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UNË ANGAZHOHEM:

Sot do të jem i fokusuar këtu 100%, do të mësoj, do të argëtohem dhe jam gati për të marrë maksimumin 
nga ky trajnim.

Nëse ja premtoni vetes, kjo do të ndodhë. Nënndërgjegja merr komandën e duhur nga fjalët që i themi 
vetes.

UNË BESOJ se:

- POTENCIALI im është më i madh.

- Asgjë nuk është më e rëndësishme se rritja personale.

- Është PËRGJEGJËSIA ime të zhvilloj veten dhe të bëhem VERSIONI më i mirë i mundshëm i vetes.

- Të gjitha AFTËSITË për sukses unë mund t’i mësoj.

- Mjeshtërimi i vetes është një proces dhe jo një event.

- RRITJA dhe zhvillimi personal & profesional nuk ka KUFIJ.

- Investimi tek RRITJA personale është INVESTIMI me KTHIMIN më të mirë.

- Jeta është një SHKOLLË e pandërprerë EDUKIMI.

- Padituria në jetë është DËSHTIM vullnetar.

- Jetën duhet ta shikojmë si një KANTIER ndërtimi, ka GJITHMONË diçka për të PËRMIRËSUAR

- Nëse ndalojmë trajnimin, ndalojmë progresin. ASKUSH nuk është aq i TALENTUAR sa të mos përgatitet.

- Nëse kemi EDUKIMIN e duhur, e kemi jetën NËN KONTROLL. Nëse nuk e kemi, jeta na kontrollon.

- Ai që djersit më shumë në trajnime, do të ketë më pak vuajtje në jetë. “Urreja çdo minutë nga trajnimi, 
por i thoshja vetes: Mos u dorëzo! Vuaj tani dhe jeto pjesën tjetër të jetës si kampion.” - Muhammad Ali

Gjatë këtij event-trajnimit VIRTUAL zotohem që:

1. Të respektoj orarin dhe të ndjek të gjithë trajnimin deri në fund.
2. Të mos bëhem i bezdisur me mesazhe pa kuptim.
3. Të fik telefonin për të mos shpërqendruar veten.
4. Për të ndarë mendimet me të tjerët, duhet të përdor mesazhet në Zoom.
5. Të duartrokas pas çdo folësi ose pas çdo kërkese nga trajnuesi.
6. Të marr pjesë aktive gjatë zhvillimit të ushtrimeve.
7. Të ndjek të gjitha udhëzimet e lektorit.
8. Për çdo shqetësim në lidhje me trajnimin, do të komunikoj me lektorin në fund të ditës.

_______________________________________   _________________________
  (Emër, Mbiemër, Firma)      (Data)
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Studimet tregojnë se për të përfituar sa më shumë nga trajnimet duhet: 

- dëshirë për të mësuar
- të besosh se trajnimi dhe përmirësimi nuk mbaron kurrë
- të jesh 100% i fokusuar në trajnim
- të mbash shënime
- të krijosh gjendjen më të lartë emocionale, pra të kesh energjinë e duhur
- të jesh aktiv gjatë gjithë kohës së trajnimit

Gjithashtu duhet të kemi parasysh se:

- 10% e informacionit ruhet nëse dëgjojmë me vëmendje. 
- 40 deri në 50% e informacionit ruhet nëse jemi të fokusuar dhe mbajmë shënime. 
- 90 deri në 95% e informacionit ruhet nëse jemi të fokusuar, mbajmë shënime dhe bëjmë lëvizje trupore, 
pra kur krijojmë energjinë e duhur.

Truri ynë ndalon së punuari në kapacitetin maksimal pasi qëndrojmë ulur për 20-30 minuta pa lëvizuar 
në një karrige. Nuk mund ta mbajmë mendjen aktive nëse trupi ynë është inaktiv. Prandaj mbaje trupin 
aktiv, pra në lëvizje të vazhdueshme. Studimet tregojnë se metabolizmi ngadalësohet në 90% pas 
qëndrimit 30 minuta ulur. Pas qëndrimit dy orë ulur, pa lëvizur, kolesteroli i mirë në gjak zbret me 20%. 
Vetëm duke lëvizur nga karrigia 5 minuta për çdo 30 minuta ulur, ose 10 min për çdo një orë qëndrimi 
ulur, do t’i kthesh të gjitha gjërat në normalitet. Pra, duhet thjesht të çohemi nga karrigia çdo 30 apo 60 
minuta dhe të lëvizim pak. Është marrëzi të mos e bëjmë
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RRUGA JUAJ DREJT SUKSESIT

Mirësevini!

Ky program ofron një eksperiencë unike, gjithëpërfshirëse, ideuar për t’ju ndihmuar të arrini më shumë, 
si në planin personal ashtu edhe në atë profesional. E vërteta është se ka disa modele dhe parime 
universale që i bëjnë njerëzit të kenë sukses në jetë. Duke i kuptuar dhe zbatuar ato, e vendosni veten 
në të njëtën rrugë me këto modele suksesi.

Ushtrim: Çfarë dëshironi të mësoni nga ky program?

..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
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SUKSESI & JU

Këndvështrimi për suksesin është i ndryshëm për njerëz të ndryshëm. E kështu duhet të jetë, sepse 
çdo njeri është i ndryshëm. Qartësoni çfarë do të thotë sukses për ju. Është përgjegjesi personale 
të përcaktoni çfarë personi doni të jeni dhe se çfarë dëshironi të arrini në jetë. Pra, çfarë është suksesi 
për ju? Shkruajeni. Përcaktoni mirë kush është përkufizimi i suksesit tuaj në punë, në marrëdhënie, në 
shëndet, në komunitet?

“Suksesi është të biesh në shtrat çdo natë me shpirtin e qetë.” 
Paolo Coelho

“Çdo gjë që njerëzit e përkufizojnë si “Sukses” mund të përfshihet në një nga gjashtë kategoritë e 
mëposhtme:

1. Qetësi mendore, lumturi; 2. Shëndeti dhe nivel i lartë energjie; 3. Marrëdhënie të ngrohta ;
4. Arritja e objektivave të vlefshme; 5. Pavarësi financiare; 6. Vetëpërmbushje”. 

Avinash Ananda

Disa përkufizime të suksesit:
- Të arrish një objektiv apo rezultat të dëshiruar;
- Të marrësh më të mirën prej vetes dhe jetës;
- Të bëhesh versioni më i mirë i vetvetes;
- Të ngushtosh hapësirën midis asaj që je tani dhe potencialit që ke;
- Të përmbushësh dëshirat e shpirtit tënd;
- Sukses është të shfrytëzosh të gjithë potencialin tënd, duke marrë maksimumin e kënaqësisë nga jeta.
- Të bësh një punë për të cilën je krenar dhe që të argëton;
- Suksesi është shkencë dhe art, është shkenca e plotësimit të dëshirave dhe është arti i marrjes së 
kënaqësisë dhe përmbushjes personale. 

RRUGA drejt suksesit NUK është e drejtë. 

- Ka shumë _________ të quajtura “gabime”;

- Ka shumë _____________ të quajtura “vështirësi”;

- Ka shumë _____________ të quajtura “mësime”.

Përgjigje: KTHESA, TATËPJETA, PENGESA
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FORMULARI JUAJ I SUKSESIT

Udhëzime: Ndajeni jetën tuaj në tre periudha moshore të barabarta (psh, nëse jeni 40 vjet ndajeni nga 
lindja – deri në 20 vjeç, 21 - 30 vjeç, 31 - 40 vjeç) dhe listoni në hapësirat më poshtë tre suksese për 
secilën periudhë. Në ndarjen e fundit listoni 3 suksese që do të donit të arrinit në pesë vitet e ardhshme.

PERIUDHA E PARË: 

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

PERIUDHA E DYTË:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

PERIUDHA E TRETË: 

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

PESË VITET E ARDHSHME:

1. ________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

Reflektoni (5 minuta):
A keni DËSHTUAR ndonjëherë në jetën tuaj (profesionale apo personale)?
Nëse PO, rendisni më poshtë arsyet e këtij dështimi: 

• ………………………. • ………………………. • ………………………
• ………………………. • ………………………. • ………………………
• ………………………. • ………………………. • ………………………
• ………………………. • ………………………. • ………………………

Përzgjidhni ndër to, atë që ju e cilësoni si arsyen kryesore. _________________________________
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Formula e suksesit kërkon të jesh personi i duhur, të kesh vizion dhe objektiva të qarta, ndikimin, 
skuadrën, filozofinë dhe strategjinë e duhur, burimet e duhura, t’i bësh gjërat në mënyrën dhe energjinë 
e duhur.

JU x (Vizioni + Ndikimi + Skuadra + Filozo
a + Burimet + Zbatimi) = Rezultati

7 ELEMENTËT BAZË TË FORMULËS SË SUKSESIT TUAJ

1- JU (shëndeti, vitaliteti, energjia, emocionet, mendimet, bindjet, qëndrimi, njohuritë, mençuria, dashuria, 
lumturia, dëshirat, pasioni, motivimi, nevojat, aftësitë, besim te vetja, vetëdisiplina, zakonet e duhura,…)

2- Vizioni [misioni, qëllimi vizionar, objektiva S.M.A.R.T.E.S.T: (Specifikë; të Matshëm; të Arritshëm; të 
Rëndësishëm; Të përcaktuara në kohë; Energjidhënës; Sfidues; bazuar Tek vlerat dhe misioni juaj).].

3- Ndikimi (besimi, ekspertiza, karakteri, lidershipi, identiteti, marrëdhëniet, pëlqyeshmëria dhe 5 
parimet bazë: 1- respekti; 2- ndershmëria ; 3- dashuria; 4- mirënjohja dhe 5- falja,...).

4- Skuadra (njerëzit, trajnerët, mentorët, partnerët, 7 faktorët e përformancës së skuadrës: 1- qëllimi i 
përbashkët; 2- angazhimi; 3-vlerat bazë; 4-procedurat; 5-besimi; 6-role të qarta; 7-marrëdhënie të mira).

5- Filozofia (strategjia, vlerat, parimet, kultura, vendimmarrja, sjellja e organizative, struktura e duhur, 
procedurat transparente, besimi tek paradokset,...).

6- Burimet (sistemet, teknologjia, mjetet, infrastruktura, financat, partnerët, burimet njerëzore, mjedisi 
operativ, manaxhimi dhe ndarja e njohurive...).

7- Zbatimi (fokusi, përkushtimi, durimi, guximi, kreativiteti, ndryshimi, menaxhimi i kohës, delegimi, 
thjeshtëzimi, shpejtësia dhe saktësia, përshtatshmëria, mjeshtërimi, ...).

JU

Vizioni

Ndikimi

Skuadra

Filozofia

Burimet

Zbatimi

FORMULA E SUKSESIT
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7 KOLLONAT bazë të JU-së:

1. Shëndet / Vitalitet në trup: energjia, fiziologjia, emocionet,... 

2. Mençuri në mendje: mendimet, besimet, bindjet, qëndrimi, njohuritë, kuptimi/rregullat ...

3. Dashuri në zemër: lumturia, mirënjohja, kontributi,...

4. Dëshirë për arritje: pasioni, motivimi, nevojat,...

5. Aftësi në komunikim: fjalori, pyetjet, dëgjimi,...

6. Besim te vetja: vetë-vlerësimi, rritja personale,...

7. Vetëdisiplinë në veprim: zakonet, përgjegjshmëria,...

MENÇURI
në mendje

VETËDISIPLINË
në veprim

BESIM
te vetja

DASHURI
në zemër

DËSHIRË
për arritje

AFTËSI
në komunikim

SHËNDET
VITALITET
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JU
GJENDJA, BINDJE, VLERA, ...

