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PJESA 1 - HYRJE 

 

Mësimi 1. Hyrje 

 

Si qenie njerëzore, kemi frikë nga errësira, nga e panjohura 

por errësira të cilës i frikohemi është forca e njëjtë 

që na shtyn t'i eksplorojmë dhe zgjerojmë mendjet dhe zemrat tona 

dhe t'i mposhtim kufijtë tonë të rrejshëm.  

Tash po nisesh në një udhëtim magjik, 

është udhëtim në të panjohurën e mrekullueshme 

dhe udhëtim në të ardhmen tënde. 

Dhe ky udhëtim i ri do të të çojë përmbi 

dhe përtej ëndrrave tua më të çmendura 

dhe do të t'i shfaqë mundësitë 

për atë se kush mund të bëhesh vërtet në jetë. 

Dhe mbaje mend: 

derisa i bën hapat e parë në drejtimin 

e qëllimit tënd më të lartë në jetë 

mund të ecësh vetëm përpara, dhe kurrë prapa.  

Siç tha Oliver Holmes: "Mendja e njeriut 

e zgjeruar në një ide të re 

kurrë nuk kthehet në përmasat e veta të mëhershme" 

Ky udhëtim do të bëhet jeta jote e re, 

do t'i jepesh misterit 

do ta shijosh secilin hap që e bën 

në të panjohurën e madhe, 

do ta zbulosh veten e mahnitshme 

dhe do të mësosh si ta projektosh dhe inxhinierosh 

jetën tënde në mënyra të reja dhe kuptimplota 

Në këtë udhëtim, nuk do të jesh vetëm. 

Legjendat e NASA-s që i çuan njerëzit në Hënë, 

largpamës që ndërtuan anije kozmike për të udhëtuar 

larg në galaktikën tonë, dhe yje të rokut që e kthyen 

muzikën në magji, ndërmarrës që 

i ndërruan paradigmat shoqërore 

me gjenialitetin e vet biznesor, do t'i ndajnë me ty 

principet themelore për të krijuar dhe jetuar 

jetë të plotë dhe me kuptim. Bashkë me ta 

ti futesh në të ardhmen mahnitëse!  
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PJESA 2 - ÇKA KENI TË PËRBASHKËT TI, SHERLOCK HOLMES DHE 

CARL SAGAN? 

 

Realiteti është gjithmonë më i preferuar 

se një përrallë e rehatshme - Carl Sagan 

 

Mësimi 2: Hapi më i rëndësishëm drejt ëndrrave tua – i shmangur 

pavetëdijshëm nga njerëzit 

 

Hapi i parë që duhet ta bëjmë bashkë në këtë udhëtim, 

hapi i parë në zgjidhjen e cilitdo problem në jetën tënde  

është të bëjmë diçka që është shumë e parehatshme 

e pazakonshme për shumicën e njerëzve: 

ta pranojmë realitetin 

Duhet të fillojmë pikërisht tash, 

duhet të nisim aty ku jemi tash, 

edhe pse ky vend është larg nga të qenit ideal. 

Ne jemi në një proces evolucionar 

jemi në një epokë të transformimit 

me shpejtësi super të madhe 

E shohim kaosin, e shohim konfuzionin, 

e shohim shtrembërimin e gjërave në skenën botërore 

që e bëjnë botën të duket sikur 

mund të jetë në telashe të mëdha 

Ka kaq shumë informacion, ka kaq shumë njohuri, 

kaq shumë teknika dhe kaq shumë 

vegla sa që është tepër ngarkuese 

Shumë gjëra janë keq me botën 

Dhe të gjithë e dimë këtë. 

Është lehtë të dekurajohesh 

thjesht duke i dëgjuar lajmet çdo ditë. 

Jemi të bombarduar plotësisht,  

me të gjitha gjërat e këqija që po i ndodhin botës 

Mediat e lajmeve po ushqehen nga dobësia jonë e frikës. 

Dhe nuk është se bota është aq keq. 

Po, ka gjëra të këqija që ndodhin në të 

por duke u bombarduar nga lajmet negative, 

ajo që po ndodh në mendjet tona 

është se po inxhinierohen biologjikisht 
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t'i zgjedhin lajmet e këqija. 

