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1. Imazhi i Vetes: çelësi yt për jetë më të mirë 
 

 

Ja një ilustrim se si funksionon imazhi i vetes. Paramendo se jemi duke jetuar brenda dy 
kutive. Vija më e largët, e plotë, i paraqet kufijtë realë apo realistikë. Vija e ndërprerë, në 
vizatimin e parë, duke e kufizuar Veten shtrëngueshëm, i paraqet kufijtë e vetë-imponuar. 
Zona ndërmjet të dyjave është zona apo rangu yt i potencialit të nën-shfrytëzuar. Ndërsa i 
zbulon mjetet e forcimit dhe çlirimit të imazhit tënd të vetes, ti e lëviz vijën e ndërprerë më 
afër vijës së plotë, duke lejuar përdorje më të madhe të potencialit tënd të vërtetë. 

Idetë kryesore: 

 Premtimi i Psiko-Kibernetikës është arritja e qëllimeve e bërë më shpejt, më lehtë, 
dhe më pak stresuese se ndonjëherë më herët... “Dikur vështirë, tash lehtë!” 

 Imazhi yt i Vetes i definon dhe i kufizon mundësitë e tua. 

 Ky program është për rivlerësimin, testimin, dhe shtyrjen e kufijve tu për ta çliruar 
Imazhin e Vetes. 

 Psiko-Kibernetika është “gjuha programuese” për komunikim efektiv me Imazhin 
tënd të Vetes. 
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2. Zbulimi i Mekanizmit Automatik të Suksesit brenda teje 
 

Formula: 

Ti, si Krijues i Përjetimeve të Jetës Tënde 

_____________________________________________ 

(1) Vendim me Mendje të Vetëdijshme 
+ (2) Imagjinata ia Komunikon Qëllimin/Cakun 

(3) Imazhit të Vetes 
= (4) Udhëzimet e “Urdhëresës për Punë” për Servo-Mekanizmin 

 

 

Mund t’i japësh servo-mekanizmit tënd punë për zgjidhje të problemeve apo për të nxjerrë 
ide, ta dërgosh për kërkim ndërsa ti bën gjëra tjera, bile edhe ndërsa ti fle, dhe ai të kthehet 
me material të dobishëm për të cilin nuk e ke ditur se e dije dhe të cilin ndoshta kurrë nuk 
do ta merrje përmes mendimit të vetëdijshëm apo shqetësimit. 

Përgjigjja ekziston tani: duhet të supozojmë se përgjigjja ekziston tashmë diku dhe të nisemi 
ta gjejmë. 

 

Çka është saktësisht Psiko-Kibernetika 

Mund ta mendosh Psiko-Kibernetikën si koleksion të kuptimeve të thella, principeve, dhe 
metodave praktike që ta mundësojnë t’i bësh të gjitha këto: 

1. Të bësh inventar të saktë dhe analizë të përmbajtjes së imazhit tënd të vetes. 

2. Ta identifikosh programimin e gabuar dhe kufizues të mbjellë në imazhin tënd të 
vetes dhe ta ndryshosh atë sistematikisht për t’iu përshtatur më mirë qëllimeve tua. 

3. Ta përdorësh imagjinatën tënde për ta riprogramuar dhe menaxhuar imazhin tënd të 
vetes. 
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4. Ta përdorësh imagjinatën tënde në koncert me imazhin tënd të vetes për të 
komunikuar efektivisht me servo-mekanizmin tënd, ashtu që të veprojë si 
Mekanizëm Automatik i Suksesit, duke të lëvizur në mënyrë të qëndrueshme kah 
qëllimet e tua, përfshirë edhe kthimin në drejtimi (kursin) e duhur kur përballesh me 
pengesa. 

5. Ta përdorësh efektivisht servo-mekanizmin tënd si diçka që i ngjan një motori 
gjigant të kërkimit, për ta ofruar saktësisht idenë, informacionin, apo zgjidhjen që të 
nevojitet për çfarëdo qëllimi – bile edhe duke shkuar përtej shënimeve tua të 
regjistruara për siguruar atë. 

Në njëfarë mënyre, Psiko-Kibernetika është sistem i komunikimit, për të komunikuar 
efektivisht me veten. 

 

Ti e shpejton zhvillimin personal dhe arritjen e qëllimeve duke ia ofruar ASM-së (Automatic 
Success Mechanism – Mekanizmi Automatik i Suksesit, MAS) tënde një “cak” të qartë, të 
detajuar saktë, të imagjinuar gjallërisht, dhe të komunikuar në mënyrë të përkryer. Ndërsa 
caku bëhet më i qartë, MAS reagon duke e bërë punën e vet në mënyrë më efikase. 

Me fjalë tjera, Sekreti për ta avancuar dramatikisht performansën kulmore është duke i 
ofruar MAS-it tënd Sens të qartë të Drejtimit, të detajuar saktë dhe të komunikuar në 
mënyrë të përkryer. Ndërsa Sensi i Drejtimit bëhet më i qartë, MAS-i e bën punën e vet në 
mënyrë më efikase! 
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3. Imagjinata: Çelësi ndezës për Mekanizmin tënd Automatik të 
Suksesit 
 

Kjo është fjalia më e rëndësishme për t’u marrë nga tërë ky libër: 

 

Qeniet njerëzore gjithmonë veprojnë dhe ndjehen dhe performojnë 
në pajtim me çka imagjinojnë se është e vërtetë 

për ta dhe për ambientin e tyre. 
 

 

Shihe cakun qartë, dhe lejoje Mekanizmin Tënd Automatik të Suksesit të kujdeset për 
detalet: 

 

Kjo e përshkruan shpagimin e zotërimit të këtyre teknikave të Psiko-Kibernetikës: 
që ti e arrin një pikë të efikasitetit ku servo-mekanizmit tënd mund t’ia japësh thjesht e 

shpejt  
një pikturë të qartë të rezultatit të dëshiruar dhe t’ia lejosh atij të kujdeset 

për detalet mekanike të shkaktimit të atij rezultati. 
 

 

Pse pikturimi mendor është kaq i fuqishëm: 

 

Kur e sheh një gjë qartë në mendjen tënde, “mekanizmi yt krijues i suksesit” brenda teje 
e merr timonin dhe e bën punën shumë më mirë se që do të mund ta bëje ti 

përmes përpjekjeve të vetëdijshme apo forcës së vullnetit. 
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Ushtrimi i trajnimit mendor 

Ky ushtrim ndërton “kujtime” (apo shënime të ruajtura) të reja në trurin tënd të mesëm dhe 
sistemin tënd nervor qendror. Ndërton imazh të ri të vetes. Pasi ta ushtrosh për një kohë, 
do të befasohesh kur ta shohësh veten “duke vepruar ndryshe”, pak-a-shumë automatikisht 
dhe spontanisht, pa u munduar. Kjo është si duhet të jetë. Nuk ke nevojë të mendohesh, 
apo të mundohesh, apo të bësh përpjekje tash, për t’u ndjerë joefektiv dhe për të vepruar në 
mënyrë joadekuate1.  Ndjenja dhe veprimi yt i tashëm joadekuat janë automatikë dhe 
spontanë, për shkak të kujtimeve, reale dhe të imagjinuara që i ke ndërtuar në mekanizmin 
tënd automatik. Do të kuptosh se ai do të funksionojë po aq automatikisht sipas 
mendimeve dhe përjetimeve pozitive sikur sipas atyre negative. 

Hapi Një: Merre fletoren dhe lapsin dhe shkruaje një skicë apo përshkrim të shkurtër të filmit 
mendor që synon ta konstruktosh, të eksperimentosh, ta zhvillosh dhe ta shohësh në Teatrin në 
Mendje. 

Hapi Dy: Ndaji 30 minuta në ditë, mundësisht në kohën e njëjtë çdo ditë, për ta gjetur një vend të 
qetë, privat, relaksohu, mbylli sytë, hyr në Teatrin tënd, dhe fillo ta luash, ta editosh, ta riluash 
filmin tënd. 

Hapi Tre: Gradualisht “masazhoje” filmin tënd ashtu që “ylli” i tij (ti) performon saktësisht si 
dëshiron ti, dhe e arrin përjetimin dhe rezultatet që i dëshiron ti. Syno të arrish në këtë pikë 
brenda 10 ditëve të para. 

Hapi Katër: Në 11 ditët e mbetura, luaje dhe shijoje atë film vazhdimisht pa ndryshim. 

                                                      
1 siç mund të ndihesh dhe veprosh tash – shënim i përkthyesit  
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4. Si ta dehipnotizosh veten nga besimet false 
 

Gjëja e rëndësishme ta mbash mend është se nuk ka rëndësi se si e ke marrë idenë apo 
prej nga pa ardhur ajo. ... Nëse e ke pranuar një ide – nga vetja, mësuesit e tu, prindërit e tu, 
miqtë, reklamat, apo çfarëdo burimi tjetër – dhe për më tepër, nëse je bindur se ideja është 
e vërtetë, ajo ka fuqi të njëjtë ndaj teje sikur që kanë fjalët e hipnotizuesit në subjektin e 
hipnotizuar. 

 

Nuk është njohuria e inferioritetit aktual në shkathtësi apo dije ajo që na jep kompleks të 
inferioritetit dhe që interferon me të jetuarit tonë. Është ndjenja e inferioritetit tonë që e bën 
këtë. 

Dhe kjo ndjenjë e inferioritetit vjen vetëm për një arsye: e gjykojmë veten, dhe e matim 
veten jo ndaj normës tonë por ndaj normës së dikujt tjetër. Kur e bëjmë këtë, gjithmonë, pa 
përjashtim, dalim të dytët. Për shkak se mendojmë, dhe besojmë dhe supozojmë se duhet të 
matemi me normën e ndonjë personi tjetër, ndihemi të mjerë dhe të dorës së dytë, dhe 
konkludojmë se diçka po shkon keq te ne. 

 

E vërteta për ty është kjo: 

Ti nuk je “inferior”. 

Ti nuk je “superior”. 

Ti je thjesht “ti”. 

“Ti” si personalitet nuk je në garë me asnjë personalitet tjetër thjesht sepse nuk ka person 
tjetër në tokë si ti apo në klasën tënde të veçantë. Ti je individ. Ti je unik. Ti nuk je “sikur” 
ndonjë person tjetër dhe nuk mund të bëhesh kurrë “sikur” ndonjë person tjetër. Ti nuk 
supozohet të jesh sikur ndonjë person tjetër dhe asnjë person tjetër nuk supozohet të jetë 
sikur ti. 