VIZIONI / OBJEKTIVAT

NDIKIMI

SKUADRA

FILOZOFIA / STRATEGJIA

BURIMET

ZBATIMI

REZULTATI POJO

ANALIZA (FEEDBACK)

Të gjithë elementët e formulës janë të ndërlidhur me njëri-tjetrin dhe çdo ndryshim i vogël në secilin 
prej tyre ndikon në rezultatin përfundimtar të suksesit. Formula e suksesit është si një recetë dhe nëse 
dëshiron të “gatuash” sukses, duhet të respektosh të gjithë recetën. Të mos harrojmë se elementi bazë 
dhe më i rëndësishëm i formulës është “JU”, pra Gjendja dhe Energjia juaj.
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Nuk ka sukses më të madh se shëndeti. Thjesht njerëzit e marrin të mirëqenë dhe e kuptojnë vlerën e 
tij vetëm kur e humbasin atë.

“Marrëdhëniet, ana ekonomike, emocionet, karriera,... asnjë nga këto nuk kanë vlerë nëse nuk ke 
shendet. Në mënyrë që të mos përfundosh të jesh “personi më i pasur në varreza”, bëje shendetin 

prioritet absolut”
Tony Robbins

“Gabimi më i madh që mund të bëjë dikush është të sakrifikojë shëndetin për ndonjë përfitim tjetër.”
Arthur Schopenhauer

Vendimi më i rëndësishëm që mund të merrni është të qartësoni filozofinë dhe besimet tuaja për 
shëndetin.

Çfarë është shëndeti

Që të jemi të shëndetshëm, duhet së pari ta kuptojmë atë? Si mund ta përkufizoni shëndetin?

.............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

ENERGJIA & VITALITETI

“Askush nuk ka të drejtën për të qenë amator në fushën e mirëqenies dhe të shëndetit.”
Sokrati

Faktori bazë që garanton të marrësh një veprim dhe të bësh progres është: ENERGJIA

Çdo gjë do të funksionojë siç duhet nëse kupton dhe ndjek parimet themelore mbi shëndetin dhe 
energjinë. Nëse keni energjinë e duhur, do të ndiheni më mirë, do dukeni më mirë dhe do të keni më 
shumë rezultate në të gjitha fushat e jetës tuaj.

Pyetja: Nga buron energjia?

...................................  ..................................

Pyetja: Kush janë tre elementë që u duhen qelizave për të mbijetuar:
1. _______________________ është burimi i gjithë energjisë së trupit.
2. _______________________ është përbërësi kryesor i trupit.
3. Aftësia e saj për të eliminuar_______________________________

Përgjigja: Qelizat tuaja
Përgjigja: oksigjeni, uji, mbejtjet

SHËNDETI
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Pyetja : Kush është shkatërruesi kryesor i qelizave?
Shkatërruesi kryesor është mungesa e ............................................

Pyetja: Kush janë 3 shkaqet kryesore që shkaktojnë atrofizimin e qelizave?
1. Zvogëlimi i ____________________________________
2. Rritja e ngarkesës_______________________________
3. Papërshtatshmëria e _____________________________

Pyetje: Cili është elementi më i rëndësishëm për shëndetin?

Përgjigje: Oksigjeni. Pa të do të vdisnim brenda pak minutave. Pa ujë, disa ditë. Pa ushqim, disa javë. 
Kurse pa shpresë, që në momentin kur e humbasim atë.

Nuk ka dyshim që elementi më i rëndësishëm për shëndetin dhe vitalitetin e njeriut është oksigjeni. 

“Mënyra e papërshtatshme e frymëmarrjes është një arsye e zakonshme e shëndetit të keq. Nëse do 
t’i përmblidhja këshillat e mia për një jetë të shëndetshme në vetëm një fjali, do të thoja të mësoni të 

merrni frymë në mënyrën e duhur.”
Andrew Weil, M.d.

Uji është përbërësi kryesor dhe më i madhi i të gjitha qenieve të gjalla, sikurse edhe përbërësi më i 
madh në trupin tonë. Rreth 60% e trupit tonë, 80% trurit, 50% e gjakut, përbëhen nga uji. Procese kritike, 
si tretja, qarkullimi i ushqimit apo jashtëqitja e mbetjeve, nuk mund të kryehen pa praninë e tij. Çdo herë, 
përpara se të konsumoni diçka si ushqim, pyesni veten: “Ky ushqim do të më pastrojë apo do të më 
bllokojë?”

“Qelizat janë inteligjente, nëse bën lëvizje ecje, ushtrime Yoga, ha ushqimin e duhur dhe meditim të 
përditshëm të gjitha farmacitë do të mbyllen”.

Hetem Ramadani

Jepini trupit tuaj vlerat ushqyese për të cilat ka vërtetë nevojë:
• Ujë
• Oksigjen / frymëmarrje të thella
• Vitamina, suplemente dhe minerale
• Ushqime të freskëta, të stinës
• Aktivitet fizik
• Ushqimin e duhur të mendjes

Përgjigja: oksigjenit
Përgjigja: aktivitetit fizik, nervore, ushqimit
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Këshilla dhe bindje për një shëndet të mirë: 

 - Vendose SHËNDETIN prioritet. Një fjalë popullore thotë: “Për çfarë e do bereqetin nëse nuk ke 
shëndetin”. 

 - Shëndeti i mirë është një kombinim i ushqimit, ujit, frymëmarrjes (yogës), meditimit, ushtrimit fizik 
dhe sistemit të bindjeve. Kujdesi për to duhet të jetë i vazhdueshëm. 

 - Bëj 5-10 min frymëmarrje të thella çdo mëngjes para ushqimit, shoqëroje me ushtrime streçin (Yoga). 
Merr frymë me bark, ndërsa nxjerrja e frymës duhet të zgjasë më shumë se frymëmarrja.

 - Pini ujë shpesh dhe jo me aksion, uji nuk depozitohet, pini ujë para se të jeni të etur (çdo 30-60 min). 
Një formulë e thjeshtë për sasinë e ujit që ka nevojë organizmi në ditë është: Pesha ÷ 30. Pra, nëse 
peshon 75 kg, të duhet 2.5 litra. (75÷30=2.5) 

 - Nëse nuk kalojmë kohë në palestër, apo në natyrë (duke ecur, luajtur, vrapuar, duke bërë ushtrime, 
Yoga etj.) rrezikojmë të kalojmë kohë në shtrat.

 - Djersituni të paktën tre herë në javë. Bëjeni stërvitjen argëtuese. Stërvituni si një fëmijë, ju mund ta 
bëni këtë edhe me ata.

 - Nuk mund të formojmë shëndet të mirë duke u kujdesur 7 orë në një ditë të javës, por një orë në 
ditë për 7 ditë të javës. 

 - Nëse nuk dëshironi të jeni të lodhur, atëherë lëvizni, bëni diçka, lëvizja sjell emocion dhe emocionet 
pozitive shëndet të mirë.

 - Përdorni vajin e ullirit. Është mirë të përdoret pa e skuqur. Nëse e skuqim vajin (të gjitha llojet e 
vajrave), ai mund të “skuqi” trupin tonë. 

 - Të paktën 70% të sasisë së ushqimit të jetë jeshile, të pasura me ujë, të stinës dhe të freskëta. Kjo 
do t’i lejojë trupit tuaj të pastrojë veten.

 - Nëse hamë përditë mish të kombinuar me karbohidrate, ky mund të jetë një kombinim e dëmshëm 
për trupin tonë.

 - Kujdes me sheqerin, qumështin, apo drithërat, sidomos për njerëzit që janë intolerantë ndaj tyre.

 - Nëse do të humbasësh peshë, ulni sasinë e ushqimit dhe rritni sasinë e aktiviteteve, ecje, fitness, 
ushtrime. Shiko gjendjen aktuale të peshës duke përdorur indeksin e peshës BMI (Body Mass Index) 
= Pesha ÷ Gjatësia ÷ 2 (Normale nga 18.5 deri në 24.9)

 - Mos harroni se mirëqenia e trupit varet nga cilësia e emocioneve tuaja. Mësoni vazhdimisht mbi to, 
edukojini ato, bëhuni mjeshtër i tyre. 

 - Zgjuarsi është të gjejmë doktorin e duhur, por mençuri është të kujdesemi që të mos sëmuremi.
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U jep trajtën qëndrimeve tona, duke përcaktuar nivelin e arritjeve dhe të suksesit në jetë.

Besojnë se

TALENTI

KA TENDENCË

FOKUSOHET

SFIDAT

PËRPJEKJET

GABIMET

DËSHTIMET

KRITIKA

RISITË

SUKSESI  I  TË  TJERËVE

REZULTATI

Lind, i pa ndryshueshëm
Më i rëndësishëm se përpjekjet

Të duket sa më inteligjent

Rreziqe për t’u shmangur
Nxjerrin në pah mungesën e aftësive

Të kota, bëhen kur nuk ka talent
Fokus afatshkurtër

Fajëson të tjerët, humbet vetëvlerësimin
Humbet kurajon

E panevojshme
Merret personale, kalon në mbrojtje

I injoron

Ndjesi kërcënimi, shenjë mungese talenti

Ngecje në vend, mos arritje e potencialit

Fshihen, ngjallin frikë

Në faktorët e jashtëm

Zhvillohet
Më pak i rëndësishëm se përpjekjet

Të mësojë dhe të përmirësohet

Të mirëpritura
Mundësi për të mësuar

Thelbësore për të arritur suksesin
Fokus afatgjatë

Merr përgjegjësinë dhe nxjerr mësime
Nxitje për të punuar më fort

E nevojshme
Mundësi për të mësuar

I hapur

Frymëzues

Përmirësime të vazhdueshme të performancës

Pranohen, shihen si mundësi përmirësimi

Në faktorët e brendshëm

Mendësia e ngurtë Mendësia e rritjes

 

MENDËSIA E DUHUR
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Vendosni një shenjë në kutizën përbri pohimit që përfaqëson mendësinë e rritjes.

1. Jam mirë kështu siç jam, nuk ka nevojë të ndryshoj 

2. Unë i di dobësitë e mia dhe se çfarë duhet të përmirësoj 

3. Feedback-u është gjithmonë i vlefshëm 

4. Do të shoh se çfarë nuk shkon dhe do të përpiqem të gjej një zgjidhje më të mirë 

5. Më mirë po e lë fare se nuk jam i/e përgatitur sa duhet 

6. Do vras mendjen të gjej një strategji të re 

7. Unë frymëzohem dhe mësoj nga suksesi/arritjet e të tjerëve 

8. Kot përpiqem se nuk është se do të ndryshojë ndonjë gjë 

9. Më pëlqen të marr përsipër sfida dhe të mësoj gjëra të reja 

10. Janë përpjekjet dhe sjelljet e mia ato që përcaktojnë gjithçka 

11. Vras mendjen si ia dolën t’a bëjnë, gjithsesi do ta gjej 

12. Unë mund të mësoj çfarë të dua 

13. E kam bezdi kur dikush më sfidon 

14. Po dështova rrezikoj të dal si budalla dhe t’i prish punë vetes 

15. Dështova, por do ta provoj sërish herën tjetër 

16. Jam i/e sigurt se do ta realizoj, edhe pse duket e vështirë 

17. Për ca gjëra ose je i mirë/i zoti ose nuk je 

18. Këtë rradhë s’e bëra siç duhet, por herës tjetër do të përpiqem më shumë 

19. Nuk e bëj dot, është shumë e vështirë 

20. Për ata është shumë më e lehtë, sepse e kanë dhunti 

21. Po përdor ndonjë mënyrë tjetër, edhe po nuk funksionoi do mësoj gjëra të reja 

22. Aftësitë e mia përcaktojnë gjithçka 

USHTRIM: POHIMET QË REFLEKTOJNË MENDËSINË
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Nevojat bazë njerëzore sipas Tony Robins

Pavarësisht faktit se cili je në këtë botë, ose çfarë bën, ekziston një forcë e përbashkët që nxit dhe 
formon të gjitha emocionet dhe veprimet tona. Kjo forcë përcakton cilësinë e jetës sonë, dhe në fund 
të fundit, përcakton fatin tonë.