Në këto kohë mund të ketë shumë frikë për shumë gjëra 

Jetojmë në një botë shumë të pasigurt në shumë mënyra 

dhe gjërat po ndryshojnë kaq shpejt 

sa që është vështirë ta mbash ritmin me gjithçka. 

Prandaj shumë njerëz e kanë një ndjenjë të ankthit 

një ndjenjë të frikës. Edhe statistikisht ankthi 

është çështje shumë e madhe në botë sot. 

Dhe ankthi është formë e frikës, 

frikë e cila as që ka 

arsye të jetë aty. 

Gjithçka po nxiton, 

koha po duket se po nxiton kur në fakt 

vetëm mendjet tona po nxitojnë. 

Ndihemi se nuk kemi mjaft kohë më 

ndihemi të kurthuar në rutinë ditore dhe përpiqemi 

të gjejmë më shumë kuptim në jetët tona. 

Mendoj se ajo që iu ndodh shumë njerëzve 

është se frikohen kaq shumë të jenë jashtë zonës së vet 

sa që nuk rrezikojnë asgjë dhe kështu 

e jetojnë një jetë që është jetë mediokër. 

Kjo është shumë më pak se sa që do të mund të kishin 

po të ishin pak më aventurierë me të. 

Ata do t'i pranojnë jetët e mjera vetëm sepse 

është e vetmja jetë që e njohin 

Kjo nuk është filozofi, kjo nuk është 

diçka që është New Age 

Kjo është realitet dhe derisa të përballemi me realitetin 

nuk mund ta ndryshojmë atë. 

Është vështirë dhe e dhimbshme t'i pranojmë gabimet e tona 

por është edhe më e dhimbshme 

të vazhdojmë të shtiremi ndryshe. 

Derisa ta pranojmë përgjegjësinë dhe fuqinë që e zotërojmë 

realiteti do të vazhdojë të na lëndojë. 

Pa i pranuar frikat tona, nuk mund t'i kapërcejmë ato 

Dhe pa i përqafuar demonët tanë, 

nuk mund t'i shërojmë ata. 

Kush po bëhemi në këtë botë? 
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PJESA 3 -  ZBULOJE VETEN TËNDE MAHNITËSE 

 

Mësimi 3: Fara e ëndrrës tënde më të madhe lulëzon brenda teje 

 

Jemi plot frikë dhe të mbushur me ankth. Provojmë 

dhe shumicën e herave dështojmë 

t'i përgjigjemi sinqerisht këtyre pyetjeve 

Kush jam unë? Kush dua të jem?  

A jam ai që vërtet dua të jem? 

Cili është qëllimi im në jetë? 

Për të gjetur përgjigje në këto pyetje 

para së gjithash duhet t'ia mbyllim sytë tonë botës 

dhe të shikojmë vetëm brenda vetes 

sepse vetëm brenda vetes 

mund ta dimë të vërtetën për atë se kush jemi 

Gjithçka tjetër - çka thonë apo bëjnë të tjerët, 

treguesit shoqërorë përreth nesh 

si të shohin të tjerët, si i shohin 

të tjerët arritjet e tua 

Ky është iluzioni i madh dhe po ashtu 

të vendos në rrezik të madh sepse 

ti nuk do që jeta jote të jetë në duart e të tjerëve 

Bota i sheh arritjet në një mënyrë specifike 

Nëse ke bërë gjëra të mëdha - nëse je muzikant 

dhe ke shitur shumë albume 

apo nëse je person sportiv 

dhe ke shënuar më së shumti kosha 

apo je lojtari më i mirë i golfit apo çkadoqoftë kjo 

Këto gjëra në botë konsiderohen si arritje të mëdha. 

Arritjet mund të jenë mashtruese. 

Mënyra e vetme që ti të jetosh jetë të përmbushur, 

të bësh ndryshim në këtë botë 

është që ti të jesh i  lirë. Ta kesh 

guximin ta jetosh të vërtetën tënde. 

E ke përgjegjësinë të jesh i sinqertë me veten 

për atë se kush je dhe për atë se çka do në këtë jetë. 