 



Dr. Maxwell Maltz: Psiko-kibernetika 

10 

 

Si të përdoret relaksimi për ta dehipnotizuar veten 

Relaksimi fizik luan rol kyç në procesin e dehipnotizimit. Besimet që i mbajmë tani, qofshin 
të mira apo të këqija, të vërteta apo të rrejshme, janë formuar pa përpjekje, pa ndjenjë të 
sforcimit, dhe pa ushtrim apo forcë të vullnetit. Shprehitë tona, qofshin të mira apo të 
këqija, janë formuar në mënyrën e njëjtë. Rrjedh se duhet ta përdorim procesin e njëjtë në 
formimin e besimeve të reja apo shprehive të reja, domethënë, në gjendje të relaksuar. 

Relaksimi fizik, kur ushtrohet përditë, e sjell edhe një “relaksim mendor” dhe “qëndrim të 
relaksuar” që na mundëson ta kontrollojmë më mirë me vetëdije mekanizmin tonë 
automatik. Relaksimi fizik po ashtu, në vete, ka ndikim të fuqishëm në dehipnotizimin tonë 
nga qëndrimet negative dhe shabllonet negative të reagimit. 
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5. Si të kesh sukses me fuqinë e të menduarit racional 
 

Mund të bëhen ndryshime, pa pasur nevojë të rivizitohet fëmijëria, duke e përdorur 
mendimin aktual  racional në koncert me imagjinatën për ta ndryshuar imazhin për veten. 

Formulës së mëhershme thjesht do t’ia shtojmë një shprehje përpara, ashtu që bëhet: 

Ti, si Krijues i Përjetimeve të Jetës Tënde 

__________________________________________________________________________ 

Të Menduarit Racional Çon në (1) Vendim me Mendje të Vetëdijshme 
+ (2) Imagjinata ia Komunikon Qëllimin/Cakun 

(3) Imazhit të Vetes 
= (4) Udhëzimet e “Urdhëresës për Punë” për Servo-Mekanizmin 

 

Përjetimet negative nuk e pengojnë por kontribuojnë  në procesin e nxënies, përderisa 
përdoren si duhet si shënime të feedback-ut negativ, dhe shihen si devijime nga qëllimi 
pozitiv i dëshiruar. Mirëpo, posa të njihet gabimi si i tillë, dhe të bëhet korrigjimi i kursit, 
është po aq e rëndësishme që gabimi të harrohet me vetëdije, dhe që tentimi i suksesshëm të 
mbahet mend dhe të qëndrohet me të më shumë kohë. 

 

Gabimet, dështimet dhe nganjëherë edhe poshtërimet tona ishin hapa të nevojshëm në 
procesin e nxënies. Mirëpo, ato supozohet të jenë mjete për një qëllim, jo qëllim në vete. 
Kur ta kenë shërbyer destinimin e vet, ato duhet të harrohen. 

 

Në minutën që e ndërrojmë mendjen tonë dhe ndalemi së dhëni fuqi të shkuarës, e shkuara 
me gabimet e veta e humb fuqinë ndaj nesh. 

 

Injoroji dështimet e shkuara dhe çaj përpara 

Kur një personi të turpshëm, të ndruajtur i thuhet në hipnozë, dhe ai beson apo mendon se 
është orator i guximshëm, plot vetëbesim, shabllonet e tij të reagimit ndryshojnë 
menjëherë. Ai aktualisht vepron ashtu siç beson aktualisht. Vëmendja e tij i jepet plotësisht 
qëllimit pozitiv të dëshiruar, dhe asnjë mendim apo konsideratë çfarëdo qoftë nuk i jepet 
dështimeve të shkuara. 
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Nëse jokonsistenca e një ideje të dhënë njihet me vetëdije, ajo duhet të refuzohet patjetër. 

Frika dhe nervoza e pacientit, u tejkaluan në një sesion të vetëm këshillimi, gjatë të cilit e 
pyeta: 
“A kishe rënë fizikisht në të katrat dhe të zvarriteshe në zyrën e dikujt, duke e gjunjëzuar 
veten para një personazhi superior?” 

“Nuk ma merr mendja!”, u tërbua ai. 

“Atëherë pse pra përulesh dhe zvarritesh mendërisht?” 

Një pyetje tjetër: “A do të shkoje në zyrën e dikujt me dorën tënde si lypës, dhe të kërkosh 
lëmoshë një monedhë për një filxhan kafe?” 

“Sigurisht që jo.” 

“A nuk po e sheh që esencialisht po e bën të njëjtën gjë, kur hyn brenda tepër i shqetësuar 
me atë se a do të të aprovojë apo jo? A nuk po e sheh se e ke nxjerrë dorën jashtë, në 
kuptimin e vërtetë të fjalës, duke e kërkuar miratimin e tij dhe të të pranojë ty si person?” 

 

Mbaje mend se edhe sjellja edhe ndjenja rrjedhin nga besimi. Për ta çrrënjosur besimin 
përgjegjës për ndjenjën dhe sjelljen tënde, pyete veten pse? A ka ndonjë punë që do të doje 
ta bësh, ndonjë kanal në të cilin do të doje ta shprehësh veten, por stepesh duke u ndjerë se 
“Nuk mundem”? Pyete veten pse? 

“Pse besoj se nuk mundem?” 

Pastaj pyete veten, “A është ky besim i bazuar në një fakt aktual apo në një supozim – apo 
konkluzion fals?” 

Pastaj bëja vetes këto katër pyetje: 

1. A ka ndonjë arsye racionale për një besim të tillë? 

2. A mund të ndodhë që jam gabim në këtë besim? 

3. A do të vija në konkluzionin e njëjtë për ndonjë person tjetër në një situatë të 
ngjashme? 

4. Pse do të duhej të vazhdoja të veproj dhe të ndjehem sikur kjo të ishte e vërtetë 
nëse nuk ka arsye të mirë për ta besuar këtë? 

Mos i kalo këto pyetje në mënyrë të shkujdesur. Kacafytu me to. Mendo fort në lidhje me to. 
Bëhu emocional për to. A mund ta shohësh se i ke bërë hile vetes dhe e ke shitur veten lirë, 
jo për shkak të një “fakti”, por vetëm për shkak të një besimi iracional dhe të gabueshëm? 



Dr. Maxwell Maltz: Psiko-kibernetika 

13 

 

Nëse po, provo të nxitësh ca indinjatë apo edhe zemërim. Indinjata dhe zemërimi 
nganjëherë mund të veprojnë si çlirues nga idetë false. Alfred Adler “u tërbua” në veten dhe 
mësuesin e vet, dhe iu dha mundësia ta heqë qafe një definicion negativ të vetes. Kjo 
përvojë nuk është e pazakonshme. 

 

Shumica nga ne janë subjekt i sugjestioneve negative çdo ditë. Nëse mendja jonë e 
vetëdijshme është duke punuar dhe është në vend, nuk jemi të detyruar t’i pranojmë ato 
verbërisht. “Nuk është patjetër ashtu” është moto e mirë. 

 

Nuk është puna e mendjes tënde racionale ta krijojë apo ta bëjë punën apo detyrën e 
caktuar. Ne futemi në telashe ose kur e neglizhojmë ta përdorim të menduarit e 
vetëdijshëm në mënyrën si është destinuar të përdoret, ose kur provojmë ta përdorim në 
mënyrën që kurrë nuk është destinuar të përdoret. Nuk mund ta shtrydhim mendimin 
krijues nga Mekanizmi Krijues duke bërë përpjekje të vetëdijshme. Dhe meqë provojmë dhe 
nuk mundemi, bëhemi të shqetësuar, të merakosur, të frustruar. Mekanizmi automatik 
është i pavetëdijshëm. Nuk mund t’i shohim pjesët duke u rrotulluar. Nuk mund ta dimë se 
çka po ndodh nën sipërfaqe. Dhe meqë kjo funksionon spontanisht duke reaguar ndaj 
nevojave aktuale dhe prezente, nuk kemi  aluzion apo garanci të certifikuar të mëhershme 
se ai do ta sjellë përgjigjen. Jemi të mbështetur (të imponuar) në pozicion të besimit. Dhe 
vetëm duke besuar dhe vepruar pranojmë shenja dhe mrekulli. Shkurt, mendimi i 
vetëdijshëm racional e zgjedh qëllimin, i mbledh informatat, konkludon, vlerëson, llogarit 
dhe nis t’i lëvizë rrotat. Mirëpo, ai nuk është përgjegjës për rezultatet. Duhet të mësojmë ta 
bëjmë punën tonë, të veprojmë mbi supozimet më të mira në dispozicion, dhe t’i lëmë 
rezultatet të kujdesen për vete. 
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Lista kontrolluese përmbledhëse e përdorimeve të të menduarit 
racional 

1. Është puna e mendimit racional, të vetëdijshëm që t’i ekzaminojë dhe analizojë 
mesazhet ardhëse, t’i pranojë ato që janë të vërteta dhe t’i refuzojë ato që janë të 
pavërteta. 

2. Është puna e mendjes së vetëdijshme racionale të formojë konkluzione logjike dhe 
korrekte. 

3. Është puna e mendimit të vetëdijshëm racional për të vendosur se çka dëshiron ti, 
për t’i zgjedhur qëllimet që ti dëshiron t’i arrish, dhe të përqendrohesh në to në vend 
se në çka nuk dëshiron ti. 

4. Është puna e mendjes tënde të vetëdijshme t’i kushtojë vëmendje strikte punës 
aktuale, asaj çka je duke bërë dhe asaj se çka po ndodh përreth teje, ashtu që ato 
mesazhe ardhëse ndijore mund ta mbajnë mekanizmin tënd automatik të informuar 
për ambientin dhe për t’ia lejuar atij të përgjigjet spontanisht. 
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6. Si të relaksohesh dhe ta lësh Mekanizmin tënd Automatik të 
Suksesit të punojë për ty 
 

Ne mund ta lirojmë veten nga ngarkesa e madhe e kujdesit, sikletit, dhe shqetësimit, nëse 
mund ta njohim të vërtetën e thjeshtë, se Krijuesi ynë ka bërë furnizime të mjaftueshme për 
ne të jetojmë me sukses në këtë apo në çfarëdo epoke tjetër duke na furnizuar me 
Mekanizmin Krijues të integruar në ne. Ndryshimet në shoqëri apo teknologji mund të 
trajtohen lehtë nga servo-mekanizmi ynë me zotësi të pafundme. Në fakt, ai nuk e kupton 
domethënien e të qenit i mbingarkuar apo i stresuar, sepse kapaciteti i tij është i 
pakufizuar. 