Kjo forcë universale është nevoja njerëzore. Pavarësisht faktit se kush jemi, historiku, profesioni, feja, 
raca ose besimi, të gjithë ne vihemi në lëvizje, ditë pas dite, për të përmbushur nevojat tona primare të 
cilat janë koduar në sistemin tonë nervor prej shumë shekujsh. Edhe pse secili prej nesh është unik dhe 
i veçantë, të gjithëve na bashkojnë disa gjëra të përbashkëta që janë nevojat. 
Ekzistojnë gjashtë forca njerëzore, katër nevoja primare dhe dy nevoja shpirtërore brenda secilit prej 
nesh që na shtyjnë drejt kërkimit për një jetë më kuptimplotë.

Katër nevojat primare

1
........................................................

2
........................................................

Të gjithë duan stabilitet, siguri për nevojat e 
tyre bazë: ushqim, strehim dhe burime të tjera 
materiale. Kur njerëzit nuk mund të kontrollojnë 
rrethanat e tyre fizike, ata mund të kërkojnë 
sigurinë nëpërmjet gjendjes mendore (të tilla si 
besimi fetar apo një opinion pozitiv).

Njerëzit kanë nevojë për variacion, të 
ndryshojnë gjendjen e tyre, të stërvisin trupin 
dhe emocionet e tyre. Prandaj ata kërkojnë 
ndryshimin nëpërmjet disa mënyrave, stimujve, 
ndryshimi i pamjes, aktivitetet fizike, humori, 
zbavitja, ushqimi etj.

3
........................................................

4
........................................................

Të gjithë kanë nevojë të ndihen të veçantë 
special dhe të rëndësishëm. Njerëzit ndihen të 
rëndësishëm nëse u njihen meritat nga të tjerët 
ose kur ata i njohin meritat vetes. Kur njerëzit 
ndihen të parëndësishëm, ata mund t’a kërkojnë 
rëndësinë duke u inatosur.

Njerëzit kanë nevojë që të ndihen të lidhur me 
dikë apo diçka, një person, një ideal, një zakon.  
Marrëdhënia mund të marrë formën e dashurisë 
ose të një angazhimi total. Për shembull, dikush 
mund të ndihet pjesë e marrëdhënies, nëpërmjet 
një ndërveprimi energjik.

Dy nevojat shpirtërore

5
........................................................

6
........................................................

Gjithçka në univers ose rritet ose vdes, nuk ka 
alternativë të tretë. Njerëzit kënaqen shpirtërisht, 
vetëm nëse kapacitetet e tyre zgjerohen.

Njerëzit nuk ndihen të plotësuar shpirtërisht, 
deri sa të kontribuojnë për të tjerët. Emocioni 
pozitiv i dhënies është më i madh se i marrjes.

Përgjigje: Gjashtë, Siguria, Ndryshimi, Të ndihesh i rëndësishëm, Marrëdhënia / Dashuria
Përgjigje: Rritja / Zhvillimi, Kontributi / Dhënia

PSE BËJMË ATO GJËRA QË BËJMË
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Zbulimi i gjashtë nevojave njerëzore

• Nga gjashtë nevojat njerëzore, cilat janë dy që ju keni vlerësuar më shumë?

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

• Cilat janë pasojat e vlerësimit të këtyre dy nevojave bazuar tek rëndësia?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

• Cilat nevoja duhet të bëhen dy kryesoret në mënyrë që jeta juaj të ndryshojë?

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

• Nëse e bëni këtë ndryshim, çfarë do të ndryshojë në jetën tuaj?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

USHTRIM:
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Çdo ditë ne marrim vendime të reja. Të gjitha ato ushqehen prej fuqisë së emocioneve. Jemi ne ata 
që përmes vendimeve të fokusuara dhe të qëndrueshme, duhet t’i ushqejmë emocionet që nxisin 
më shumë rritjen tonë. Disa vendime mund të kenë ndikim afatshkurtër, ndërsa disa të tjera mund të 
ndikojnë shumë më tepër nga ç’mund të imagjinojmë.

Pavarësisht se sa i parëndësishëm mund t’ju duket, edhe vendimi më i vogël mund të ndryshojë rezultatin 
e jetës suaj, duke përcaktuar fatin tuaj.

“Në momentet e vendimmarrjes ju i jepni formë fatit tuaj”
Tony Robbins

Ekzistojnë dy forca që ndikojnë mbi çdo vendim që marrim: Gjendja emocionale dhe Filozofia jonë

Vendimet tona

               GJENDJA (e momentit)                FILOZOFIA (Sistemi i bindjeve)

1. GJENDJA: Si ndihemi në një moment të caktuar.

Nëse kemi kontroll mbi mënyrën se si ndihemi, rrjedhimisht kemi edhe mbi cilësinë e vendimeve që 
marrim.

2. FILOZOFIA: Struktura jonë e bindjeve dhe vlerave bazë

Filozofia është tërësia e besimeve, e parimeve që kemi mbi mënyrën se si supozohet të jetë jeta, si 
duhet të jemi ne apo si duhet të na trajtojnë të tjerët. Të gjitha këto përcaktojnë atë që jemi të gatshëm 
të bëjmë ose jo. 

Ne përjetojmë lumturinë sa herë që realiteti (çfarë po ndodh aktualisht me karrierën, trupin, marrëdhëniet, 
financat etj.), janë në harmoni me sistemin e bindjeve tona.

REALITETI = FILOZOFIA JUAJ: => LUMTURI

Por nëse ekziston një fushë e jetës e cila të shkakton dhimbje, kjo ndodh kur realiteti ynë nuk përputhet 
me sistemin tonë të bindjeve.

REALITETI ≠ FILOZOFIA JUAJ:  => DHIMBJE

FUQIA E VENDIMEVE
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HAPI 1: Merrni dy vendime

Cilat janë dy vendime që i keni shtyrë vazhdimisht, të cilat nëse i merrni tani do të ndryshojnë jetën tuaj?

1 .........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

2 ........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

HAPI 2: Veproni menjëherë, tani
Cilat janë tre veprime, në përputhje me dy vendimet tuaja të reja, që mund t’i bëni menjëherë?

1 ..........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

2 .......................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

3 .........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

VEPRONI, NËSE DONI TË NDRYSHONI JETËN TUAJ
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Fjala vlera nënkupton dhe përfaqëson diçka të mirë. Vlerat mund të shprehen si bindje, parime, standarde, 
sjellje, nevoja, qëllime apo qëndrime që besojmë se janë të rëndësishme për ne. Ato janë pjesë e pandarë 
e procesit të zhvillimit moral, personal dhe profesional të çdo individi, familje, organizate apo shoqërie. 
Platoni i përshkruan vlerat si “një lloj shëndeti, bukurie dhe zakoni të shpirtit”. 

Numrat janë pasojat, ndërsa vlerat janë shkaku. Vlerat bazë janë si programi për kompjuterin. I 
gjithë procesi i vendimmarrjes së shpejtë dhe të saktë përmblidhet në qartësimin e vlerave. Në rast se 
nuk i njihni vlerat tuaja të vërteta dhe çfarë prisni prej tyre, përgatituni për dhimbje.
Vlerat janë gurët e themelit për gjithçka që ne dëshirojmë, bëjmë, mendojmë, besojmë dhe arrijmë. Ato 
përcaktojnë atë që ne jemi dhe atë që ka rëndësi për ne. Ato shprehin dhe formojnë karakterin tonë, të 
familjes dhe organizatës ku punojmë.

Vlerat Bazë në organizatë
Vlerat bazë shërbejnë si një udhëzues për të gjitha vendimet dhe veprimet brenda organizatës, që nga 
vendosja e objektivave e deri në hartimin dhe zbatimin e strategjive.

Misioni
Misioni është arsyeja përse kompania ekziston. Ashtu si vlerat bazë, misioni është relativisht i pandryshuar 
dhe për shumë kompani qëndron i tillë për vite dhe dekada. Misioni është pikërisht ai që e diferencon 
kompaninë tuaj nga kompani të tjera në indushtri dhe bën që kompania të ketë drejtimin e duhur për 
të ndjekur.

Qëllimet vizionare (Vizioni) përbëjnë pjesën më të madhe të të gjithë objektivave që kompania ka 
ndërmarrë. Ky vizion përshkruan një arritje që kompania do të përmbushë edhe pse mund të duhen 
dekada apo më shumë kohë për ta arritur.

VLERAT
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Në këtë grup vlerash, zgjidhni dhe nënvizoni 20 vlera që ju përkasin, ato që ju i vlerësoni më shumë, 
ato që ju besoni, ato që janë prioritete në jetën tuaj ose ato që ju dëshironi të bëhen pjesë e jetës tuaj.

 ¨ Lumturia  ¨ Lidershipi  ¨ Besueshmëria

 ¨ Shëndeti  ¨ Pavarësia  ¨ Ndershmëria

 ¨ Entuziazmi  ¨ Miqësia  ¨ Risitë

 ¨ Familja  ¨ Kreativiteti  ¨ Puna në skuadër

 ¨ Puna  ¨ Urtësia  ¨ Këmbëngulja

 ¨ Kënaqësia  ¨ Bujaria  ¨ Cilësia

 ¨ Siguria financiare  ¨ Falja  ¨ Marrëdhëniet

 ¨ Vetëdisiplina  ¨ Ambicia  ¨ Efikasiteti

 ¨ Integriteti  ¨ Përmirësimi  ¨ Bashkëpunimi

 ¨ Respekti  ¨ Aftësitë  ¨ Shpirti i fitores

 ¨ Qëndrimi pozitiv  ¨ Përkushtimi  ¨ Arritjet

 ¨ Dashuria  ¨ Bukuria  ¨ Dinjiteti

 ¨ Edukimi  ¨ Diversiteti  ¨ Siguria

 ¨ Ekselenca  ¨ Besnikëria  ¨ Fleksibiliteti

 ¨ Kontributi  ¨ Kuraja

USHTRIM PËR QARTËSIMIN E VLERAVE
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Vlerat që na çojnë përpara 
Procesi i identifikimit të vlerave personale përcaktohet nga përgjigjet që ne mund t’u japim këtyre 
pyetjeve:

1. Cilat duhet të jenë vlerat e mia më të larta për të arritur qëllimin tim në jetë?
2. Shiko listën tënde aktuale dhe pyete veten: Çfarë vlerash duhet të eliminoj për të arritur qëllimin 

tim në jetë?
3. Çfarë vlerash të tjera duhet të shtoj për të arritur qëllimin tim në jetë??
4. Në çfarë renditje duhet të jenë këto vlera, në mënyrë që të arrij qëllimin tim në jetë?