Shumë njerëz imagjinojnë se çka duan, vizualizojnë, 

kanë synime për atë se çka duan 

ata bëjnë ushtrime të synimeve dhe gjëra të tilla 
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Por më e rëndësishmja është se duhet së pari 

të jemi të qartë se çka duhet të jetë ajo 

Shumë gjëra që njerëzit provojnë 

t'i imagjinojnë apo vizionojnë 

janë gjërat që në të vërtetë nuk do të jenë 

gjërat më të mira për ta apo për tërësinë 

Ata i bazojnë ato në krahasimet 

me ato që i shohin te tjerët 

Ata duan të jenë si dikush tjetër 

apo duan të jenë si diçka që 

në të vërtetë nuk pritet të jenë 

Është me rëndësi të jemi të qartë 

për atë se çka është ajo që e duam 

dhe kjo vjen nga zemra. 

Shumë gjëra në jetë, apo opinioni 

i njerëzve tjerë ka rëndësi më shumë 

Por suksesi, mendoj, është në mendjen tënde, 

Është ajo që të bën të ndihesh mirë për atë që e ke bërë 

Mendoj se vërtet është kaq e thjeshtë. 

Dëgjojmë njerëz të thonë gjëra të caktuara 

që na inspirojnë, 

njerëz që thonë gjëra që ngulen shumë thellë, 

nëse je i ri 

dhe dikush thotë se je budalla apo i trashë. 

Apo je i mençur, apo je i veçantë, 

apo je i shëmtuar apo je i bukur 

Ne krijojmë identitet për veten. 

Është gjykimi yt për veten që ka rëndësi, 

ky është çelësi këtu 

edhe një mendim kyç 

Nëse varesh nga jashtë se a je 

në rregull për njerëzit tjerë 

atëherë kjo është diçka ku 

duhet të rritesh e piqesh 

sepse në fund është vetë-vlerësimi im që ka rëndësi 

jo çka mendon apo nuk mendon ti për mua 

Beso në veten. Beso në ëndrrat e tua. 

Nëse nuk beson ti, kush do të besojë? 

Kështu ndodh. Kur e ke një pasion, 

diçka që vërtet dëshiron ta bësh por je vetëm në fillim, 
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njerëzit rreth teje do të t'i japin të gjitha arsyet 

se pse nuk mund ta bësh atë që dëshiron ta bësh: 

"Kush mendon se je?" 

"Nuk i ke ato që nevojiten". "Nuk i njeh 

njerëzit e duhur që mund të të ndihmojnë" 

"Do të dështosh". Nëse ke mjaft aftësi ripërtëritëse 

nuk do t'iu tregosh njerëzve përreth 

se çfarë planesh ke dhe se do të vazhdosh 

të punosh në ëndrrat e tua 

Përfundimisht, do ta përmbushësh atë që e doje.  

Ke kaluar vetëm nëpër të gjitha kohët e vështira 

dhe ëndrra jote u realizua. Tash njerëzit e njëjtë 

që të thoshin se do të dështosh, do të të thonë 

"Ishe me fat, ishe i mençur" 

"kishe çka të nevojitej, i kishe 

të gjitha resurset e duhura" 

"ke njohur njerëz, njerëzit e duhur" 

Në mendjet e veta, krejt çka duan të bëjnë është të kenë të drejtë 

edhe nëse dështon edhe nëse ia del kështu që 

mos u shqetëso për ta 

Edhe ashtu kurrë nuk do t'i kënaqësh të gjithë. 

Duhet të lëvizësh me ritmin e inspirimit tënd 

Është gjë përmbushëse, është shumë përmbushëse 

Sepse ajo që ndodh është se kur e gjen atë gjë, 

atë inspirim, ti po je më i suksesshmi 

që mund të jesh në diçka 

Kur e imiton gjeniun e dikujt tjetër, 

ti po i bën hile vetes 

me potencialin tënd për të krijuar diçka unike. 

Njerëzit mundohen tërë jetën e vet 

sepse nuk janë të sinqertë. 

Nuk janë të sinqertë për atë se kush janë 

Nuk janë të sinqertë për situatat në të cilat janë 

dhe nuk janë të sinqertë për realitetin 

Sinqeriteti është dera e fshehtë për paqe dhe përmbushje. 