Telashi ynë është se e e injorojmë mekanizmin krijues automatik dhe provojmë të bëjmë 
çdo gjë dhe t’i zgjidhim të gjitha problemet tona me mendim të vetëdijshëm apo forcë të 
vullnetit. Është punë e mendjes së vetëdijshme të shtrojë probleme dhe t’i identifikojë ato, 
por natyra esenciale e saj nuk ka qenë kurrë e inxhinieruar që t’i zgjidhë problemet vetë. Ti 
grumbullon stres duke u përpjekur ta bësh të tërën; ti e çliron stresin duke mësuar t’ia 
japësh si detyrë “problemet” Mekanizmit tënd Automatik të Suksesit, dhe duke u shkëputur 
nga to. 

 

Mos ji tepër i kujdesshëm 

William James në një ese thotë se njeriu bashkëkohor është tepër i tensionuar, tepër i 
shqetësuar për rezultatet, tepër me gajle dhe se ka mënyrë më të mirë dhe më të lehtë. “Kur 
të merret vendimi njëherë dhe ekzekutimi është agjenda e ditës, hiqe nga mendja absolutisht 
tërë përgjegjësinë dhe merakun shqetësues për rezultatin. Me një fjalë, çliroja burmet 
makinerisë tënde intelektuale dhe praktike, dhe lëre të punojë e lirë; dhe shërbimi që do ta 
bëjë do të jetë dyfish më i mirë.” 

*  

Fshehtësia e sjelljeve dhe shkathtësive “natyrale”: 

Mekanizmi i Suksesit brenda teje mund të punojë në mënyrën e njëjtë të prodhojë bërje 
krijuese ashtu siç bën për të prodhuar ide krijuese. 

Shkathtësia në çdo perfomansë, qoftë në sporte, në luajtje në piano, në bisedë apo në shitje 
të mallrave, konsiston jo në të menduarit e vetëdijshëm e të dhembshëm të secilit veprim 
ndërsa performohet, por në relaksim dhe duke e lejuar punën ta bëjë veten përmes teje. 
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Performansa krijuese është spontane dhe natyrore, dhe jo e vetë-vetëdijshme dhe e 
studiuar. 

Katër hapat apo nivelet e nxënies 

1. Padituria e Pavetëdijshme (Unconscious Incompetence) 

2. Padituria e Vetëdijshme (Conscious Incompetence) 

3. Dituria e Vetëdijshme (Conscious Competence) 

4. Dituria e Pavetëdijshme (Unconscious Competence) 

Në të parën, as që e di se çka nuk di. Ndërsa lëviz në nivelin e dytë, je i vetëdijshëm plot 
dhembje se çka është e vështirë për ty. Në nivelin e tretë, bëhesh i aftë ta bësh gjënë, por 
ende je duke e bërë në mënyrën e vështirë, duke u mbështetur në mendimin e vetëdijshëm, 
me gjasë edhe në forcën e vullnetit. Kur ngrihesh në nivelin e katërt, ajo që ishte e vështirë 
bëhet automatike. Ky është përshkrim i saktë në mënyrë të arsyeshme i secilës përvojë të 
nxënies, qoftë lidhja e lidhëses së këpucës si fëmijë, apo operimi me kompjuter si i rritur. 

 

Pesë ilaçe për ta çliruar makinerinë tënde krijuese 

1. Pasi të merret vendimi, fokusohu në përkrahjen e tij, jo në rishikimin e tij me 
shqetësim. 

 “E vërteta është se ka pak vendime që në qenie janë të mira apo të gabuara. 
Në vend të kësaj, ne marrim vendime, dhe pastaj i bëjmë të mira ato. Me këtë 
ka të bëjë lidershipi.” 

 Syno për vendosmëri dhe përmbyllje më të madhe në çështjet e vogla, për të 
ndërtuar dëshmi që i tregohen imazhit tënd të vetes se je tipi i personit që 
merr vendim të qëndrueshëm, pastaj ndalet së shqetësuari për të. Nëse je në 
restorant me miq, mos ji personi që mundohet rreth zgjedhjeve, dhe bile e 
ndryshon mendjen pas porositjes. Zgjedh diçka dhe mbylle menynë. Nëse je 
duke blerë, zgjedh dhe blej. 

2. Fshehtësia e fokusimit vetëm në këtu dhe tash. 

 Ka nevojë që qëllimet të konsiderohen me vetëdije, të vlerësohet progresi, 
dhe të konstruktohen plane, por të menduarit e tillë nevojitet të ndodhë në 
kohët dhe vendet e duhura, të caktuara vetëm për ato destinime. Pjesën 
tjetër të kohës, me vetëdije praktikoje shprehinë “pa mendime të sikletshme 
për të nesërmen” duke ia dhënë tërë vëmendjen momentit të tanishëm. 
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Mekanizmi yt krijues nuk mund të funksionojë apo punojë nesër – bile as një 
minutë më vonë se tash. Vetëm pikërisht tash. Ai mund të funksionojë vetëm 
në të tashmen – sot, momentin e tanishëm. Bëj plane për të nesërmen. Por 
mos provo të jetosh në të nesërmen apo në të shkuarën. Të jetuarit krijues 
domethënë t’i përgjigjesh dhe të reagosh ndaj ambientit spontanisht. ... 
Mekanizmi yt nuk mund të reagojë ndaj asaj që mund të ndodhë, vetëm ndaj 
asaj që po ndodh. 

 Do të kesh jetë larg më të shijshme dhe do të jesh individ larg më efektiv 
nëse mëson ta   n-g-a-d-a-l-ë-s-o-sh   veten mjaft që t’i shijosh përjetimet e 
tua. 

3. Bëji gjërat një nga një. 

 Një shkak tjetër i konfuzionit, si dhe i ndjenjave rezultuese të nervozës, 
ngutisë, dhe sikletit, është shprehia absurde e tentimit të bëhen shumë gjëra 
në të njëjtën kohë. ... E vërteta është se mund ta bëjmë vetëm një gjë në një 
kohë. Kur punojmë me këtë qëndrim, jemi të relaksuar, jemi të lirë nga 
ndjenjat e ngutisë dhe sikletit, dhe jemi të aftë të koncentrohemi  dhe të 
mendojmë më së miri që mundemi. 

 Edhe në ditën më të zënë, orët e ngarkuara na vijnë moment pas momenti; 
pavarësisht me sa shumë probleme, punë, apo sforcime përballemi, ato 
gjithmonë vijnë te ne në një fajll të vetëm, që është mënyra e vetme se si 
mund të vijnë. Paramendoje një orë të rërës, me shumë grimca rëre që bien 
një nga një. Kjo pikturë mendore do të sjellë baraspeshë mendore. 

 Ndalu së tentuari t’i futësh në makineri më shumë se një punë në një kohë. 

4. Jepi kohë pushuese – “fli” në të 

 Nëse je kacafytur me një problem tërë ditën pa bërë ndonjë progres të 
dukshëm, provo ta heqësh nga mendja dhe ta shtysh marrjen e vendimit 
derisa të kesh pasur rast të “flesh në të”. Kujtoje se mekanizmi yt krijues 
punon më së miri kur nuk ka shumë ndërhyrje nga “Unë”i yt i vetëdijshëm. Në 
gjumë, mekanizmi krijues ka shans ideal të punojë i pavarur nga ndërhyrja e 
vetëdijshme, nëse paraprakisht ke nisur t’i sjellësh rrotat. 

5. Relaksohu kur je duke punuar 

 Duke u relaksuar dhe mirëmbajtur qëndrim të relaksuar, ti i heq ato gjendjet 
e tepërta të shqetësimit, tensionit, dhe të sikletit, që ndërhyjnë në operimin 
efikas të mekanizmit tënd krijues. Me kohë, qëndrimi yt i relaksuar do të 
bëhet shprehi, dhe më nuk do të kesh nevojë ta praktikosh me vetëdije. 
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Suksesi pa stres 

Mekanizmi Krijues e ka aftësinë ta bëjë shumicën e punës që ti mundohesh ta bësh përmes 
mendimit të vetëdijshëm me ballë të rrudhur, shqetësimit, dhe llogaritjes, dhe forcës së 
vullnetit dhëmb-gërryese. Dhe ai mund ta bëjë këtë me zero stres për ty. Ti duhet ta mësosh 
ta drejtosh dhe t’i besosh, t’i delegosh atij, dhe pastaj të shkëputesh. 

Gjenerali Paton ka thënë, “Kurrë mos iu trego njerëzve se si t’i bëjnë gjërat. Tregoji se çka të 
bëjnë dhe pastaj ata do të të befasojnë me zgjuarsinë e tyre.” Principi identik i lidershipit 
vlen edhe në relacionin tënd me mekanizmin krijues. Tregoji se çka të bëjë; lejoje të të 
befasojë këndshëm me zgjuarsinë dhe zotësinë e tij! 
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7. Mund ta kesh shprehinë e lumturisë 
 

Definicioni i lumturisë: “Gjendje e mendjes në të cilën të menduarit tonë është i këndshëm 
një pjesë të mirë të kohës.” 

 

Lumturia nuk është diçka që fitohet apo meritohet. Lumturia nuk është çështje morale, jo 
më shumë se sa është qarkullimi i gjakut. Të dyja janë të nevojshme për shëndet dhe 
mirëqenie. 

 

Kërkimi i lumturisë nuk është gjë vetjake: 

Lumturia vjen nga qenia dhe veprimi jovetjak – si shoqërim natyral i qenies dhe veprimit, jo 
si “shpagim” apo trofe. 

 

Në masë të madhe ne reagojmë ndaj bezdive të vogla, frustrimeve, dhe të ngjashme, me 
hidhërim, pakënaqësi, padurim dhe nervozizëm vetëm nga shprehia. E kemi ushtruar 
reagimin në atë mënyrë kaq shumë, sa që është bërë shprehi. Shumica e këtij reagimi 
shprehimor të palumturisë ka nisur për shkak të ndonjë ngjarjeje që e kemi interpretuar si 
goditje ndaj vetë-vlerësimit tonë. 

 

Edhe në lidhje me kushte tragjike, dhe ambientin më të pafavorshëm, zakonisht mund t’ia 
dalim të jemi më të lumtur, nëse jo plotësisht të lumtur, duke mos ia shtuar fatkeqësisë 
ndjenjat tona të keqardhjes për veten, fyerjes, dhe opinionet tona armiqësore. 