A. Cilat janë 10 vlerat që ju vlerësoni më shumë në jetë? Zgjidhni nga lista e 20 vlerave që keni nënvizuar

Vlerat që ju çojnë përpara

1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

Disa rregulla për përcaktimin e MENUSË së vlerave që na çojnë përpara

1. Bëjeni të thjeshtë për ta përjetuar, lehtë të ndiheni mirë: “Sa herë që...”
2. Krijoni një menu: “Sa herë që unë bëj… a), ose b), ose c), ose d)”
3. Duhet t’i keni nën kontroll; që varen prej teje, bota e jashtme nuk e përcakton përvojën tuaj.

Shembuj:

- Vlera: Shëndeti
Menuja: Sa herë që... stërvitem, bëj ushtrime; ose eci në natyrë; ose ha ushqime të shëndetshme; ose 
kujdesem për sasinë e ushqimit; ose pi ujë vazhdimisht; ose bëj Yoga; ose meditoj; ose jam në gjendje 
të lartë emocionale; ose trajnoj veten të ndihem mirë; ose menaxhoj mirë emocionet, ...

- Vlera: Dashuria
Menuja: Sa herë që... i shpreh dashurinë familjes; ose shpreh mirënjohjen për çdo gjë; ose u jap 
ngrohtësi njerëzve; ose jap një buzëqeshje të sinqertë; ose jap dashuri pa kushte; ose shpreh mirësi; 
ose i kujtoj vetes për dashurinë që ndodhet brenda meje, ...

USHTRIM PËR QARTËSIMIN E VLERAVE
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USHTRIM PËR QARTËSIMIN E VLERAVE

Largimi nga emocionet negative
Procesi i identifikimit të emocioneve penguese personale përcaktohet nga përgjigjet që ne mund t’u 
japim këtyre pyetjeve:

1. Mendo një listë të emocioneve negative që përjeton. 
2. Çfarë duhet të shmang për të arritur qëllimin tim në jetë?
3. Cilat emocione negative duhet të shmang për të arritur qëllimin tim në jetë?
 (Refuzimi, Zemërimi, Mërzitja, Ndrydhja, Stresi, Depresioni, Përulja, Faji, Frika, Zilia, Acarimi)

Emocionet penguese

1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

Disa rregulla për përcaktimin e vlerave penguese

 - Bëje të vështirë menunë e rregullave, në mënyrë që të ndihesh keq. Kjo do të thotë se do të duhej 
të bëje diçka vazhdimisht, për të përjetuar këtë ndjenjë negative.

 - Krijo fjalorin në mënyrë të tillë, që të jetë e vështirë për t’u përjetuar: “Vetëm në qoftë se do të isha 
përqendruar në besimin e gabuar se dikush mund të ... (më turpërojë)”

 - Formulo fjalinë në mënyrën e mëposhtme:  “Unë do ta përjetoja këtë vetëm nëse do të përqendrohesha 
vazhdimisht në besimin e gabuar se gjithmonë mund të dështoj në vend që ... (t’i kujtoj vetes se kam 
arritur suksesin sa here që mësoj diçka dhe / ose jap 100%)

Shembuj mbi emocionet penguese personale:

Nxehem
Vetëm nëse unë do të reagoja vazhdimisht dhe menjëherë ashpër apo me intensitet ndaj momentit 
apo situatës,... në vend që ti kujtoj vetes, se unë kam fuqinë të vendos për kuptimin që mund t’i jap çdo 
situate,... çdo pengese, apo vështirësie është një dhuratë,... se mërzitja është pjesë e jetës,... se asnjë 
problem nuk zgjat përgjithmonë,... se mbas shiut vjen dielli, mbas dimrit vjen vera, ...

Mërzitem
Vetëm nëse unë do të besoja vazhdimisht tek iluzionet e rreme se unë jam përgjegjës për të tjerët,... 
në vend që ti kujtoj vetes,.. se unë jam përgjegjës për rritjen e vetes,.. jam përgjegjës për vendimet dhe 
veprimet e mia,.. i kujtoj vetes se pritshmëritë ndaj të tjerëve lëndojnë,... se duhet të ul pritshmëritë ndaj 
të tjerëve sepse nuk varen prej meje,.. se nuk ekziston perfeksioni,...
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ÇLIRO FUQINË QË TË JEP VENDOSJA E OBJEKTIVAVE

Ide e mirë Objektiv

Unë kam nevojë të dobësohem
Unë do të peshoj 82 kg, më 1 Dhjetor të vitit 2022, 
ora 08.00

Ne duhet të reduktojmë qarkullimin e personelit
Ne do të kemi qarkullim personeli prej 5% ose më 
pak, gjatë vitit kalendarik 2022

Unë duhet t’i trajtoj punonjësit më mirë
Unë do të lavdëroj të paktën 6 prej punonjësve për 
kontributin e tyre në kompani, duke nisur nga kjo e 
premte

Ide Objektiv Pohim

Pohime

Udhëzime

Tre rregulla bazë për vendosjen e objektivave

1. Personale   2. Të jenë në kohën e tashme    3. Pozitive
Pohimet për objektivat gjithashtu duhet të jenë: specifikë, të shprehin ndjenjë dhe të jenë të shkurtra

1. Ndihem i mrekullueshëm që sot më 1 Dhjetor 2022, ora 8.00, unë peshoj 82kg

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

OBJEKTIVAT
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Rendisni disa nga objektivat tuaja. Në krah të secilit, shkruani afatin kohor që keni vendosur për arritjen 
e tyre (p.sh: 1, 3, 5, 10, 20 vite). Objektivat mund të jenë për zhvillimin personal, për kontributin, për 
shëndetin, për punën/karrierën, për marrëdhëniet, objektivat financiare ose materiale.

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

Identifikoni tre objektivat tuaj kryesorë. Për secilin prej tyre, shkruani një paragraf në të cilin shpjegoni 
se përse jeni i vendosur për t’i arritur ato tani.

1...........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

2..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

3...............................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

VENDOSJA E OBJEKTIVAVE
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Niveli i besimit 
(sa fort besoni se 

mund ta arrini nga 
1 - 10)

Niveli i dëshirës 
(sa fort e 

dëshironi nga 
1 - 10)

Arsyeja pse 
(e synoni këtë objektiv)

Objektivat 
(për 5 vitet e ardhshme)
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Jeta përbëhet nga disa fusha kryesore dhe secila prej tyre përmban aktivitete të tjera në vetvete. Tetë 
fushat kryesore të jetës që duhen mjeshtëruar vazhdimisht për një jetë të jashtëzakonshme janë:

1. Trupi / Shëndeti – gjendja jonë fizike, ushqimi, ushtrimet , etj.
2. Rritja / Zhvillimi – edukimi, rritja personale, mundësitë e reja, etj.
3. Emocionale / Shpirtërore – përmbushje, kujdesi për emocionet, aktivitete spiritualiteti, etj.
4. Marrëdhëniet / Familja – lidhjet, raportet me kolegët, të afërmit, miqtë, etj.
5. Puna / Karriera – aftësimi i punës, profesioni, aftësi të reja, etj.
6. Financat / Pasuria – të ardhurat, aksionet, mjetet, asetet, etj.
7. Argëtimi – hobi, aktivitete zbavitëse, kohë e lirë, udhëtime, etj.
8. Kontributi – ndihmë vullnetare, punë për komunitetin, etj.

Kushtojini pesë deri në dhjetë minuta kohë këtij ushtrimi. Bëjeni tani. Do t’ju duket vërtet qartësues. 
Përgjigjuni pyetjeve, duke u bazuar në të shkuarën. Me fjalë të tjera, së pari jepini vetes një notë nga 1 
në 10 për gjendjen në të cilën keni qenë dhe se sa kohë harxhonit për secilën prej këtyre kategorive. Më 
pas shkruani një ose dy fjali duke përshkruar gjendjen se si keni qenë në secilën prej këtyre kategorive.

5 vite më parë Nota Koha Përshkrimi

Trupi / Shëndeti

Rritja / Zhvillimi 

Emocionet / Shpirtërore 

Marrëdhëniet / Familja

Puna / Karriera 

Financat / Pasuria

Argëtimi

Kontributi

Tani, për hir të kontrastit, le të shikojmë sesa larg keni arritur, apo nuk keni arritur në secilën prej këtyre 
kategorive. Përgjigjuni të njëjtave pyetje, duke u bazuar në të tashmen.

Sot Nota Koha Përshkrimi

Trupi / Shëndeti

Rritja / Zhvillimi 

Emocionet / Shpirtërore 

Marrëdhëniet / Familja

Puna / Karriera 

Financat / Pasuria

Argëtimi

Kontributi

SHTATË SFERAT E RRITJES SE VAZHDUESHME PËR NJË JETË TË 
JASHTËZAKONSHME
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Dhe tani reflektoni si do të donit të ishit pas 5 vjetësh

Pas 5 vitesh Nota Koha Përshkrimi

Trupi / Shëndeti

Rritja / Zhvillimi 

Emocionet / Shpirtërore 

Marrëdhëniet / Familja

Puna / Karriera 

Financat / Pasuria

Argëtimi

Kontributi

Cilat janë prioritetet e jetës tuaj në vazhdim?

Renditja Fushat kryesore Koha

1

2

3

4

5

6

7

8
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............................................................................

- Nëse jemi në gjendje për të menaxhuar mendimet, ndjenjat, emocionet e momentit, atëherë e kemi 
jetën nën kontroll. Aftësia për të kontrolluar emocionet tona është shenjë e inteligjencës sonë. Nëse nuk 
kemi kontroll mbi emocionet e tona nuk kemi kontroll mbi jetën. 

Edhe pse do të na pëlqente të besonim se vërtet na drejton intelekti, në shumicën e rasteve janë 
emocionet, ndjenjat tona, ato që vërtet na drejtojnë. Nuk duhet të harrojmë se, emocionet dhe intelekti 
funksionojnë në mënyrë të kundërt. Kur emocionet shkojnë lart, intelekti shkon poshtë.

Emocionet negative kanë fuqinë të ndikojnë mënyrën tonë të të menduarit. Rreth 85% e emocioneve 
negative arrijnë të depozitohen në pavetëdijen tonë.

Emocionet pozitive duhet të injektohen përmes parimit të vetë-sugjerimit në impulset e mendimit që 
një individ dëshiron t’i kalojë në nënvetëdijen e tij. Studimet tregojnë se duhen të paktën 70 pohime 
pozitive për të neutralizuar një emocion negativ.

Emocionet pozitive dhe negative nuk mund ta pushtojnë mendjen në të njëjtën kohë. Është përgjegjësia 
jonë për t’u siguruar që emocionet pozitive të përbëjnë ndikimin zotërues të mendjes sonë. Këtu do t’ju 
vijë në ndihmë ligji i zakonit.

Emocionet të ndihmojnë ose të turpërojnë, prandaj duhet t’i çojmë në shkollë, t’i “edukojmë” ato. Mos 
thuaj: nuk kam kohë, shfrytëzoje atë që Zoti të ka dhënë, është e mjaftueshme! Nuk ka justifikime.

“Prania e një emocioni të vetëm negativ në nënvetëdijen tonë është i mjaftueshme për t’i shkatërruar të 
gjitha shanset për ndihmë konstruktive nga nënvetëdija jonë”. 