 

  



Vetja jote mahnitëse 

 

10 

 

Mësimi 4: Gjëja më e rëndësishme rreth lidershipit personal 

 

Si i përfundon konfliktet e tua të brendshme,  

dhe mundimet për atë se kush je, 

për atë se cili është qëllimi yt në jetë 

dhe për atë se çka dëshiron të bësh? 

Gjëja e parë që e bën është ta tregosh të vërtetën. 

Nuk e di çka po bëj në jetën time - 

ky është realiteti i parehatshëm 

Nëse e pranon këtë, mund të vazhdosh 

përpara nga aty dhe sinqerisht 

kushdo që ka pasur sukses do të ta thotë këtë 

Janë këto udhëtimet e sinqerta nëpër të cilat kalojmë 

Udhëtim i sinqertë domethënë "Nuk e di se 

çka do të jem duke bërë vitin tjetër" 

"Nuk e di çka dëshiroj të jem duke bërë për pesë vite" 

Do të jem duke e dëgjuar zemrën time dhe pasionin tim 

në terma të asaj se çka më ngazëllen 

Janë vetëm dy gjëra vërtet të vlefshme 

në jetë sepse janë dy gjëra 

që askush nuk mund t'i marrë kurrë 

pa i dhënë ti: karakteri yt dhe dija jote. 

Pra maksimizoji këto dhe do të jesh mirë. 

Roli yt numër një i udhëheqjes është ta kuptosh se 

ti je udhëheqësi i jetës tënde. 

Kjo është udhëheqja që ka rëndësi 

dhe këtu do të shpaguhet karakteri. 

Askush nuk mund ta marrë - unë mund ta jap 

por ti nuk mund ta marrësh 

Kur je besnik ndaj vetes, 

ndaj asaj që është e rëndësishme për ty 

kur ndërmerr veprim ashtu si mendon dhe si ndihesh 

Do ta gjesh aftësinë ripërtëritëse 

të vazhdosh, fuqinë të vazhdosh 

konfidencën të dështosh, të çohesh dhe të goditesh 

përsëri e përsëri dhe kurrë nuk do të dorëzohesh 

dhe nuk do të lëshosh pe 

Nuk mund ta gënjesh veten dhe të presësh 

të jetosh jetë të përmbushur dhe kuptimplotë 

Mendja jote mund t'i gjejë të gjitha arsyetimet por 
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nuk do të mund ta luftosh me mendjen tënde 

ndikimin më të fuqishëm të zemrës sate 

Dhe sa më i madh hendeku ndërmjet 

asaj çka dëshiron zemra jote të bësh 

dhe çka të thotë mendja jote 

se është e drejtë apo e gabuar - aq më i madh 

depresioni në të cilin mund të biesh. 

Çfarë pendime ke për jetën tënde? 

Dhe duhet të jesh vërtet i sinqertë për këtë 

Pyete veten - si mund të jetosh pa vazhduar 

të grumbullosh gjithnjë e më shumë pendime? 

Në momentin që nis ta gënjesh veten për atë se kush je 

për atë se çka është e rëndësishme për ty, 

në atë moment je bërë armiku yt më i keq 

duke sulmuar nga brenda.  
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PJESA 4 – PËRQAFOJE QËLLIMIN E JETËS TËNDE DHE FUTU NË TË 

ARDHMEN 

 

Mësimi 5: Zbuloje qëllimin e jetës tënde 

 

Përqafoje qëllimin e mahnitshëm të jetës tënde 

 

Më pyetën në Kinë së fundi për atë 

se çka mendonin njerëzit për mua 

kur isha tre-vjeç dhe shtatë-vjeç 

sepse në kulturën kineze besojnë se 

mund ta tregosh suksesin e fëmijës 

sipas asaj se çka shohin njerëzit në atë moshë, dhe thashë 

E dini, në pjesën më të madhe të jetës sime derisa u rrita 

nuk mendoj se ndokush ka menduar ndonjëherë  

se do të vleja diçka 

dhe as vetë nuk e kam kuptuar se sa shumë kam bërë vetë 

derisa m'u desh ta shkruaj një propozim 

që të publikohej libri im 

Por kam përmbushur gjëra të mahnitshme 

Gjithçka në jetën time vjen nga të qenit 

i aftë të lidhem me një sens të qëllimit 

Është interesant, shumë njerëz sot pyesin 

"çka tash, çka duhet të bëj" 

"pse jam këtu" - ata në të vërtetë 

po kërkojnë më shumë qëllim në jetë.  