 

Sugjeroj ta mbani mend thënien e Epiktetit: “Njerëzit shqetësohen”, thoshte urtaku, “jo nga 
gjërat që ndodhin, por nga opinioni i vet për gjërat që ndodhin.” 

 

Meqë njeriu është qenie që synon qëllime, ai funksionon natyrshëm dhe normalisht kur 
është i orientuar kah ndonjë qëllim pozitiv dhe e synon ndonjë qëllim i dëshiruar. Lumturia 
është simptomë e funksionimit normal, natyral dhe kur njeriu funksionon si synues i 
qëllimit, ai ka tendencë të ndihet goxha i lumtur, pavarësisht nga rrethanat. 
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Për lumturi nevojiten probleme, plus qëndrimi mendor që është i gatshëm ta takojë 
dhembjen me veprim ndaj një zgjidhjeje. 

 

Shumica e asaj që e quajmë e keqe është për shkak të mënyrës se si e marrin njerëzit 
fenomenin. 

 

Formoje shprehinë e reagimit agresivisht dhe pozitivisht ndaj kërcënimeve dhe 
problemeve. Formoje shprehinë të qëndrosh i orientuar kah qëllimet tërë kohën, 
pavarësisht se çka ndodh. 

 

“Masa e shëndetit mendor është gatishmëria ta gjesh të mirën kudo”, ka thënë moralisti më 
i famshëm, Ralph Waldo Emerson. ... E mira është po aq “reale” sa e keqja. Është thjesht 
çështje e çka zgjedhim t’i japim vëmendje primare – dhe çfarë mendime mbajmë në 
mendje. 

 

Imazhi ynë i vetes dhe shprehitë tona kanë prirje të shkojnë bashkë... Shprehitë i kemi 
sepse na bëjnë tamam (si rrobat). ... 95 për qind e sjelljes, ndjesive, dhe përgjigjeve është 
shprehi. 

 

Këto shprehi mund të ndryshohen apo zhbëhen, thjesht duke i hyrë punës së marrjes së 
vendimit të vetëdijshëm – dhe pastaj duke praktikuar apo duke “e luajtur rolin” e përgjigjes 
apo sjelljes së re. 
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Ushtrim 

Vendos me vetëdije se për 21 ditët e ardhshme do ta krijosh një shprehi të re duke e 
mbathur së pari këpucën tjetër të parën dhe duke i lidhur lidhëset në mënyrë tjetër. Çdo 
mëngjes ky veprim le të shërbejë si përkujtues t’i ndryshojë mënyrat tjera shprehimore të të 
menduarit, veprimit dhe ndjesive përgjatë asaj dite. Thuaji vetes, ndërsa i lidh këpucët, “Po 
e nisi ditën në mënyrë të re dhe më të mirë.” Pastaj, me vetëdije vendos se gjatë ditës: 

1. Do të jem sa më gazmor që mundem. 

2. Do të provoj të ndjehem dhe veproj pak më miqësisht ndaj njerëzve tjerë. 

3. Do të jem pak më pak kritik dhe pak më tolerant ndaj njerëzve tjerë, defekteve, 
dështimeve dhe gabimeve të tyre. Do ta bëj interpretimin më të mirë të mundshëm 
të veprimeve të tyre. 

4. Sa të jetë e mundur, do të veproj sikur suksesi të jetë i pashmangshëm, dhe tashmë 
jam tipi i personalitetit që dua të jem. Do ta praktikoj “të veproj sikur” dhe “të 
ndjehem sikur” ky personalitet i ri. 

5. Nuk do ta lejoj opinionin tim t’i ngjyrosë faktet në mënyrë pesimistike apo negative. 

6. Do ta praktikoj buzëqeshje të paktën tri herë gjatë ditës. 

7. Pavarësisht se çka ndodh, do të reagoj në mënyrë sa më të qetë dhe më inteligjente 
që është e mundur. 

8. Do t’i injoroj plotësisht dhe do ta mbylli mendjen time ndaj të gjitha atyre “fakteve” 
pesimistike dhe negative për të cilat nuk mund të bëj asgjë që t’i ndryshoj. 

E thjeshtë? Po. Por secila nga mënyrat e sipërme shprehimore të veprimit, ndjesisë, të 
menduarit ka ndikim përfitues dhe konstruktiv në imazhin tënd të vetes. Bëji për 21 ditë. 
“Përjetoji” ato, dhe shihe a nuk është zbehur shqetësimi, faji, armiqësia dhe a nuk është 
rritur vetëbesimi. 
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8. Përbërësit e personalitetit “Tip i suksesshëm” dhe si t’i fitosh ata 
 

Piktura e suksesit 

Kam zbuluar se një pikturë e personalitetit të suksesshëm, e lehtë për ta mbajtur mend, 
përmbahet në shkronjat e vetë fjalës “Success”. Personaliteti “Tipi i suksesshëm” përbëhet 
nga: 

S Sense of direction Sensi i drejtimit 

U Understanding Kuptimi i njerëzve 

C Courage Guximi 

C Charity Dashuria për të afërmit 

E Esteem Çmuarja, respekti i vetes 

S Self-Confidence Besimi në veten 

S Self-Acceptance Pranimi i vetes 

 

 

(1) Sensi i drejtimit 

Ne jemi të inxhinieruar si mekanizma që kërkojnë qëllime. Jemi të ndërtuar ashtu. Kur nuk 
kemi qëllim personal në të cilin jemi të interesuar dhe që “domethënë diçka” për neve, 
priremi të “sillemi nëpër rrathë”, të ndihemi “të humbur” dhe të na duket vetë jeta “e 
paqëllim”. 

Ilaçi: Gjeja vetes një qëllim për të cilin ia vlen të punohet. Edhe më mirë, gjeja vetes një 
projekt. Vendos se çka dëshiron nga një situatë. Gjithmonë ki diçka përpara teje – për të 
punuar dhe për ta shpresuar. Shiko përpara, jo prapa. Zhvillo “nostalgji për të ardhmen” në 
vend se për të shkuarën. 

 

(2) Kuptimi i njerëzve 

Kuptimi varet nga komunikimi i mirë. ... Personi tjetër thjesht reagon përkatësisht ndaj asaj 
që – sipas tij – duket e vërtetë për situatën. Pyete veten “Si i duket kjo – atij?” “Si e 
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interpreton ai këtë situatë?” “Si ndjehet ai për këtë?” Provo ta kuptosh pse mund të “veprojë 
ashtu si vepron.” 

Kërkoje informacionin e vërtetë në lidhje me ty, problemet e tua, të njerëzve tjerë, apo 
situatës, qofshin lajme të mira apo të këqija. Adoptoje moton: “Nuk ka rëndësi kush ka të 
drejtë, por çka është e drejtë.” Një sistem automatik i udhërrëfimit e korrigjon drejtimin e 
vet nga shënimet e feedback-ut negativ. Ai i pranon gabimet që t’i korrigjojë ato dhe të 
qëndrojë në drejtimin e duhur. Edhe ti duhet ta bësh këtë. Pranoji gabimet e tua por mos i 
qaj ato. Korrigjoji dhe shko përpara. Kur merresh me njerëz tjerë provo ta shohësh situatën 
nga pikëpamja e tyre si dhe nga e jotja. 

 

(3) Guximi 

Ji i gatshëm t’i bësh ca gabime, të vuash pak dhembje për ta marrë atë që e do. Mos e 
nënvlerëso veten. Gjenerali Chambers: “Shumica e njerëzve nuk e dinë sa trima janë. Në 
fakt, shumë heronj potencialë, meshkuj e femra, i jetojnë jetët në vetë-dyshim. Sikur ta dinin 
se i kanë ato resurse të thella, do t’iu ndihmonte të kenë mbështetje në veten për t’u 
përballur me shumicën e problemeve, bile edhe në kriza të mëdha.”  I ke resurset. Por kurrë 
nuk do ta dish se i ke derisa të veprosh – dhe t’iu japësh rast të punojnë për ty. 

Vepro trimërisht në lidhje me “gjërat e vogla” dhe kështu i zhvillon fuqinë dhe talentin për të 
vepruar me trimëri në çështje më të rëndësishme. 

 

(4) Dashuria për të afërmit 

a) Provo të zhvillosh vlerësim të sinqertë për njerëzit duke e kuptuar të vërtetën për ta: 
ata janë fëmijë të Zotit, personalitete unike, qenie krijuese. 

b) Merre mundin të ndalesh dhe të mendosh për ndjenjat e personit tjetër, pikëpamjet, 
dëshirat dhe nevojat e tij. Mendo më shumë se çka dëshiron ai, dhe si duhet të 
ndjehet. 

c) Vepro sikur njerëzit tjerë janë të rëndësishëm dhe trajtoji ata përkatësisht. Kur 
merresh me njerëzit ki parasysh ndjenjat e tyre. Ne priremi të ndjehemi për objektet 
në pajtim me mënyrën si i trajtojmë ato. 
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(5) Çmuarja e vetes 

Ndalu së barturi përreth pikturë mendore të vetes si person i mundur, i pavlerë. 

Fshehtësia më e madhe e çmuarjes së vetes: fillo t’i çmosh njerëzit tjerë më shumë; trego 
respekt për cilëndo qenie njerëzore thjesht sepse është fëmijë i Zotit dhe prandaj “gjë me 
vlerë”. Sepse vetë-çmuarja e vërtetë nuk nxirret nga gjërat e mëdha që i ke bërë, gjërat që i 
ke, gjurmët që i ke lënë – por nga vlerësimi i vetes për atë që je – fëmijë i Zotit. Por kur ta 
kuptosh këtë, domosdo duhet të konkludosh se të gjithë njerëzit tjerë duhet të çmohen për 
arsyen e njëjtë. 

 

(6) Besimi në veten 

Nuk ka rëndësi sa herë ke dështuar në të shkuarën. Me rëndësi është tentimi i suksesshëm, 
që duhet të mbahet mend, të përforcohet, dhe të mendohet për të. 

Përdori gabimet si mënyrë të nxënies – pastaj liroji nga mendja jote. Secili ka pasur sukses 
ndonjëherë në diçka. Sidomos, kur e nis një detyrë të re, thirri ndjenjat që i ke përjetuar në 
sukseset e shkuara, sado të vogla të kenë qenë. 

 

(7) Pranimi i vetes 

Ndryshimi i imazhit tënd të vetes nuk domethënë ta ndryshosh veten tënde, apo ta 
përmirësosh veten tënde, por ta ndryshosh pikturën tënde mendore, çmuarjen, konceptimin, 
dhe kuptimin e vetes. Rezultatet e mrekullueshme që rrjedhin nga zhvillimi i një imazhi 
adekuat dhe realistik për veten vijnë, jo si rezultat i vetë-transformimit, por nga vetë-
kuptimi, dhe vetë-zbulimi. 