Tony Robbins

KUSH E PËRCAKTON CILËSINË E JETËS SONË?
Përgjigjja: Emocionet
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Sipas Tony Robins

Përgjigjja: Fokusi, Fjalët, Fiziologjia

TRE FAKTORËT BAZË SESI TË KONTROLLOJMË FUQINË 
EMOCIONALE TË MOMENTIT



Rruga drejt suksesit
36

Shtatë emocionet kryesore pozitive

1. Emocioni i DASHURISË

2. Emocioni i BESIMIT NË VETVETE

3. Emocioni i DËSHIRËS / PASIONIT

4. Emocioni i ENTUZIAZMIT

5. Emocioni i SHPRESËS

6. Emocioni i MIRËNJOHJES / VLERËSIMIT

7. Emocioni i KONTRIBUTIT / DHËNIES

Shtatë emocionet kryesore negative (për t’u shmangur)

1. Emocioni i FRIKËS

2. Emocioni i URREJTJES

3. Emocioni i XHELOZISË

4. Emocioni i LAKMISË

5. Emocioni i ZEMËRIMIT

6. Emocioni i HAKMARRJES

7. Emocioni i DËSHTIMIT

Frika nuk është asgjë më shumë se një gjendje e mendjes.

Të gjithë përjetojmë frikë në situata të caktuara gjatë jetës sonë: frikë nga refuzimi, nga kritika, frikë nga 
dështimi, frikë nga suksesi, frikë nga dashuria (ose humbja e dashurisë), frika nga vetmia, nga plakja, 
nga vdekja ose frikë nga e panjohura. Në fakt, secili prej nesh përjeton një kombinim të këtyre frikërave 
gjatë gjithë jetës. Frika është pjesë e çdo qenieje njerëzore. 

Vetëm kur largojmë frikën, atëherë fillojmë me të vërtetë të jetojmë. Frika e shtyn trupin në gjendje 
mbijetese. Në momente mbijetese, asgjë të bukur nuk përjeton. Frika na komandon vetem nëse ne e 
lejojmë atë. Frika shkatërron gjendjen tonë psikologjike dhe bllokon iniciativat tona për të ndërmarrë 
veprime konkrete.

Duhet të mësojmë sesi ta përdorim frikën në vend që ajo të na përdorë! Frika ka frikë nga veprimi, 
prandaj veproni në momentin që ndjeni frikë. Edhe veprimet e vogla i largojnë frikërat tuaja. Frika e ka 
të vështirë të qëndrojë njëkohësisht me veprimin. Kur ka veprim, nuk ka frikë. Kur ka frikë, nuk ka veprim.

Besimi dhe ............... nuk janë shokë të mirë, ku gjendet njëri, nuk mund të ekzistojë tjetri.

Përgjigje: Frika
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FUQIA E BINDJEVE

Ato që besojmë përbëjnë themelin e asaj që jemi. Qasja jonë ndaj botës së jashtme reflekton botën 
tonë të brendshme.
Bindjet nxisin veprimet, veprimet sjellin rezultatet, rezultatet forcojnë bindjet ekzistuese ose krijojnë të 
reja, e kështu me radhë.

BINDJE

VEPRIMREZULTAT

Për të patur një jetë të plotë dhe të suksesshme, është thelbësore t’i shqyrtojmë bindjet personale dhe 
rezultatet që ato prodhojnë. A na ndihmojnë apo na kufizojnë këto bindje për të përmbushur vizionin 
tonë për jetën? 
Nëse duam të krijojmë ndryshime afatgjata dhe të qëndrueshme, duhet të ndryshojmë bindjet kufizuese.

Reflektimi rreth besimeve personale dhe ndryshimi i atyre kufizuese duhet të bëhet gjatë gjithë jetës.
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Për secilën prej bindjeve të mëposhtme përzgjidh nivelin e vërtetësisë (në %) për VETEN.

1. Suksesin nuk mund ta parashikosh.       
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

2. Përpiqu sa të duash, po nuk pate miq, nuk arrin asgjë në jetë    
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

3. Të ndjekësh suksesin të çon në stres dhe probleme shëndetsore   
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

4. I suksesshmi ka shumë pak miq të vërtetë.      
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

5. Njerëzit e suksesit janë të veçantë, ata janë një përjashtim.    
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

6. Nuk mendoj se jam “mjaft i mirë” për të qenë i suksesshëm    
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

7. Sot nuk gjen njerëzit e duhur që mund t’u besosh.     
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

8. Mundësia për sukses është e kushtëzuar nga edukimi që mora në vogëli.  
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

9. Suksesi e prish njeriun.        
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

10. Rritja dhe zhvillimi personal dhe professional ka një kufi.    
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

11. Nuk kam burime të mjaftueshme për të arritur sukses.     
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

12. Nuk mund të menaxhoj veten, sepse kam detyrime familjare.    
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

13. Është shumë e vështirë për femrat të arrijnë sukses.     
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

14. Ka shumë konkurrentë dhe unë jam shumë i vogël për të luftuar me ta.  
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

15. Do të filloj vetëm kur të jem gati dhe perfekt.      
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

16. Edhe librat më të mirë rreth biznesit dhe suksesit, janë teori.    
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

17. Sa më shumë sukses aq më shumë shqetësime.     
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

18. Gjykimet e të tjerëve janë primare për mua      
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

19. Jo të gjithë mund t’i mësojnë aftësitë për sukses.     
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

20. E kam të pamundur të bashkëpunoj me të tjerët.     
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

21. Duke marrë parasysh të kaluarën time është e pamundur të bëhem i suksesshëm. 
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

22. Shumica e mundësive të mira janë përdorur tashmë.     
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

23. Nuk mendoj se mund të arrij më tepër sesa kam arritur.    
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

A JU PENGOJNË BINDJET TUAJA?
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24. Nuk jam i mirë me teknologjinë dhe e kam të pamundur ta mësoj.   
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

25. Çdo gjë në jetë është e paracaktuar.       
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

26. Suksesi është vetëm për ata që nuk kujdesen fare për familjen.   
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

27. Nëse i kërkoj ndihmë të tjerëve, do t’u dukem i dobët.    
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

28. Suksesi kërkon vetëdisiplinë dhe kjo është tmerr, të privon kënaqësitë në jetë. 
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

29. Suksesi të bën arrogant.        
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

30. Unë kam tersin me vete. Asnjëherë nuk më ecën sado që të përpiqem.  
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

31. Nuk kam kohë të mjaftueshme për edukimin tim.     
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

32. Në këtë botë paraja shkon tek paraja.      
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

33. Suksesi i vazhdueshëm është rastësi.      
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

34. Askush nuk mund të jetë i pasur, i lumtur dhe i përmbushur në të njëjtën kohë. 
0%

  
20%

  
40%

  
60%

  
80%

  
100%

Mblidhni rezultatin tuaj (mblidhni shumën dhe pjesëtojeni me numrin 34). Shënojeni …… dhe krahasojeni 
me rezultatin ideal.

Rezultati ideal është …

Objektivi i ketij testi është që çdo besim/bindje me rezultat më shumë se …. duhet të bëhet i njëjtë me 
numrin ideal.
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Identifikoni tre bindjet kufizuese të cilat ju kanë shkaktuar pasoja të padëshiruara dhe negative në jetën 
tuaj.

1
______________________________________________________________________

Çfarë pasojash negative keni hasur deri tani si rezultat i këtij besimi?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2
___________________________________________________________________________

Çfarë pasojash negative keni hasur deri tani si rezultat i këtij besimi?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3
___________________________________________________________________________

Çfarë pasojash negative keni hasur deri tani si rezultat i këtij besimi?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

BINDJET FUQIZUESE

Shkruani secilën bindje të vjetër kufizuese, hiqini një vizë, dhe pastaj shkruani besimin e ri fuqizues.

1. Bindja kufizuese —Dashuria është baraz me dhimbje.      
2. Bindja fuqizuese — E vërteta është se unë e përjetoj dashurinë sa herë që e jap atë!

1
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

BINDJET KUFIZUESE
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Në tabelën vijuese shënoni disa sjellje ose rezultate që nuk i dëshironi t’i keni në jetën tuaj, si dhe 
bindjet kufizuese prej të cilave burojnë këto sjellje dhe rezultate. 

Nr
Sjellje ose 
rezultate të 
padëshiruara

Sistemi aktual i bindjeve kufizuese (ku mbështeten këto rezultate)

1
Nxehem shpejt 
dhe kam konflikte 
me të tjerët

Unë nuk mund t’i menaxhoj dot emocionet e mia

Askush nuk ta do të mirën, prandaj është mirë të jesh dyshues

Sjellja e tyre është e papërshtatshme. Ata s’më respektojnë

…

2
Kam të ardhura të 
ulëta nga puna që 
bëj

Puna në shitje është e vështirë.

Drejtuesi im më ka inat.

Klientët janë tekanjozë, nuk i bind dot

…

3

…

…

…

…

…

4

…

…

…

…

…

5

…

…

…

…

…

6

…

…

…

…

…
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Në tabelën vijuese shënoni disa sjellje ose rezultate që i dëshironi t’i keni në jetën tuaj, si dhe bindjet 
progresive prej të cilave burojnë këto sjellje dhe rezultate.

Nr
Sjellje ose 
rezultate të 
dëshiruara

Sistemi i bindjeve progresive (ku do mbështeten këto rezultate)

1

Të ruaj gjithmonë 
qetësinë dhe të 
kem marrëdhënie 
të shkëlqyera me 
të tjerët

Unë i menaxhoj emocionet e mia

Rezultati i komunikimit tim varet prej meje

Çdo njeri ka diçka të mirë dhe unë zgjedh të fokusohem aty

Njerëzve duhet t’u fitosh respektin

...

2
Të kem të ardhura 
të mira financiare

Unë jam 100% përgjegjës për rezultatet e mia

Komunikimi, marrëdhëniet dhe besimi janë çelësi për sukses në shitje

Unë mund të fitoj besimin e klientëve të mi

Çdo aftësi për të ndikuar dhe për të shitur mund të mësohet

Rritja e aftësive më ndihmon t’i menaxhoj më mirë situatat

3

…

…

…

…

4

…

…

…

…

5

…

…

…

…

…

6

…

…

…

…

…
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Tre rregullat bazë të pohimeve (3P)

1. Personale
2. Në kohën e tashme (Present tense)
3. Pozitive

Pohimi “Unë e pëlqej veten time” është një pohim pozitiv, në kohën e tashme dhe personal. 
Pohimet njihen gjithashtu edhe si “pohime që të ndihmojnë për ndryshimin e situatës”

Pohimi personal: “Nuk mund të kontrollojmë njerëzit e tjerë. Ajo që mund të kontrollojmë është vetja 
jonë”. 

Pohimi në kohën e tashme: Nuk mund ta ndryshoni të shkuarën, por mund të keni kontroll për të 
tashmen dhe për të projektuar të ardhmen tuaj ashtu siç e dëshironi. Formulojeni pohimin sikur të jetë i 
vërtetë. Për shembull: “Unë jam…”

Pohimi të jetë pozitiv: Shmangni fjalë të tilla si “jo”, “mos”, “nuk” në fjalorin tuaj. Nëse praktikoni vetë-
hipnozën, të gjitha sugjerimet duhet të jenë pozitive. Nëse do të jepni një provim, ose nëse jeni duke u 
përgatitur për një fjalim, ose për një intervistë punë, ose për një takim, dhe i thoni vetes “mos u streso”, 
në fakt ju jeni duke krijuar një imazh të vetes tuaj të stresuar. Nëse i thoni vetes “Ndihem i/e qetë, jam 
i/e sigurt”, atëherë ju jeni duke krijuar një imazh të vetes të relaksuar dhe të sigurt.