Është interesant sepse qëllimi ndryshon, 

është disi i lëngshëm, rrjedh,  

Nëse e shikoj jetën time, gjërat që i kam bërë kaherë 

nuk janë gjërat që po i bëj sot. 

Pra është proces që mësohesh ta ndjekësh, 

mësohesh ta ndjekësh shtegun 

E ndjek udhërrëfimin tënd intuitiv dhe nis 

ta navigosh jetën në një mënyrë 

që çon në qëllim të ndryshëm 

në kohë të ndryshme në jetën tënde. 

Dhe kjo është diçka moment pas momenti, ditë pas dite. 

dhe çon në vendime më të mëdha, 

p.sh. çka mund të bësh për punë, 
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çfarë lloji të edukimit mund ta duash apo 

me kë je martuar, apo ku dëshiron të jetosh, kësi gjërash 

Të gjitha vijnë në procesin e asaj gjëje. 

Por ma bëjnë këtë pyetje kohë pas kohe 

Më ndihmo ta gjej qëllimin tim, 

cili është qëllimi im në jetë 

dhe përgjigjja është ajo që sapo e thashë 

Mund të mos jetë qëllim i vetëm 

dhe ai qëllim mund të ndryshojë ndërsa ecim nëpër jetë 

Pra lidhet me atë që të bëhemi sa më të vendosur 

që mundemi me veten, të bëhemi sa më të sigurt në veten 

të mësojmë t'i bëjmë zgjedhjet tona, 

sidomos zgjedhjet emocionale 

me më shumë aftësi dalluese 

dhe ta bëjmë këtë rregullisht, 

duke e lejuar këtë të bëhet praktikë ditore 

Duke u dhënë vërtet me zemër në të 

Dhe kjo çon në shpalosjen e qëllimit 

Qëllimi të gjen ty në vend 

se ti të mundohesh ta gjesh atë. 

Ai shfaqet në jetën tënde 

dhe ti e di se kur është i duhuri. 

Pra në të vërtetë është proces i sjelljes 

së qëllimit te ne e jo i vrapimit pas tij. 

Ne jemi duke kërkuar se çka është ajo që mund ta bëj 

dhe në njëfarë mënyre po kërkojmë 

se çka mund të bëj në botë 

ç'është ajo që duhet ta bëj në botë 

cila është gjëja me të cilën duhet të kontribuoj në botë 

Gjeje se në çka je i përkushtuar. Ulu, mendo për këtë 

medito për të, shkruaje atë, gjeje atë. 

Kjo është kjo - përndryshe 

je si udhëtar pa cak, çfarë mënyre ta çosh jetën kot. 

Si funksionon, çfarë ndjenje është, si është vërtet? 

Ndoshta mënyra më e mirë të përshkruhet kjo do të ishte 

të jepet një shembull. 

Në fund të viteve 80 

po punoja si inxhinier gjatë viteve 

të Luftës së Ftohtë në industrinë e mbrojtjes 

dhe i mora dy javë pushim 
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dhe shkova në një mal në 

Sinai Peninsula të Egjiptit 

për ta parë bukurinë e viseve 

për ta eksploruar kulturën 

dhe për t'iu përgjigjur vetes në një pyetje. 

Pra është perëndim i diellit, dhe në bukurinë e perëndimit 

ia bëra vetes një pyetje, por nuk pyeta në mendjen time 

E pyeta zemrën time. Pyetja ishte kjo: 

Po ta lija botën në atë moment, po të vdisja në atë moment 

dhe të mos mund të kthehesha kurrë 

dhe të mos mund ta ndryshoja jetën time dhe 

i kujtova të gjitha ato që i pata përmbushur 

deri në atë moment në kohë, a do të 

ndihesha i plotë me jetën time, 

a do të isha i lumtur me jetën time? 

