë të përqendrohesh”. Një 
skulpturë e bërë nga druri thotë, “Shikoni se si mund të lundroj pavarësisht 
se jam e palëvizshme. Ngadalëso dhe zbukuroje bukurinë tënde. Merrni 
rreth pesë minuta dhe lërini objektet në zonën tuaj t’ju flasin. Dëgjoni me 
kujdes këto mesazhe që merrni nga gjithçka që ju rrethon. Nëse mund 
të mësosh  të dëgjosh me të vërtetë rrethanën tënde, mund të kuptosh 
ndikimin që ka ajo tek ti pa qenë i vetëdijshëm për të. Ndërsa bëheni më 
të vetëdijshëm për këto ndikime, ju mund të ndryshoni mjedisin në mënyrë 
që të bëhet më i rehatshëm dhe më pak shqetësues, më pak irritues, etj. 
Ju mund të liroheni nga, për shembull, karriget e tepërta ose t’i rregulloni 
ato ndryshe. Provojeni! Dhe shkruani përshtypjet tuaja!

Ushtrimi:

Dëgjimi i mjedisit tuaj

 Nuk duhet të dilni nga kjo më të mirë ose më të zgjuar. Nuk është për 
secilin koha e krizës njëkohësisht edhe kohë sfidash dhe ndryshimesh. 
Nuk keni nevojë të stërviteni, të regjistroheni në 4 kurse gjuhësh, të lexoni 
të gjithë librat që nuk keni pasur kohë, të shikoni shumë filma, seri,... Për 
disa, kriza është një sinjal për tërheqje, arratisje dhe pasivitet. Gjithmonë 
mbani në mend se edhe pasiviteti është një nga shumë mënyra të mira  
për tu përshtatur. Përshtatja në Latinisht thjesht do të thotë “të kënaqësh 
veten” sesa të përmbushësh pritjet e dikujt tjetër. Mos harroni se është 
krejtësisht OK çka do që të zgjedhësh përderisa TI ndihesh MIRË me këtë.

Nëse kjo përmbledhje ju ka bërë të mendoheni thellë dhe  dëshironi të 
zbuloni më shumë, ose nuk ju ka bërë të ndjeheni më të qetë ,ose më mirë 
ashtu si dëshironi, apo të ndjeheni se ndonjëra nga ushtrimet ka “vendosur 
në lëvizje” diçka tek ju dhe ju doni të eksploroni më tej, ju inkurajojmë dhe 
ju ftojmë të na shkruani përmes faqeve tona në Facebook.

Ju përshëndesim  ngrohtësisht  nga shtëpitë tona,

Jevrosima Pejoviq – Qendra e këshillimit ImaGo

Mina Gazivoda – PsihoplaneTA

Branka Nikoçeviq –OJQ Autentik

Millena Zhujoviq –Motivator – Qendra Psikologjike

Në  vend të lamtumirës



Një Faleminderit i madh për Zombijana për ilustrimet e mrekullueshme me 
të cilat ka gjallëruar këtë përmbledhje, si dhe për Aleksandra Mugosha për 
redaktimin e cila ka lustruar çdo fjali tonën!
Kjo përmbledhje përfshin ushtrime nga tre drejtime psikoterapie: gestalt, 
analiza transaksionale dhe terapia njohëse e sjelljes. Ne kemi zhvilluar disa 
prej tyre përmes punës sonë me klientë, disa janë përshtatur dhe disa 
janë marrë plotësisht. Fatkeqësisht, autorët në punën e të cilëve  jemi 
mbështetur nuk janë me ne sot, por besojmë se ata do të ishin të kënaqur  
që përmes kësaj përmbledhje  ushtrimesh, metodat e tyre gjejnë rrugën 
edhe tek ti..
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