SUGJERIME PËR PËRDORIMIN E POHIMEVE
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PROGRAMIMI PËRMES FJALËVE

Shprehjet “Magjepsëse” (Incantations)

Një SHPREHJE MAGJEPSËSE është kur thoni diçka me zë të lartë, me intensitet emocional dhe me 
siguri absolute. Një besim ruhet dhe është i rrënjosur thellë në kujtesë. Shprehja “magjepsëse” është 
një strukturë besimi të cilin e aktivizoni sa herë që e thoni atë. Forca e këtyre shprehjeve bën të mundur 
për të ndryshuar çdo besim tjetër të mëparshëm. Kjo i bën shprehjet ‘magjepsëse’ më të fuqishme se 
besimet.
Kini parasysh se nuk mund ta largoni një besim kufizues nëse shprehja që thoni është negative. Ju 
duhet të thoni një shprehje pozitive e cila në mënyrë të vazhdueshme ju bën të ndjeni, të përjetoni dhe 
të ndiheni versioni juaj më i mirë.

5 LIGJET THEMELORE të shprehjeve “magjepsëse”

1. Ligji i Intensitetit Emocional. Thuaje atë me zë të lartë, me volum dhe intensitet. 

2. Ligji i Qëndrueshmërisë. Përsëritni shprehjet, çdo mëngjes, para stërvitjes ose para se të flini, 

etj. 

3. Ligji i ritmit. Mendojini shprehjet “magjepsëse” si një këngë që vazhdimisht ju forcon, fuqizon 

dhe lartëson 

4. Ligji i Sinergjisë. Sa më shumë i përdor të pesë shqisat e tua kur deklaron, përjeton dhe ndien 

një besim të ri, aq më shpejt do ta integrosh si besim, emocion dhe identitet të ri.

5. Ligji i Shpërblimit. Pohimi është dhuratë që ju i jepni vetes. ”Çfarë ju vazhdimisht thoni ... ju do 

të bëheni.”

FUQIA E POHIMEVE

Pohimet funksionojnë për shkak të dy parimeve të të pandërgjegjshmes:

Parimi i harmonisë dhe parimi i pëlqimit të cilat thonë se: “Çdo gjë që ju thoni në mënyrë të ndërgjegjshme, 
e pandërgjegjshmja juaj e pranon atë ashtu siç është.”

E pandërgjegjshmja nuk e di se çfarë është e drejtë ose e gabuar, e vërtetë ose jo e vërtetë. Ajo 
depoziton çdo lloj informacioni dhe çdo lloj komande apo urdhëri.

Është shumë e vështirë për të patur një performancë të shkëlqyer nëse biseda që ne bëjmë me veten 
është negative. Mendja do të besojë atë që ne i themi. 

Individët që performojnë dobët dhe që kanë një imazh negativ për veten priren që të zhvlerësojnë 
veten. 
Në mënyrë që të eliminoni të folurin negativ, përpiquni që ta reduktoni këtë gjë duke i thënë vetes 
gjëra pozitive. Kjo nuk është e lehtë, madje shpeshherë njerëzit ndihen çuditshëm dhe të pasinqertë 
me veten kur përdorin pohime pozitive. Padyshim që është e vështirë, por jo e pamundur. Një gjë e tillë 
kërkon kohë dhe praktikë të vazhdueshme.
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Shembuj shprehjesh “magjepsëse”

• Gjithçka që kam nevojë është brenda meje në këtë moment.

• Çdo ditë ndihem gjithnjë e më mirë.

• Çdo ditë sfidoj të pamundurën.

• Çdo ditë vendos një standard të ri.

• Çdo ditë po bëhem më e/i lumtur.

• E shkuara është e shkuar. Tani është koha të zbavitem dhe të dua veten.

• Jam forca e së mirës

• Jam lider i vetes

• Jam i pandalshëm

• E dua veten dhe jam i bekuar në jetën time.

• E jetoj jetën çdo ditë me më shumë dashuri. 

• Kam besim te vetja dhe pritshmëri pozitive.

• E dua veten, mendjen, trupin dhe shpirtin tim.

• Jam shumë i lumtur dhe nuk rresht dot së buzëqeshuri.

“Gjërat për të cilat flet vazhdimisht me intensitet emocional, janë gjërat që do të përjetoni, do të krijoni 
dhe do të bëheni. Fjalët që i flisni me një bindje emocionale bëhen jeta që jetoni – kjo është Parajsa 

ose Ferri juaj”.
Tony Robbins
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TË MENAXHOSH EMOCIONET PËRMES FORCËS SË FJALËVE

Emocioni negativ/ shprehja Transformohet në

I humbur në kërkues

I vetmuar në i disponueshëm

Përtac në energjiruajtës

Xheloz në i dashuruar

I irrituar në i trazuar

I ofenduar në i keqkuptuar / i keqinterpertuar

I pasigurt në pyetës

I lënduar në i bezdisur

E urrej në parapëlqej

I poshtëruar në i habitur

I tërbuar në i pasionuar

I trembur në kureshtar

Plot frikë në i çuditur

Dështak në duke mësuar

I tmerruar në i sfiduar

I neveritur në i habitur

I zhgënjyer në i papërgatitur

I shkatërruar në i penguar

Budalla në duke zbuluar veten

I trembur në i ngacmuar

I refuzuar në i pavlerësuar

I dëshpëruar në rrugës për të ndryshuar

Në depresion në jo në kulmet e mia

I shqetësuar në në pritje

I frikësuar në i parehatuar

Fjala e vjetër, shfuqizuese Fjala e re, fuqizuese
1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________
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Sigurisht që përdorimi i një fjalori transformues pozitv nuk është i kufizuar vetëm për të ulur intensitetin 
negativ. Ai ofron gjithashtu shansin për të intensifikuar fuqimisht përvojën e emocioneve tona pozitive. 
Kur dikush ju pyet se si jeni, në vend që të thoni: “Mirë’’ apo “Çka’’, habitini duke u shprehur: “Ndihem 
për mrekulli!” Sado e thjeshtë që të duket, kjo krijon një model të ri në neurologjinë tuaj – një rrugë 
lidhjesh nervore drejt kënaqësisë.

Fjalë e mirë Fjalë e shkëlqyer

Ndihem në Po ndihem…

Kureshtar në i mrekulluar

I vendosur në i pandalshëm

Me energji në i papërballueshëm

Fantastik në përrallor

Kënaqshëm në bukur fort

I përqëndruar në plot vrull

Me fat në i bekuar nga zoti

I kënaqur në i gjallëruar

Mirë në magjishëm

I madh në i paarritshëm

I madh në i pabesueshëm

I madh në fenomenal

I dashuruar në i adhuruar

I dashuruar në i pasionuar

I këndshëm në fantastik

I këndshëm në spektakolar

Pa problem në me kënaqësi

Në rregull në fantastik

Në rregull në i përsosur!

I përsosur në i jashtëzakonshëm

I fuqishëm në i pathyeshëm

I shpejtë në shpërthyes

I sigurt në besues

I zgjuar në i dhuntishëm

I fortë në i pathyeshëm

Fjala e vjetër, shfuqizuese Fjala e re, fuqizuese
1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________
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Shprehja e mirënjohjes është faktor i rëndësishëm në shtimin e energjisë dhe të cilësisë në jetën tonë. 
Vlerësimi mund të jetë një nxitës i fuqishëm për ta filluar ditën me një qëndrim të shëndetshëm dhe 
për ta përfunduar atë me një qëndrim pozitiv. Praktimi i mirënjohjes forcon marrëdhëniet, rrit nivelin e 
vetëvlerësimit dhe ndjenjën e vlefshmërisë.

DATA:

Ushtrim i fokusuar tek mirënjohja

Ndaj kujt jam 
mirënjohës?

Pse jam mirënjohës? Si mund të shpreh 
mirënjohjen time?

Veprimi që duhet 
bërë?  ….. dhe deri 
kur?

1.

Drejtuesit e skuadrës 
sime

Për optimizmin 
dhe njohurinë e 
përditësuar që 
ndajmë çdo ditë

Dua ta marr në telefon 
ose do t’i dërgoj një 
mesazh

Brenda ditës së 
nesërme

2.

3.

4.

5.

MIRËNJOHJA
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Sjelljet e pëlqyeshme janë një pasuri e vlefshme për të gjitha moshat dhe për çdo njeri. Në këtë shoqëri 
që ecën me ritme të shpejta dhe me kërkesa gjithnjë e në rritje, është e rëndësishme që sjelljet e 
pëlqyeshme gjatë komunikimit të përditshëm të jenë të vetëdijshme. Jeta e bazuar tek respekti, 
ndershmëria, dashuria, mirënjohja dhe falja, krijon premisat për një 
sjellje të pëlqyeshme.

Pesë parimet bazë janë:

1. ................................................. 

2. .................................................

3. ................................................. 

4. .................................................

5. .................................................

Nëse besojmë dhe jetojmë me këto parime të patjetërsueshme, sjellja jonë do të ketë baza të shëndosha 
dhe do të krijohen premisa për sjellje të pëlqyeshme.

Formula e pëlqyeshmërisë

E mira nuk vjen vetë, ajo duhet kërkuar dhe ushqyer. Askush tjetër veç nesh nuk ka aftësinë të përcaktojë 
aspiratat tona, të zgjedhë projektin e jetës sonë. Është përgjegjësia dhe misioni ynë që të jemi njerëz 
më të mirë se paraardhësit tanë, duke e lënë botën një vend më të mirë se sa e gjetëm.

Niveli i pëlqyeshmërisë tregon nivelin e ndikimit, të besueshmërisë dhe të respektit, tregon fuqinë e 
identitetit tonë. Nëse je i pëlqyeshëm për njerëzit, ata do të duan të të kenë pranë, të të dëgjojnë e të 
punojnë me ty.

 

Veprimet apo mosveprimet tona të përditshme mund ta rrisin apo ta ulin këtë nivel.

Përgjigje: 1. Respekti, 2. Ndershmëria, 3. Dashuria, 4. Shprehja e mirënjohjes, 5. Falja
Përgjige: Sjellje të kulturuara x Komunikim i mençur x .... Profesionalizëm (dituri)

SJELLJET E PËLQYESHME
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“Që të frymëzosh me emocion të tjerët, së pari duhet të jesh ti vetë plot. Përpara se t’i bësh të qajnë, 
duhet të të rrjedhin ty lotët. Që t’i bindësh ata, fillimisht duhet të besosh ti i pari.”

Winston Churchill

Mjeshtëria
e të folurit

Ji
i QARTË

Çdo fjalë ka
RËNDËSI

Kupto me
kë po FLET

Trego
VLERËN,
Pse-në

Përcill
EMOCION

Përdor
HISTORI

Pyet me
MENÇURI

Shmang
FJALORIN
negativ

Shtatë shprehje që duhet t’i bëjmë zakon në jetën tonë

1. .................................... atyre që na kanë ndihmuar;

2. .................................... atij që kemi lënduar;

3. .................................... atij që dashurojmë;

4. .................................... atij që ka nevojë për mirëkuptimin tonë;

5. .................................... atij që ka nevojë për ndihmë;

6. .................................... atij që i kemi besim. 

7. .................................... vetvetes.