“Ti” nuk je gabimet e tua. Pranimi i vetes është më i lehtë nëse e kuptojmë se gjërat 
negative që i kemi na përkasin – ato nuk jemi ne. Duhet t’i pranojmë gabimet dhe mangësitë 
tona para se të mund t’i korrigjojmë ato. 

Kërkohet t’ia pranojmë vetes – dhe ta pranojmë faktin, se personaliteti ynë është gjithmonë 
joperfekt. Nëpër jetë gjithmonë lëvizim kah një qëllim ideal, por kurrë nuk e arrijmë. 

Pranoje veten. Ji vetja. Nuk mund t’i realizosh potencialet dhe mundësitë brenda asaj gjëje 
unike dhe speciale që është “TI” nëse vazhdimisht ia kthen shpinën, turpërohesh nga ajo, 
refuzon ta njohësh e ta pranosh atë. 
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9. Mekanizmi i dështimit: si ta bësh të punojë për ty në vend se 
kundër teje 
 

Bojlerët me avull kanë matës të presionit që tregojnë se kur po e arrin shtypja pikën e 
rrezikshme. Duke e njohur, pranuar rrezikun potencial, mund të bëhet veprimi korrigjues– 
dhe të garantohet siguria. Rrugët qorre dhe ato të pakalueshme mund të të shkaktojnë 
bezdi dhe ta vonojnë arritjen tënde në destinim nëse nuk janë të shënjuara qartë dhe nuk 
pranohen e njihen për çka janë. Por, nëse mund t’i lexosh shenjat, dhe të marrësh veprim të 
duhur korrigjues, shenjat për rrugët e tërthorta, shenjat e rrugëve qorre dhe të ngjashme, 
mund të të ndihmojnë ta arrish destinimin më lehtë dhe në mënyrë më efikase. 

Sinjalet negative funksionojnë për pacientin, dhe për të mirën e tij, nëse ai i pranon ato për 
çka janë, dhe ndërmerr veprim korrigjues. 

Askush nuk është imun ndaj ndjenjave dhe qëndrimeve negative. Edhe personalitetet më të 
suksesshme i përjetojnë ato nganjëherë. Gjëja e rëndësishme është të njihen e pranohen 
ato për çka janë, dhe të ndërmerret veprim pozitiv për ta korrigjuar kursin. 

Sinjalet e feedback-ut negativ, apo si e quaj “Mekanizmit të Dështimit” mbahen mend kur 
asociohen me shkronjat e fjalës “Failure” (Dështim): 

 

F Frustration Frustrimi, pafuqia, mungesa e shpresës, kotësia 

A Aggressiveness Agresiviteti (i drejtuar keq) 

I Insecurity Pasiguria 

L Loneliness Vetmia, mungesa e “unitetit” 

U Uncertainty Paqartësia 

R Resentment Nxehja, padurimi, të qenët i fyer 

E Emptiness Zbraztësia 
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Kuptimi e sjell shërimin 

Tiparet negative kanë kuptim dhe qëllim, edhe pse të bazuara në premisë të gabuar. Mund t’i 
shërojmë këto simptoma të dështimit jo përmes fuqisë së vullnetit, por përmes kuptimit – 
duke qenë të aftë ta “shohim” se ato nuk funksionojnë dhe se janë të pavend. E vërteta 
mund të na çlirojë nga to. Dhe kur mund ta shohim të vërtetën, forcat e njëjta instinktive që 
kanë shkaktuar t’i adoptojmë në fillim, do të punojnë për ne në çrrënjosjen e tyre. 

 

(1) Frustrimi 

Frustrimi është ndjenjë emocionale që zhvillohet kurdo që nuk mund të realizohet ndonjë 
qëllim i rëndësishëm apo kur kundërshtohet ndonjë dëshirë e fortë. 

Vetëm kur përjetimi frustrues sjell ndjenja të tepruara emocionale të pakënaqësisë dhe të 
padobisë, ai bëhet simptomë e dështimit. 

Frustrimi kronik zakonisht domethënë se qëllimet që i kemi caktuar për veten janë joreale, 
apo imazhi që e kemi për veten është joadekuat, apo të dyja. 

Qëllimet praktike vs Qëllimet perfeksioniste: “Në distanca të mëdha në golf nuk duhet të 
ndihesh se duhet ta çosh topin drejt te vrima, por të synosh në një zonë të madhësisë së 
një vaske. Kjo e heq sforcimin, të relakson, ta mundëson të performosh më mirë. Është e 
mjaftueshme për profesionistë, do të duhej të jetë e mjaftueshme edhe për ty.” 

Ndjenjat e frustrimit e të pakënaqësisë janë mënyra të zgjidhjes së problemeve që të gjithë i 
kemi “mësuar” si foshnja. Shumë fëmijë mjafton të ndjehen të frustruar dhe të pakënaqur 
dhe problemi iu zgjidhet. Kjo mënyrë e jetës “funksionon” për foshnja dhe për disa fëmijë. 
Ajo nuk funksionon në jetën e të rriturve. 

Mendimet dhe ndjenjat shkojnë bashkë. Ndjenjat janë toka në të cilën rriten mendimet dhe 
idetë. Prandaj këshillohesh nëpër këtë libër ta imagjinosh se si do të ndjeheshe po të kishe 
sukses – dhe pastaj të ndjehesh ashtu tani. 

 

(2) Agresiviteti 

Agresiviteti dhe energjia emocionale janë shumë të nevojshme për arritjen e një qëllimi. 
Duhet të shkojmë pas asaj që e duam në mënyrë agresive në vend se në mënyrë mbrojtëse 
apo tentuese. Duhet të kapemi me problemet agresivisht. Vetë fakti i pasjes së një qëllimi 
të rëndësishëm mjafton për të krijuar avull emocional në bojlerin tonë, dhe për të sjellë 
tendenca agresive. Mirëpo, telashi ndodh kur bllokohemi apo frustrohemi në arritjen e 



Dr. Maxwell Maltz: Psiko-kibernetika 

27 

 

qëllimit tonë. Avulli emocional pastaj bllokohet, duke kërkuar rrugë të daljes. I keqdrejtuar, 
apo i papërdorur, ai bëhet forcë shkatërruese. 

Përgjigjja ndaj agresionit nuk është çrrënjosja e tij, por ta kuptosh atë, dhe të ofrosh kanale 
të duhura dhe të përshtatshme për shprehjen e tij. Studimet tregojnë se ofrimi i 
grykëderdhjes së duhur për agresionin është po aq e rëndësishme, nëse jo më tepër, sa 
ofrimi i dashurisë dhe butësisë. 

Agresioni i keqdrejtuar është tentim të qëllohet një cak (qëllimi origjinal) duke e fshikulluar 
cilindo cak. Kjo nuk funksionon. Nuk e zgjidh një problem duke e krijuar një tjetër. Nëse 
ndihesh se do t’i bërtasësh dikujt; ndalu dhe pyete veten “A është ky thjesht frustrimi im në 
punë? Çka më ka frustruar?”. Kur e sheh se reagimi yt është i pavend, ke shkuar goxha larg 
në kontrollimin e tij. Po ashtu, kur dikush është i ashpër me ty, nëse e kupton se me gjasë 
kjo nuk është veprim me vullnet por mekanizëm automatik, kjo e heq shumicën e ndjenjës 
therëse. 

Të gjitha tipet e ushtrimeve fizike janë të shkëlqyeshme për zbrazjen dhe kullimin e 
agresionit. Një mjet tjetër i mirë është ta shfrysh mërzinë në shkrim. Shkruaja një letër 
personit që të ka frustruar apo zemëruar. Hiqi krejt frenat. Mos lër asgjë në imagjinatë. 
Pastaj digje letrën. 

Kanali më i mirë për tërë agresionin është ta përdorësh ashtu siç është synuar të përdoret 
– duke punuar drejt ndonjë qëllimi. Puna mbetet njëra nga terapitë më të mira, dhe njëri 
nga qetësuesit më të mirë për një shpirt të trazuar. 

 

(3) Pasiguria 

Ndjenja e pasigurisë bazohet në konceptin apo besimin e papërshtatshmërisë së 
brendshme. Nëse ndjehesh se nuk “je në nivel” të asaj që kërkohet, ndjehesh i pasigurt. Një 
pjesë e madhe e pasigurisë nuk është për shkak të faktit se resurset tona të brendshme 
janë vërtet të papërshtatshme, por për shkak të faktit se përdorim matës fals. I krahasojmë 
aftësitë tona aktuale me një vete të imagjinuar “ideale”, perfekte, apo absolute. 

Kur e mendon veten sikur e ke arritur qëllimin, ti bëhesh statik, dhe e humb sigurinë dhe 
balansin që e kishe kur ishe duke lëvizur kah diçka. 

Është e pasigurt, kur provon të rrish në majë të një kulmi. Mentalisht, zbrit nga arroganca 
jote dhe do të ndjehesh më i sigurt. 

Disa boksierë luftojnë mirë për ta fituar titullin, por jo aq mirë për ta mbrojtur atë. “Kur hip 
në atë ring, nuk je duke e mbrojtur titullin – je duke luftuar për të. Ti nuk e ke atë – e ke vënë 
në garë kur ke hyrë në ring.” 
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(4) Vetmia 

Të gjithë jemi të vetmuar nganjëherë, por është ndjenja ekstreme dhe kronike e vetmisë – e 
qenies i shkëputur dhe i armiqësuar nga njerëzit tjerë – që është simptomë e mekanizmit të 
dështimit. 

Personaliteti i vetmuar frikësohet nga njerëzit tjerë. Personi i vetmuar shpesh ankohet se 
nuk ka miq, dhe nuk ka njerëz me të cilët të përzihet. Në shumicën e rasteve, ai pa dashje i 
organizon gjërat në këtë mënyrë për shkak të qëndrimit të tij pasiv, që iu takon njerëzve të 
tjerë të vijnë tek ai, ta bëjnë lëvizjen e parë. Kurrë nuk i duket se ai duhet të kontribuojë 
diçka në ndonjë situatë sociale. 