Bile edhe para se të kryhej pyetja në mendjen time 

mund ta ndieja zemrën time dhe trupin tim të përgjigjet 

- dhe përgjigjja ishte JO nuk do të ndihesha i plotë 

ishte ndjesi në trupin tim, 

ishte një tension dhe të gjithë e dimë 

se çfarë ndjesie është kjo, është e ndryshme 

për të gjithë ne. Kur dëgjojmë diçka 

që e dimë se është gënjeshtër, e kemi një ndjenjë, 

kur dëgjojmë diçka që e dimë 

se duam të ndryshojmë, apo diçka që është e vërtetë për ne 

kemi ndjenjë tjetër 

U ndjeva sikur kishte diçka më shumë 

që do të mund ta ndaja me botën 

Pyetja ime tjetër ishte se çka do të më duhej 

që të përgjigjem 'po', çka do të më duhej 

në jetën time, çka do të ndryshoja 

ashtu që të ndihesha i plotë në jetën time 

nëse jeta ime do të mbaronte në atë moment? 

Dhe ajo pyetje është busulla ime sot e kësaj dite. 

Pyete veten se për çka të intereson vërtet në botë, 

Cilat janë gjërat më të gabuara në botë që të shqetësojnë? 

Mendo për sfidat madhore që i kemi 

për t'i zgjidhur disa nga problemet më të mëdha 

që i kemi në botë, mendo për ato të mëdhatë: 

varfëria, kujdesi shëndetësor, uji i pastër, 
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ofrimi i qasjes në internet 

katër miliardë njerëzve tjerë 

që nuk kanë qasje. 

Këto probleme të mëdha janë në fakt shanse 

për ty të bësh ndryshime. 

Mendoj se ka plot kësi 

sfida dhe probleme në jetë 

ku, në rregull, mund të mendosh se kjo është e pamundur 

për në fakt e pamundur nuk është asgjë 

Ka gjithmonë një rrugë. 

E çuam njeriun në Hënë qysh në 69tën 

Nëse mund ta bëjmë këtë 

mendoj se mund të bëjmë goxha gjëra. 

Në fund mendoj se e tëra reduktohet 

në atë se kush dëshiron të jesh në botë. 

Çfarë ndikimi dëshiron të kesh në botë 

dhe te njerëzit përreth teje? 

A dëshiron të kesh ndikim pozitiv a dëshiron 

që ata të kenë jetë më të mira sepse ti ishe këtu 

Apo dëshiron që të kenë jetë më të këqija sepse ishe këtu? 

Kjo është kjo - dhe prapë, duhet të jesh i sinqertë 

Duhet të jesh i sinqertë për ndikimin e veprimeve tua 

dhe duhet të jesh përgjegjës për atë se çka lë prapa. 

Përgjegjësia sipas meje ka të bëjë me secilin individ 

A jam i qartë për atë se çka po bëj, 

apo vetëm po pluskoj këtupari? 

apo a jam i qartë për atë se çka dëshiroj të përmbush? 

Është përgjegjësi madhore të jesh i sinqertë. 

Duhet të kesh guxim, duhet ta kesh përgjegjësinë 

personale për ta folur të vërtetën tënde 

dhe të thuash - kjo më shqetëson. 

Do ta gjesh qëllimin tënd duke e vendosur 

mendjen në shërbim të zemrës 

dhe jo anasjelltas. Kur ta bësh këtë, 

gjithçka bëhet e lehtë, e shijon procesin 

e jetës dhe gjithçka duket se rrjedh lirshëm. 

Njerëzit po kërkojnë ta përmbushin 

veten në botë, secili është kërkues 

ata po e kërkojnë qëllimin e vet, 

ata po kërkojnë satisfaksion 
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Ajo që po e kërkon gjithkush 

është lumturia, është kënaqësia e plotë. 

Nëse mund të identifikohesh me atë 

që të vjen shumë natyrshëm, 

dhe angazhohesh në të dhe t'i futesh me gëzim të madh 

Ti po e arrin qëllimin tënd 

në secilin moment që po e bën këtë 

Nëse nuk është argëtuese dhe nuk e do 

atë që e bën atëherë 

me gjasë është më mirë të merresh me diçka tjetër. 
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Faqja e fillimit: 

http://www.theamazingmovie.com/ 

 

Partnerët, ndër të cilët edhe |:( |:) 

http://www.theamazingmovie.com/the-amazing-partners.html 

 

Botimet |:( |:) 

http://botimetrb.wordpress.com/ 
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