Përgjige: Faleminderit, Më fal, Të dua, Të kuptoj, Jam këtu, A mund t’ju pyes, Unë mundem
MJESHTËRIA E TË FOLURIT
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Ndryshimi është i lidhur ngushtësisht me zakonet tona. Nëse duam të Krijojmë zakone të cilat garantojnë 
ndryshimin, ne duhet të ngushtojmë hendekun midis njohurisë (dijeve) dhe zbatimit (veprimit). 

Pjesë e jetës suaj

Veprim i përsëritur

A mundeni?

A keni besim ?

A keni dëshirë?

Vetja juaj e përmirësuar

VEPRIM
ZAKON 

AFTËSI

BESIM

DËSHIRË

NJOHURI

ZAKONET E FORMOJNË FATIN TONË

A keni njohurinë e duhur?

Ç
D
O

D
I
T
Ë

Ndryshimi ndodh vetëm kur ekzistojnë njëkohësisht këta faktorë: 

(1) NJOHURIA (të jesh i qartë pse dhe si të bësh ndryshime në jetën tënde); 

(2) DËSHIRA (të dëshirosh vërtet të ndryshosh); 

(3) BESIMI (të kesh besim se mund të ndryshosh);

(4) AFTËSIA / MUNDËSIA (të kesh aftësitë e duhura për të mundësuar ndryshimin); 

(5) VEPRIMI / ZBATIMI (të bësh çdo ditë diçka në rrugën e ndryshimit, kërkohet vetëdisiplinë); 

(6) ZAKONI (si pasojë e përsëritjes, veprimet që sjellin ndryshimin bëhen pjesë e jetës sonë dhe 

kthehen në zakone).

NDRYSHIMI DHE ZAKONET
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“Ekselenca është zakon, shprehi, mënyrë e të jetuarit.”
- Aristoteli

Çfarë është për ju Ekselenca?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________

“Titulli mjeshtër, përfaqëson pikën e nisjes së një udhëtimi të pafund, të një pune të palodhur 
dhe të disiplinuar, në ndjekjen e një standardi gjithmonë e më të lartë.” 

“ Ekselenca mund të fitohet nëse Ju … Kujdeseni më shumë; rrezikoni më shumë; ëndërroni më 
shumë; jepni më shumë sesa të tjerët”

“Mësimi Juaj”: Pyetjes sesa kohë i ishte dashur për të arritur Ekselencën, udhëheqësi legjendar i IBM 
Tom Watson u përgjigj pak a shumë: “1 minutë. Ju mund ta arrini “Ekselencë” duke i premtuar vetes tuaj 
TANI që nuk do të bëni me vetëdije diçka që nuk është “Ekselente” – pavarësisht presionit të ushtruar 
nga ndonjë shef apo situatë.”

CILI JENI JU?
(niveli i aftësive)

REZULTATET TUAJA
(niveli i suksesit)

I zakonshëm

I mirë

Shumë i mirë

I jashtëzakonshëm

Përgjige: JO (i dështuar); Të Dobëta; Mesatare; Shumë të mira
EKSELENCA
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Çdokush që synon të arrijë në majat e suksesit duhet të kuptojë më parë peshën dhe forcën e zakoneve. 
Ne jemi këtu ku jemi dhe këta që jemi, prej bindjeve dhe zakoneve tona. Sukseset dhe dështimet janë 
rezultat i zakoneve që i kemi formuar vetë. Ato janë të fiksuara nga përsëritja e mendimeve dhe e 
veprimeve. Me fjalë të tjera, ne mundemi ta kontrollojmë drejtimin e jetës sonë, në të njëjtën masë me 
të cilën kontrollojmë mendimet dhe sjelljet tona.

“Për të ndryshuar një zakon duhet të marrim parasysh tre gjëra njëkohësisht: 
(1) Dëshirën (2) Mundësinë (3) Njohurinë.”

Steven Covey

I. Teknika e “Sanduiçit” 

1. …………………………………………

2. ………………………………………..

3. ………………………………………..

II. Teknika me “Katër hapa”

Hapi i parë:  …………………………..

Hapi i dytë:  ……………………………

Hapi i tretë:  ……………………………

Hapi i katërt:  ..…………………………..

III. Teknika “Unë kam një problem!”

1. Thuaj: ……………………………………

2. Shpjego: …………………………………

3. Pyete: ……………………………………

4. Qartëso më tepër…………………………

5. Gjeni: ……………………………………

 

SI TË NDRYSHOJMË NJË ZAKON JO TË MIRË
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Rrisni biznesin tuaj: Mënyra më e mirë për të menaxhuar rritjen e biznesit tënd është të mjeshtërosh 
parimet themelore të cilat mbeten të pandryshueshme.

Aksioma në biznes është: “Ju merrni rezultatet e standardit që pranoni të keni.” Nëse kultura e organizatës 
suaj pranon prej punonjësve diçka që është më pak se ekselenca, atëherë rezultatet tuaja do të jenë 
larg atyre të dëshiruara. Kultura për sukses merr jetë kur ato që thuhen dhe ato ç’ka bëhen, janë në 
harmoni me ato që vërtet besohen.

Çfarë është BIZNESI?

 - Organizatat e biznesit kanë përgjegjësi sociale, duhet të jenë ndërtuesit e shoqërisë dhe jo pengues 

të zhvillimit të saj. Sa më shumë organizata të shëndetshme aq më tepër prosperitet ka vendi. 

 - Kur biznesi drejtohet nga njerëz të mirë, është forca më e madhe e së mirës. Biznesi nuk është një 

vend ku prodhohen lek, por një vend ku prodhohet vlerë.

 - Biznesi është një sistem që iu ofron vazhdimisht vlerë të shtuar klientëve, punonjësve dhe komunitetit.

 - Biznesi është një sistem i menaxhimit të premtimeve. Realizimi ose tejkalimi i vazhdueshëm i 

përmbushjes së premtimeve për klientët e brendshëm dhe të jashtëm, përcakton suksesin e 

organizatës.

 - Biznesi është lojë e bukur, është lojë inteligjence, por është lojë skuadre.

 - Biznesi është lojë dinamike, lojë infinite, është një lojë që ndryshon vazhdimisht rregullat, fokusin, 

njerëzit, projektet.

 - Biznesi është një lojë spirituale, kërkon të trajtosh çdo njeri me dashuri pa kushte, si në një familje. 

“Ndërto një kulturë familjare ku njerëzit ndihen si vëllezër e motra, një kulturë dashurie të fortë 

pa kushte. Edhe kur debatojnë, ata prapë janë bashkë dhe ndihmojnë njëri-tjetrin. Një kulturë ku 

drejtuesit janë si prindër, që bëjnë maksimumin për fëmijët e tyre”. - Simon Sinek

 - Biznesi është sfidë, është luftë nervash. Biznesi nuk është për të sëmurët me zemër, do të ketë 

sfida, pengesa, dështime dhe suksese. Prandaj njerëzit e biznesit, duhet t’i edukojnë vazhdimisht 

emocionet e tyre.

 - Biznesi është si një organizëm i gjallë, që lind dhe pastaj vdes, por me një ndryshim, nëse kujdesesh 

vazhdimisht për kulturën, cilësinë, sistemet, inovacionin, ai nuk vdes kurrë, përkundrazi rritet dhe 

qëndron gjithmonë i ri. 

 - Gjëja e parë që duhet të bësh në një biznes është të investosh te njerëzit, dhe te kultura e saj. E 

dyta në garantimin e CILËSISË së produkteve, apo shërbimit,.. dhe gjëja e tretë është investimi në 

marketing dhe inovacion. 

BIZNESI
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MJESHTËRO BIZNESIN

Lajmi i mirë është se ekzistojnë vetëm 7 fuqi/kollona bazë të suksesit në biznes. Kurse lajmi i jo i mirë 
është se ka shumë tema brenda secilës kollonë që duhen mjeshtëruar vazhdimisht. Ekziston gjithmonë 
një funksion që na kufizon më shumë se të tjerët dhe ky është rezultati final që marrim, prandaj kërkohet 
mjeshtërimi i të gjitha elementëve të saj. 

7 FUQITË BAZË PËR SUKSES NË BIZNES

I.    Qartësia & Drejtimi (Vizioni; Njerëzit; Filozofia; Kultura; Burimet; Struktura;...)

II.   Inovacioni & Transformimi Dixhital (Produktet; Shërbimi; Shpërndarja)

III.  Marketingu & Krijimi i Brandeve të forta

IV.  Shitja & Mjetet për optimizimin e saj.

V.   Financa & Fuqia e analizave Ekonomike dhe Ligjore. 

VI.  Operimi & Sistemet, IT, Procedurat,

VII. Kultura që nxit KLIENTË besnik.

Ku
ltu

ra që nxit KLIENTË besnikë.

Kultura që nxit KLIENTË besnik
ë.
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(SIPAS JAY ABRAHAM)

1. Të rritësh numrin e klientëve.

2. Të rritësh vlerën mesatare të çdo shitje/transaksioni.

3. Të rritësh shpeshtësinë e shitjeve, të marrësh më shumë vlerë (residual) prej secilit klient.

Rritja e
numrit të 
konsumatorëve

Rritja e e vlerës 
mesatare për 
çdo shitje

Rritja e 
shpeshtësisë së 
shitjeve

Totali

1,000 x 10,000 lekë x 2 = 20,000,000

Rritja me 10% Rritja me 10% Rritja me 10% 33.1%

x x =

Rritja me 33% Rritja me 25% Rritja me 50% 250%

x x =

5 BURIMET E RRITJES TË SHITJEVE TUAJ

2. RRIT

3. SHTO

4. SHTO

5. RRIT

1. RRIT

E BLERJEVE

Vizitat/Kontaktet

Të RINJ

EFEKTIVITETIN

KLIENTË

VLERËN

FREKUENCEN

TRAFIKUN/
TAKIMET

TRANSAKSIONEVE
E

3 MËNYRA PËR TË RRITUR BIZNESIN
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Çfarë do të thotë të jesh lider?
 - Lider është çdo person i cili ka mundësi të ndikojë pozitivisht në energjinë, mendimet, emocionet 

dhe sjelljet e të tjerëve me efektivitet.

 - Të ndikosh, të jesh lider nuk do të thotë se duhet të kesh grada shkencore, tituj apo të jesh personi 
më i zgjuar, por të kesh zemër, dëshirë për të shërbyer, të jesh i hapur, të jesh i përulur, pra të krijosh 
besim.

 - Lider do të thotë të kesh ndjekës. Një lider i mirë inspiron dhe kurrë nuk i manipulon njerëzit që ta 
ndjekin.

Disa nga besimet kryesore rreth lidershipit

Lider i mirë bëhesh në qoftë se ke dëshirën të jesh i tillë dhe nëse fokusohesh tek përmirësimi i 
vazhdueshëm i aftësive të tua të lindura.

 - Lidershipi është zgjedhje. Nuk është një pozicion. Është një vendim.

 - Lidershipi fillon me njohjen e vetes dhe duke qenë vetvetja.

 - Lidershipi fillon me marrjen e përgjegjësisë.

 - Lidershipi ka të bëjë me ndërtimin e marrëdhënieve të ndërsjellta.

 - Lidershipi kërkon një qëllim të përbashkët.

 - Lidershipi kërkon dashuri të sinqertë për njerëzit.

 - Lidershipi është një proces dinamik.

 - Lidershipi është ndikim për të arritur rezultate.

 - Lidershipi kërkon të shërbesh dhe investosh në mënyrë të vazhdueshme tek të tjerët.