Pavarësisht ndjenjave tua, bëje veten të përzihesh dhe të shoqërohesh me njerëz tjerë. Pas 
zhytjes së parë të ftohtë, do ta gjesh veten duke u nxehur dhe duke e shijuar nëse vazhdon. 
Zhvilloje ndonjë shkathtësi sociale që do ta rrisë lumturinë e njerëzve të tjerë: vallëzimi, 
kartat, luajtja në instrument, tenisi, biseda. Është aksiomë e vjetër psikologjike se 
ekspozimi konstant ndaj objektit të frikës imunizon ndaj frikës. 

 

(5) Pasiguria 

Elbert Hubbart ka thënë, “Gabimi më i madh që mund ta bëjë një njeri është të frikësohet ta 
bëjë një gabim.” 

Pasiguria është “mënyrë” e shmangies së gabimeve, dhe përgjegjësisë. Ajo bazohet në 
premisën e gabuar se nëse nuk merret asnjë vendim, asgjë nuk mund të shkojë keq. 

Askush nuk mund ta ketë mirë tërë kohën. Kuptoje se nuk kërkohet që një njeri ta ketë mirë 
(t’ia qëllojë) 100 për qind gjithmonë. Një torpedo e udhëzuar praktikisht e arrin cakun e vet 
duke e bërë një seri të gabimeve dhe duke e korrigjuar vazhdimisht drejtimin e vet. 

Vetëm “Njerëzit e vegjël” “nuk gabojnë kurrë”. Asnjë njeri nuk është bërë kurrë i madh apo i 
mirë pos përmes shumë gabimeve, edhe atë, të mëdha. 
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(6) Nxehja, padurimi, të qenët i fyer 

Nxehja është tentim ta bësh dështimin tënd të pëlqyeshëm duke e shpjeguar në terma të 
trajtimit të padrejtë. Ajo edhe kur bazohet në padrejtësi dhe të këqija reale, nuk është 
mënyrë për të fituar. Ajo shpejt bëhet shprehi emocionale. 

Kujtoje se nxehja jote nuk shkaktohet nga personat tjerë, ngjarjet apo rrethanat. Ajo 
shkaktohet nga reagimi yt emocional. Vetëm ti ke fuqi ndaj kësaj, dhe mund ta kontrollosh 
nëse e bind veten vendosmërisht se nxehja dhe keqardhja ndaj vetes nuk janë rrugë për 
lumturi dhe sukses, por mënyra për humbje dhe palumturi. 

Nxehja është kontradiktore me synimin kah qëllimet. Në synimin krijues kah qëllimet, ti je 
aktori, jo pranuesi pasiv. Ti i cakton qëllimet e tua. Askush nuk të ka borxh asgjë. Ti shkon 
pas qëllimeve tua. Ti bëhesh përgjegjës për suksesin dhe lumturinë tënde. Nxehja nuk 
përshtatet në këtë pikturë, dhe prandaj është “mekanizëm i dështimit.” 

 

(7) Zbraztësia 

Kur e humb kapacitetin të shijosh, asnjë sasi e pasurisë apo çkado tjetër nuk mund të sjellë 
sukses apo lumturi. 

Jeta bëhet e vlefshme kur ke qëllime që ia vlejnë. Individi që është i angazhuar në mënyrë 
aktive në një përpjekje apo në synim kah një qëllim i rëndësishëm, nuk ka filozofi 
pesimistike në lidhje me pakuptueshmërinë apo kotësinë e jetës. 

Synimi i qëllimeve që janë të rëndësishme për ty, jo si simbole të statusit, por sepse janë në 
përputhje me dëshirat e tua të thella të brendshme, është i shëndetshëm. Synimi për 
sukses të vërtetë – për suksesin tënd – përmes arritjes krijuese, sjell kënaqësi të thellë të 
brendshme. Synimi për sukses të rremë për t’i kënaqur të tjerët sjell kënaqësi të rrejshme. 
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Lëshoja sytë negativeve, por fokusohu te pozitivet 

Shoferi i veturës nuk shikon ekskluzivisht dhe vazhdimisht në “treguesit negativë” në 
panelin e kontrollit. Ai duhet ta fokusojë shikimin e tij te xhami i përparmë, të shikojë se kah 
po shkon, dhe ta mbajë vëmendjen e tij kryesore në qëllimin e tij – ku dëshiron të shkojë.  Ai 
thjesht ia lëshon sytë treguesve negativë kohë pas kohe. 

Si të përdoret të menduarit negativ: Duhet të jemi të vetëdijshëm për negativet ashtu që të 
mund t’i shmangemi atyre. I përdorur në mënyrë korrekte ky lloj i “të menduarit negativ” 
mund të punojë për ne për të na çuar në sukses, nëse: 

1) Jemi të ndjeshëm ndaj negatives në masën që mund të na alarmojë për rrezikun 

2) E njohim dhe e pranojmë negativen për çka është – diçka e padëshirueshme – diçka që 
nuk e duam – diçka që nuk sjell lumturi të vërtetë. 

3) Ndërmarrim veprim të menjëhershëm korrigjues dhe e zëvendësojmë me një faktor të 
kundërt nga Mekanizmi i Suksesit. 

Praktika e tillë me kohë do të krijojë një farë refleksi automatik që bëhet pjesë e sistemit 
tonë të brendshëm udhërrëfyes. Feedback-u negativ do të veprojë si njëfarë kontrolli 
automatik, për të na ndihmuar “t’i shmangemi” dështimit dhe të na udhëzojë për sukses. 
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10. Si të hiqen vragët emocionale apo si t’i japësh vetes 
lifting emocional të fytyrës 
 

Si të armiqësojnë me jetën vragët emocionale? Shumë njerëz janë lënduar apo ofenduar 
nga dikush në të shkuarën. Për t’u mbrojtur kundër dëmtimit të ardhshëm nga ai burim ata 
formojnë kallo (“trashje të lëkurës”) shpirtërore, vragë emocionale për ta mbrojtur egon e 
vet. Por kjo pëlhurë e vragës i “mbron” jo vetëm nga individi që i ka lënduar – ajo i “mbron” 
ata kundër të gjitha qenieve tjera njerëzore. Ndërtohet një mur emocional nëpër të cilin nuk 
mund të kalojë as miku as armiku. 

Një femër, që është “lënduar” nga një mashkull, betohet të mos i besojë asnjë mashkulli më. 
Një fëmijë që iu ka copëtuar ego nga një prind apo mësues despot dhe i ashpër, mund të 
betohet të mos i besojë kurrë asnjë autoriteti në të ardhmen. Një mashkull që i është 
refuzuar dashuria nga një femër mund të betohet të mos përfshihet emocionalisht me asnjë 
qenie njerëzore në të ardhmen.  

Vragët emocionale krijojnë Imazh të gjymtuar dhe të shëmtuar të Vetes. Ato të ndalin nga 
jeta krijuese, apo të qenit “person i vetë-përmbushur”, që është qëllimi i secilës qenie 
njerëzore. Kjo nuk është diçka me të cilën lindesh, por duhet ta arrish. Personat e vetë-
përmbushur i kanë karakteristikat vijuese: 

1. E shohin veten si individë të pëlqyer, të dëshiruar, të pranueshëm dhe të aftë. 

2. Kanë shkallë të lartë të pranimit të vetes ashtu si janë. 

3. Kanë ndjenjë të njëshmërisë me të tjerët. 

4. Kanë depo të pasur të informacionit dhe dijes. 
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Tri rregullat për imunizimin e vetes ndaj lëndimeve emocionale 

 

(1) Ji tepër i madh për t’u ndjerë i kërcënuar 

Imazhet e shëndetshme të Vetes nuk mavijosen lehtë. Personi që ndjehet se vlera e tij 
kërcënohet nga një koment i vockël ka ego të vogël të dobët dhe sasi të vogël të vetë-
vlerësimit. Shërimi është zhvillimi i egos së fortë të shëndetshme duke e zhvilluar vetë-
vlerësimin. Kur një person ka vetë-vlerësim adekuat, shpërfilljet e vogla nuk ofrojnë 
kërcënim fare – ato thjesht “nuk vërehen” dhe injorohen. Bile edhe plagët më të thella 
emocionale me gjasë shërohen më shpejt dhe më pastër pa plagë qelbësuese që e 
helmojnë jetën dhe e prishin lumturinë. 

 

(2) Një qëndrim vetë-mbështetës, i përgjegjshëm të bën më pak të lëndueshëm 

Delinkuenti i mitur me guaskë të fortë të jashtme e ka një person të butë, të lëndueshëm të 
brendshëm që dëshiron të jetë i varur nga të tjerët, dhe dëshiron ta duan të tjerët. 

Secila qenie njerëzore dëshiron dhe ka nevojë për dashuri dhe dhembshuri. Por personi 
krijues, që mbështetet në veten ndjen edhe nevojë të japë dashuri. Theksi i tij është po aq 
apo më shumë në dhënie se sa në marrje. 

Zhvillo qëndrim më vetë-mbështetës. Merre përgjegjësinë për jetën dhe nevojat e tua 
emocionale. Provo t’iu japësh dhembshuri, dashuri, miratim, pranim, kuptim, njerëzve tjerë, 
dhe ato do të të kthehen si një veprim refleksiv. 

 

(3) Largoji me relaksim lëndimet emocionale 

Ne lëndohemi emocionalisht jo aq shumë nga njerëzit tjerë apo çka thonë apo nuk thonë 
ata – por nga qëndrimi ynë dhe reagimi, përgjigjja jonë. 

Relaksimi i amortizon goditjet emocionale. Kur “ndihemi të lënduar” apo “ndihemi të 
ofenduar”, ndjenja është plotësisht çështje e përgjigjes sonë. Në fakt ndjenja është 
përgjigjja jonë. 

Vetëm ti je përgjegjës për përgjigjet dhe reagimet e tua. Nuk ke nevojë të reagosh fare. 
Mund të rrish i relaksuar dhe pa lëndime. 

Praktikimi i relaksimit ditor dhe bartjes së ndjenjës së qetë paqësore me vete gjatë ditës, 
bashkë me kontrollin e mendimeve, i ka sjellë jetë të re njerëzve të studiuar. 
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Si të hiqen vragët e vjetra emocionale 

Pasi të jetë formuar vraga emocionale, është vetëm një gjë që mund të bëhet: të hiqet me 
kirurgji, sikur vraga fizike. 

Falja është skalpeli që i heq vragët emocionale. Falja, kur është e vërtetë dhe e sinqertë dhe 
e plotë, dhe e harruar – është skalpeli që mund ta heqë qelbin nga plagët emocionale, t’i 
shërojë ato, dhe ta eliminojë pëlhurën e vragës. 

Falja terapeutike e pret, e çrrënjos, e anulon, e bën gabimin sikur të mos ketë qenë kurrë. 
Falja terapeutike është si kirurgji. 

Mund të falësh nëse je i gatshëm të heqësh dorë nga ndjenja e dënimit, ta anulosh borxhin, 
pa rezerva mendore. 

Falja e vërtetë vjen vetëm kur jemi të aftë ta shohim, dhe ta pranojmë emocionalisht, se nuk 
ka dhe nuk ka pasur asgjë që ne të falim. Nuk është dashur ta dënojmë apo urrejmë personin 
fare. 

Ti i bën gabimet. Gabimet nuk të bëjnë “Ty”. Kur mendojmë për gabimet tona (apo të të 
tjerëve) është e dobishme dhe realistike, të mendohet në terma të asaj se çka kemi bërë apo 
nuk kemi bërë, në vend se në terma të asaj se çka na kanë bërë gabimet neve. 

Gabimet përfshijnë diçka që e bëjmë dhe për të qenë realë, kur i përshkruajmë ato duhet të 
përdorim folje që tregojnë veprim, e jo emra që tregojnë gjendje të qenies. 

Për shembull, të thuash “dështova” (folje) është thjesht ta pranosh një gabim dhe mund të 
ndihmojë të çojë në sukses të ardhshëm. Por, të thuash “Unë jam dështim” (emër) nuk e 
përshkruan se çka ke bërë, por çka po mendon se të ka bërë gabimi ty. Kjo nuk kontribuon në 
mësim, por priret ta “fiksojë” gabimin dhe ta bëjë të përhershëm. 

Për të jetuar në mënyrë krijuese, duhet të jemi të gatshëm të jemi paksa të lëndueshëm. 
Shumë njerëz kanë nevojë për lëkurë më të trashë dhe më të fortë emocionale se që e kanë. 
Por atyre iu nevojitet vetëm gëzof apo epidermë rezistuese emocionale – jo guaskë. T’iu 
besosh, t’i duash, ta hapësh veten ndaj komunikimit emocional me njerëzit tjerë është t’i 
ekspozohesh rrezikut të lëndohesh. Nëse lëndohemi një herë, mundemi: ose ta ndërtojmë 
një guaskë të trashë mbrojtëse, apo lëkurë vrage që ta parandalojmë lëndimin e sërishëm; 
ose të mbesim të lëndueshëm dhe të vazhdojmë të jetojmë në mënyrë krijuese. Midhja në 
guaskë nuk “lëndohet” kurrë – por as s’mund t’i njohë gëzimet. 
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Jepi vetes lifting emocional të fytyrës 

Çanta jote e veglave përbëhet nga: 

 relaksimi i tensioneve negative për t’i parandaluar vragët 

 falja terapeutike për t’i hequr vragët e vjetra 

 furnizimi i vetes me epidermë rezistente (por jo të fortë) në vend të guaskës 

 jeta krijuese 

 gatishmëria të jesh paksa i lëndueshëm 

 dhe një nostalgji për të ardhmen në vend se për të shkuarën. 
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11. Si ta çelësh personalitetin tënd të vërtetë 
 

“PERSONALITETI”, ajo gjë magnetike dhe misterioze që është lehtë të njihet por vështirë të 
definohet, nuk ka të bëjë shumë me diçka që merret nga jashtë, sa me diçka që lëshohet, 
nga brenda. 

Pse secili e do një foshnje? Sigurisht jo për atë çka mund të bëjë foshnja, apo çka di ai, apo 
çka ka ai, por thjesht për shkak të asaj që ai është. 

Secila qenie njerëzore e ka atë diçka-në misterioze që e quajmë personalitet. Kur themi se 
një person “ka personalitet të mirë”, ajo çka vërtet mendojmë është se ai e ka çliruar dhe 
lëshuar potencialin krijues brenda tij dhe është i aftë ta shprehë veten e vet të vërtetë. 

“Personaliteti i dobët” dhe “personaliteti i frenuar” (penguar, inhibituar) janë e njëjta gjë. 
Personi me “personalitet të dobët” nuk e shpreh veten e vet krijuese të brendshme. Ai e ka 
zënë atë, e ka prangosur atë, e ka mbyllur dhe e ka hedhur çelësin. Simptomat e frenimit 
janë shumë dhe të larmishme: turpi, ndrojtja, vetëdija për veten, ashpërsia, ndjenjat e fajit të 
tepërt, pagjumësia, nervoza, acarueshmëria, paaftësia të bëhen relacione të lëmueshme me 
të tjerët. 

Feedback-u i tepërt negativ është kryesori në pengim. Feedback-u negativ në servo-
mekanizëm është ekuivalent me kritikën. Por qëllimi i tij është ta ndryshojë reagimin, dhe ta 
ndryshojë kursin e veprimit që çon përpara e jo ta ndalë krejtësisht. 

Feedback-u negativ gjithmonë thotë “Ndale atë që je duke e bërë, apo mënyrën si je duke e 
bërë – dhe bëj diçka tjetër.” Por, kur feedback-u negativ është i tepërt, apo kur mekanizmi 
ynë është tepër i ndjeshëm ndaj feedback-ut negativ, rezultati nuk është ndryshimi i reagimit 
– por frenimi  i plotë i reagimit. 

Që feedback-u negativ të jetë efektiv të na ndihmojë të flasim më mirë, ai duhet: 

(1) të jetë pak-a-shumë automatik apo i nënvetëdijshëm 

(2) duhet të ndodhë spontanisht, apo derisa jemi duke folur dhe 

(3) reagimi ndaj feedback-ut nuk duhet të jetë kaq i ndjeshëm sa të rezultojë në 
frenim 

Nëse jemi me vetëdije tepër kritikë ndaj të folurit tonë, apo nëse jemi tepër të kujdesshëm 
duke tentuar t’i shmangim gabimet para kohe, në vend se të reagojmë spontanisht, ka 
gjasë të ndodhë belbëzimi. 
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“Kujdesi” i tepruar çon në frenim dhe siklet. Kur e fut perin në gjilpërë, ndodh të mund ta 
mbash perin fort derisa e ke afruar vrimën e gjilpërës dhe ke tentuar ta fusësh perin – pastaj 
dora jote dridhet në mënyrë të pakontrollueshme dhe peri e huq cakun. 

Kujdesi i tepruar, apo të jesh tepër në siklet për të mos e bërë një gabim është formë e 
feedback-ut të tepruar negativ. 

“Nëse vërtet do ta nxjerrësh më të mirën në provim, flake librin një ditë më herët, thuaji 
vetes “Nuk do ta harxhoj as edhe një minutë në këtë gjë të mjerë, dhe ‘nuk i jap pesë pare’ 
(aq më bën) a kaloj apo jo”. Thuaje këtë sinqerisht, dhe ndjeje, dhe dil e luaj, apo shko fli, 
dhe jam i sigurt se rezultatet e nesërme do të të inkurajojnë ta përdorësh metodën 
përherë.” (William James, On Vital Reserves) 

“Vetëdija e vetes” është në të vërtetë “Vetëdija e të tjerëve”. “Çka mendojnë të tjerët” krijon 
frenim. 

Mënyra të lësh përshtypje të mirë në njerëzit tjerë është: Kurrë mos “provo” me vetëdije të lësh 
përshtypje të mirë te ta. Kurrë mos vepro, apo të dështosh të veprosh vetëm për të shkaktuar 
efekt me vetëdije. Kurrë mos e “pyet veten” me vetëdije se çka po mendon personi tjetër për 
ty, si po të gjykon. 

Vetëpërmbajtja vjen kur ti i injoron feedback-et e tepërta negative. Ky qëndrim të jesh imun 
ndaj të panjohurve apo situatave të panjohura, kjo mospërfillje e plotë për krejt të 
panjohurat dhe të papriturat e ka një emër. Quhet vetëpërmbajtje. Ajo është mënjanimi me 
vetëdije i të gjitha frikave që dalin nga rrethanat e reja dhe të pakontrollueshme. 

 

Shfrenimi – Hap i gjatë në drejtimin e kundërt 

Nëse je ndër miliona që vuajnë palumturi dhe dështim për shkak të frenimit – duhet ta 
praktikosh me vetëdije shfrenimin. Duhet të praktikosh të jesh më pak i kujdesshëm, më pak 
i shqetësuar, më pak i vetëdijshëm. Duhet të praktikosh të flasësh para se të mendosh në 
vend se të mendosh para se të flasësh – të veprosh pa menduar, në vend se të mendosh 
apo “ta konsiderosh me kujdes” para se të veprosh. 

Bota ka nevojë për një sasi të caktuar të frenimit, por jo tepër. Nevojitet balans dhe 
harmoni. Kur temperatura ka shkuar tepër lart, mjeku tenton ta ulë; kur ka shkuar shumë 
poshtë, ai tenton ta rrisë atë. Nuk është çështja se cila është “më e mira” – “shërimi” 
qëndron në atë ta marrësh një hap të gjatë në drejtimin e kundërt. Qëllimi ynë është një 
personalitet adekuat, vetë-përmbushës, krijues. Rruga për te qëllimi është një kurs ndërmjet 
tepër shumë dhe tepër pak frenim. Kur ka tepër, e korrigjojmë kursin duke e injoruar 
frenimin dhe duke praktikuar më tepër shpengim (shfrenim). 
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Ushtrime praktike për ta zvogëluar frenimin e tepërt 

1. Mos e pyet veten paraprakisht se çka “do të thuash”. Thjesht hape gojën dhe thuaje. 
Improvizo rrugës. 

2. Mos planifiko (mos mendo për të nesërmen). Mos mendo para se të veprosh. Vepro 
– dhe korrigjoji veprimet rrugës. Kjo këshillë mund të duket radikale, por është 
mënyra se si duhet të punojnë të gjithë servo-mekanizmat. Një torpedo nuk i 
“mendon” të gjitha gabimet e veta paraprakisht, dhe të tentojë t’i korrigjojë ato 
paraprakisht. Ajo duhet të veprojë së pari – të nisë të lëvizë kah caku – pastaj t’i 
korrigjojë gabimet që mund të shfaqen. 

3. Ndale kritikimin e vetes. Vetë-kritika e vetëdijshme dhe vetë-analiza e brendshme 
janë të mira dhe të dobishme – nëse bëhen mbase një herë në vit. Por si aktivitet i 
vazhdueshëm ditor është shkatërrues. Ruaju nga ky lloj i vetë-kritikimit – bjeri 
shkurt dhe ndale. 