 - Fryma e lidershipit zhvillohet në një mjedis BESIMI.

 - Lidershipit i duhet karakter.

 - Liderët janë ekspertë në fushën e tyre të punës.

 - Liderët e pranojnë realitetin dhe jetojnë me paradokset.

 - Lidershipi mund të mësohet

“Lideri i mirë është ai, të cilin njerëzit nuk e dinë se ekziston. Nuk është i 
tillë kur njerëzit i binden dhe brohorasin për të. Më i keq është kur njerëzit 

e përbuzin atë. Por një lideri mirë, është ai i cili flet pak, kur puna e tij është 
bërë, qëllimi i tij përmbushet dhe njerëzit thonë: “Ne e bëmë vetë këtë.”

- Lao Tzu – Shekulli VI para erës së re

Pjesë nga libri: “Rruga jonë” nga Vasil Naçi dhe Alma Bici 

LIDERSHIPI
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Miti 1: Lider të bën pozicioni.

Miti 2: Lidershipi ekziston vetëm në krye të organizatës.

Miti 3: Liderët lindin, nuk bëhen.

Miti 4: Liderët janë të pagabueshëm.

Miti 5: Lidershipi lidhet me moshën.

Miti 6: Liderët nuk delegojnë kurrë punë të rëndësishme.

Miti 7: Liderët janë ekstrovertë, jo introvertë.

Miti 8: Skuadra ekziston për t’ju shërbyer atyre.

Miti 9: Lideri kontrollon, nxit dhe manipulon.

Miti 10: Lideri duhet të jetë popullor dhe i pëlqyeshëm nga të gjithë.

Miti 11: Liderët kanë gjithmonë përgjigjet e duhura.

Miti 12: Liderët nuk punojnë shumë, ata punojnë më zgjuar.

Miti 13: Lidershipi lidhet me plotësimin e ambicieve personale.

Miti 14: Vetëm burrat janë lider më të mirë.

Miti 15: Lideri i motivon të gjithë në të njëjtën mënyrë.

15 MITET E LIDERSHIPIT
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Si mund ta ndërtoni besueshmërinë tuaj:

1. Përkujdesuni dhe forcojeni karakterin tuaj. 
2. Rrisni ekspertizën.
3. Përkujdesuni sinqerisht për të tjerët. 
4. Mirëkuptojini dhe shfaqni empati.
5. Jini të edukuar dhe të mirësjellshëm. 
6. Kultivoni zakonin e falënderimit dhe përgëzimit të sinqertë.
7. Mjeshtëroni komunikimin tuaj. 
8. Jini të qëndrueshëm. 

BËHUNI MODEL - LIDER NË ÇDO NIVEL TË ORGANIZATËS

Të zhvillosh ndikimin kudo në Kompani

Realiteti është që 99% e lidershipit nuk praktikohet nga maja e organizatës POR nga mesi i kompanisë. 
Zakonisht një kompani ka një person që e udhëheq. Atëherë, çfarë ndodh kur ju nuk jeni ai person? 

Ju mund të mësoni të zhvilloni influencë në nivelin tuaj përkatës në kompani duke u kthyer në një 
udhëheqës (lider) 360 gradë. Mund të mësoni të udhëhiqni lart, në nivelin tuaj, si dhe të udhëhiqni 
poshtë. Vetëm udhëheqësit 360 gradë mund të influencojnë njerëzit në çfarëdo niveli të kompanisë. 
Duke ndihmuar të tjerët, ata njëkohësisht ndihmojnë veten. 

Lidershipi 360 gradë mund të kryhet prej kujtdo që ka aftësi për të ndikuar. Nuk është e thënë që të 
jetë lideri kryesor ai që ka ndikimin kryesor në kompani. Liderët e mirë, jo vetëm që janë në gjendje 
të udhëheqin pasuesit e tyre, por gjithashtu janë dhe të zotë të udhëheqin mbikqyrësit e tyre, si dhe 
kolegët

BESUESHMËRIA
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Disa kërkesa për motivimin

• Vetëm TI je përgjegjës për motivimin e vetes. 
• Ne duhet të jemi të motivuar për të nxitur të tjerët të motivojnë veten.
• Motivimi ka nevojë për një qëllim. 
• Motivimi nuk zgjat nëse nuk përsëritet.
• Motivimi kërkon vlerësim (njohje meritash). 
• Motivimi nxitet kur ka progres dhe zhvillim.
• Çdo njeri ka një çelës motivues, pra të gjithë mund të motivojnë veten.
• Qartësia e politikave, procedurave dhe e roleve, krijon sinergji.
• Harmonizim të objektivave personale me ato të organizatës.
• Motivimi nuk është një event, por një proces.

10 Faktorët bazë që nxisin angazhimin në organizatë
Faktori 1: Njohja e meritave.

Faktori 2: Mundësia për zhvillimin personal /profesional.

Faktori 3: Sistem i qartë vlerësimi (KPI) dhe shpërblimi.

Faktori 4: Kontributi në suksesin e organizatës.

Faktori 5: Përcaktimi i roleve dhe ndarja e drejtë e detyrave në skuadër.

Faktori 6: Komunikimi i qartë dhe i hapur.

Faktori 7: Disponueshmëria e burimeve për të kryer punën në mënyrë efektive.

Faktori 8: Kultura e organizatës dhe vlerat bazë.

Faktori 9: Përcaktimi i objektivave, planeve dhe veprimeve të qarta.

Faktori 10: Aftësitë e drejtuesve dhe marrëdhëniet e tyre me punonjësit

Zhvillimi

Vlerësimi &
shpërblimi

Kontributi

Role të qarta

KomunikimiBurimet

Kultura e 
organizatës

Njohja 
meritave

Angazhimi i 
punonjësveObjektiva

Lidershipi

MOTIVIMI
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SKUADRA

Skuadrat e suksesshme bëjnë një kompani të suksesshme.

Skuadra: Dy ose më shumë persona që punojnë në mënyrë të ndërvarur drejt një qëllimi të përbashkët.

“Suksesi i një skuadre përcaktohet nga mënyra sesi anëtarët e skuadrës ndërveprojnë me njëri-
tjetrin. Mund të kesh në skuadër punonjësit më të talentuar, por suksesi nuk do të arrihet nëse ata nuk 

punojnë së bashku”. 
Babe Ruth

Një skuadër funksionon mirë nëqoftëse të gjithë e 
kuptojnë qëllimin dhe objektivat e saj. Qëllimet dhe 
objektivat për individët në skuadër duhet të jenë të qarta 
dhe të përbashkëta. Kur qëllimi dhe vlerat janë të qarta, 
konfliktet mes interesit vetjak dhe detyrimeve shoqërore 
gjejnë një ekuilibër moral mes tyre. Ky është momenti 
që të fillojmë të marrim vendime të drejta për përfitime 
afatgjata, në vend të vendimeve të gabuara për përfitime 
afatshkurtra.

Bashkëpunimi, po ashtu si dashuria dhe miqësia, është 
diçka që e merr duke dhënë. Ka shumë “udhëtarë” që të 
udhëheqin drejt lumturisë. Do të të duhet bashkëpunimi i 
tyre dhe atyre do t’ju duhet bashkëpunimi yt. Kështu, duke 
shërbyer si ndërtues urash për gjeneratën e ardhshme, 
ne përgatisim veten për gjërat më të mira nga jeta, të cilat 
mund të vijnë vetëm nëpërmjet bashkëpunimit miqësor.

Të ndërtosh një skuadër bashkëpunuese, është thelbi i suksesit.

Ndërtimi i skuadrës fillon me punësimin e njerëzve të duhur që do të punojnë së bashku. Suksesi në 
formimin e saj arrihet kur skuadra realizon diçka shumë më të madhe se një grup i përbërë nga të njëjtët 
individë, të cilët punojnë të pavarur.

Mund të kesh në skuadër njerëzit më të talentuar, por suksesi nuk do të arrihet nëse ata nuk punojnë 
së bashku. “Sa më e madhe ëndrra, aq më e rëndësishme skuadra” 

Robin Sharma

Për të sjellë rezultat të mirë dhe shpejtësi në implementim, skuadra duhet të jetë solide dhe efektive. 
Kur skuadrat janë efektive, ato ofrojnë potencial për sinergji – krijimi i një tërësie që është më e madhe 
se shuma e fuqive të anëtarëve të saj. Sinergjia krijon bukurinë e skuadrave: njerëz që punojnë dhe 
sjellin më shumë rezultat përmes punës së përbashkët, sesa duke punuar vetëm.

“Në një skuadër të suksesshme çështja nuk është sa mirë e kryen secili punë e tij, por sa mirë 
ndërveprojnë dhe plotësojnë njëri-tjetrin anëtarët e skuadrës.” 

Lloyd Dobens

ANGAZHIM

QËLLIM I 
PËRBASHKËT

MARRËDHËNIE 
TË MIRA

PROCEDURA
TRANSPARENTE

ROLE TË QARTA
PLOTËSOJNË NJËRI-TJETRIN

Agna Team Working Model TM
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NJË MODEL FILOZOFIE PËR SUKSES

Në themel të kulturës së korporatës në Agna Group janë shtatë kolonat bazë të filozofisë së biznesit. 

Këta shtatë elementë të modelit “RRUGA JONË” janë të harmonizuar dhe të ndërlidhur me njëri-tjetrin. 
Në këtë model dinamik, çdo element ndikon tek elementët e tjerë. 
Në zemër të modelit qëndrojnë vlerat bazë. Ato janë themeli mbi të cilin është ndërtuar e gjithë filozofia 
e biznesit. 

Fryma e udhëheqjes, përmirësimi i vazhdueshëm dhe inovacioni janë elementë të lidhur ngushtë dhe të 
domosdoshëm për njëri-tjetrin. Ata marrin jetë nga vlerat bazë dhe i përçojnë ato edhe tek elementët 
e tjerë të modelit. Duke krijuar një mjedis ku komunikohet hapur e me respekt, duke shfaqur mençuri 
në vendime dhe shpejtësi në zbatim, organizata do të jetë në gjendje të përballet me realitetin dhe të 
vendosë objektiva sfidues. Por arritja e objektivave sfiduese dhe suksesi i biznesit në përgjithësi kërkon 
një kulturë vetëdisipline dhe argëtimi. 
Zbatimi i saj është garanci për të patur një organizatë ekselente, etike dhe të qëndrueshme.

Model i i Agna Way TM 

 i vazhdueshëm

Përmirësim & Inovacion

Fr
ym

ë lid
ershipi në çdo nivel   K

om
un

ik
im

 i h
apur         

                    Mençuri në vendim
m

arrje     
  &

 M
e r

esp
ekt     

                       & Shpejtësi në zbatim

 Vetëdisiplinë                          Përballja
 m

e re
al

ite
tin       & Argëtim                                              &

 Objektiv

a s�
due

s  

Në themel
Vlerat bazë



Rruga drejt suksesit
63

MISIONI:
Qëllimi i jetës time është:……………………………………………..

……………………………………………..……………………………

……………………………………………..………………..………….

Emri, …………………
Mbiemri, ……………..

VLERAT & RREGULLAT
(EMOCIONET POZITIVE)

PENGESAT & RREGULLA
(EMOCIONET POZITIVE)

3-5 OBJEKTIVAT
  vjetore

Data, ……………..

IDENTITETI, Kush jam ……………………………………………..
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Sjellim eventin kudo që ndodheni
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