4. Bëje shprehi të flasësh më zëshëm se zakonisht. Njerëzit e frenuar janë të njohur për 
butësi. Ngrite vëllimin e zërit tënd. Nuk ke nevojë t’iu bërtasësh njerëzve dhe të 
përdorësh ton të zemëruar – vetëm praktikoje me vetëdije të flasësh më fort se 
zakonisht. 

5. Bëjua me dije njerëzve kur të pëlqejnë. Personaliteti i frenuar frikësohet në 
shprehjen e ndjenjave “të mira” po aq sa ato të këqijat. Nëse ai shpreh dashuri, 
frikësohet se do të gjykohet sentimentalisht; nëse shpreh miqësi frikësohet se do të 
konsiderohet servil. Nëse e komplimenton dikë frikësohet se tjetri do ta mendojë si 
të cektë, apo do të dyshojë në motiv të mëvonshëm. Injoroji tërësisht të gjitha këto 
sinjale të feedback-ut negativ. Komplimentoji të paktën tre njerëz çdo ditë. Nëse të 
pëlqen se çka po bën, apo vesh, apo thotë dikush – bëja me dije. Ji i drejtpërdrejtë. 
“Më pëlqen ajo, Joe.” “Mary, ajo është kapelë shumë e bukur.” “Jim, kjo ma vërteton 
se je njeri elegant.” Dhe nëse je i martuar – thjesht thuaji gruas tënde, “Të dua” të 
paktën dy herë në ditë. 

 

 



Dr. Maxwell Maltz: Psiko-kibernetika 

38 

 

12. Qetësues që mund t’i bësh vetë, që sjellin paqe të mendjes 
 

Qetësuesit funksionojnë sepse e zvogëlojnë shumë, apo e eliminojnë, reagimin tonë ndaj 
stimuluesve shqetësues. Ata nuk e ndryshojnë ambientin. Stimuluesit shqetësues janë 
ende aty. Ende mund t’i njohim intelektualisht, por nuk iu përgjigjemi atyre emocionalisht. 

Mbi-reagimi është shprehi e keqe që mund të shërohet. Kur cingëron telefoni, pa menduar, 
përgjigjesh. Nuk duhet patjetër të përgjigjesh. Mundesh, nëse zgjedh, ta injorosh krejtësisht 
cingërimën e telefonit. Mundesh, nëse zgjedh, të vazhdosh të rrish ulur qetë dhe i relaksuar 
– duke e mbajtur gjendjen e mëhershme të organizimit, duke refuzuar t’i përgjigjesh sinjalit. 
Edhe pse je  i vetëdijshëm për të, ty më nuk të intereson dhe nuk i bindesh. 

Reagimi t’i shmangesh të panjohurve i shërben një qëllimi të mirë te fëmijët e vegjël. Por 
shumë njerëz vazhdojnë të ndjehen të turpshëm dhe jorehat në prezencë të çdo të 
panjohuri, edhe kur e dinë se ai vjen si mik e jo si armik. 

Mund ta shuajmë reagimin e kushtëzuar nëse e bëjmë praktikën e relaksimit në vend të 
përgjigjes. Mundemi, si në rastin e telefonit, të mësohemi ta injorojmë “zilen”, dhe të 
vazhdojmë të rrimë ulur qetë dhe “ta lëmë të cingërojë”. “Telefoni po cingëron, por unë nuk 
duhet patjetër të përgjigjem. Mund thjesht ta lë të cingërojë.” 

Nëse nuk mund ta injorosh përgjigjen – vonoje atë. “Numërimi deri në dhjetë” kur 
provokohesh të zemërohesh është këshillë shumë e mirë. 

Relaksimi e ndërton një perde psikike – apo qetësues, një çadër ndërmjet teje dhe stimulit 
shqetësues. 

Ndërtoja vetes një dhomë të qetë në mendjen tënde, për ulje të tensionit. Secili nga ne ka 
nevojë për një dhomë të qetë brenda mendjes së vet – një qendër të qetë brenda tij, si 
thellësia e oqeanit që nuk shqetësohet kurrë, pavarësisht sa të ashpra bëhen valët në 
sipërfaqe. Kurdo që i ke disa minuta ik në dhomën tënde të qetë. Thuaji vetes, “Do të pushoj 
pak në dhomën time të qetë.” 

Të nevojitet një sasi e caktuar e ikjes nga realiteti. 

“Pastroje” mekanizmin tënd para se ta marrësh përsipër një problem të ri. Përndryshe 
“tejzgjatja, vazhdimi emocional” nga një situatë do të jetë i papërshtatshëm për t’u marrë 
me tjetrën. Vazhdimi emocional shkakton shumë aksidente.  Edhe gjakftohtësia mund të 
vazhdohet. Vazhdoje qëndrimin paqësor, të vetëpërmbajtur, të palëvizur të “dhomës së 
qetë”. Ikja në “dhomën tënde të qetë” bëhet mekanizëm ideal i pastrimit për emocionet dhe 
disponimet. 
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Mbi të gjitha, mbaje në mend se çelësi se a shqetësohesh a je i qetë, plot frikë apo i 
vetëpërmbajtur, nuk është stimuli i jashtëm, çfarëdo qoftë ai, por përgjigjja dhe reagimi yt. 
Reagimi yt është ai që të “bën” të ndjehesh me frikë, i shqetësuar, i pasigurt. Nëse nuk 
reagon fare por “thjesht e lë telefonin të cingërojë” është e pamundur të ndjehesh i 
shqetësuar, pavarësisht se çka po ndodh përreth teje. 

Nëpër libër kemi folur për reagimin dhe përgjigjen si duhet ndaj faktorëve ambientalë.  Por 
njeriu në radhë të parë nuk është “reaktor” por “aktor”. Si qenie që synojmë qëllime ne së 
pari VEPROJMË. E caktojmë qëllimin tonë, e përcaktojmë kursin tonë. Pastaj, brenda 
kontekstit të kësaj strukture të synimit të qëllimit - përgjigjemi dhe reagojmë përkatësisht, 
domethënë, në atë mënyrë që do ta shtyjë tutje përparimin tonë dhe do t’i shërbejë 
qëllimeve tona. Nëse reagimi i çfarëdo lloji na qet nga kursi, apo punon kundër neve – 
atëherë pa reagim është reagimi i duhur. 

Pos negativiteteve që ekzistojnë në ambient, nganjëherë i imponojmë edhe tonat: Kjo apo 
ajo mund të ndodhë; Çka nëse ndodh kjo e kjo. Kur shqetësohemi, formojmë piktura 
mendore të pafavorshme të asaj se çka mund të ekzistojë në ambient, çka mund të ndodhë. 
Pastaj reagojmë ndaj atyre pikturave negative sikur të ishin realitet prezent. Kujtoje, sistemi 
yt nervor nuk mund ta dallojë përjetimin real dhe atë që imagjinohet gjallërisht. 

“Të mos bësh asgjë” është reagimi i duhur ndaj një problemi joreal. Sa i përket emocioneve 
tua, përgjigjja e duhur ndaj pikturave të shqetësimit është t’i injorosh krejtësisht ato. 
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13. Si ta kthesh një krizë në shans të kreativitetit 
 

Dallimi ndërmjet njerëzve te reagimi ndaj krizave është kryesisht çështje se si janë mësuar 
të reagojnë ndaj krizave. Për të performuar mirë në krizë ne duhet: 

(1) Të mësojmë shkathtësi të caktuara nën kushtet ku nuk do të jemi të mbimotivuar; 
duhet të ushtrojmë pa presion. 

(2) Duhet të mësojmë të reagojmë ndaj krizës me qëndrim agresiv, në vend se 
mbrojtës; t’i përgjigjemi sfidës në situatë në vend se rrezikut; ta mbajmë në mendje 
qëllimin tonë pozitiv. 

(3) Duhet të mësojmë t’i vlerësojmë situatat e ashtu-quajtura “kriza” në pikëpamjen e 
tyre të vërtetë; të mos bëjmë male nga pirgjet e dheut, apo të reagojmë sikur një 
sfidë e vogël të ishte çështje e jetës a vdekjes. 

 

(1) Ushtro pa presion 

Presioni e ngadalëson nxënien. Praktikoji ushtrimet para pasqyrës (p.sh. boksi para 
pasqyrës). Edhe ushtrimet e lehta sjellin pikë më të mira. Këto teknika janë kaq të thjeshta 
dhe rezultatet kaq të habitshme sa që shumë njerëz priren t’i lidhin me ndonjë lloj magjie. 

Ushtrimet para pasqyrës e “aktivizojnë” shprehjen e vetes. “Express” fjalë për fjalë 
domethënë “të shtysh jashtë”. Në ushtrime para pasqyrës e praktikon shprehjen e vetes pa 
prezencë të faktorëve frenues. I mëson lëvizjet korrekte. E formon një “hartë mendore” që 
mbahet në kujtesë. 

Çelësi është të mendosh çka do të bëj unë dhe çka dua të ndodhë në vend se çka do të bëjnë 
të tjerët apo çka mund të më ndodhë; të përqendrohesh në çka dëshiron të të ndodhë, të 
ndjehesh se mund ta bësh të ndodhë, dhe zakonisht kjo ndodh. 

 

(2) Kriza sjell fuqi 

Përvoja na mëson se nëse e pranojmë sfidën pa frikë dhe e shpenzojmë fuqinë tonë me 
vetëbesim, çdo rrezik apo vështirësi e sjell fuqinë e vet. Sekreti qëndron në qëndrimin e 
“pranimit të sfidës pa frikë” dhe “shpenzimin konfident të fuqisë sonë”. Kjo domethënë 
mbajtje e qëndrimit agresiv, të orientuar kah qëllimi, në vend të një qëndrimi mbrojtës, 
bishtnues, negativ: “Pavarësisht çka ndodh, mund t’ia dal, apo mund ta kaloj”, në vend se 
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“Shpresoj të mos ndodhë asgjë.” Atëherë kriza vepron si stimulues që lëshon fuqi shtesë për 
të të ndihmuar ta arrish qëllimin tënd. 

Mos e ngatërro ngazëllimin me frikën. Çdo person normal që është mjaft inteligjent ta 
kuptojë situatën bëhet “i ngazëllyer” apo “nervoz” pak para një situate krize. Derisa ta 
drejtosh kah një qëllim ky ngazëllim nuk është as frikë, as siklet, as guxim, as konfidencë, 
as asgjë tjetër pos një furnizim i shtuar i energjisë së “bojlerit”. Nuk është shenjë e 
dobësisë. Është shenjë e forcës shtesë që mund të përdoret në çfarëdo mënyre që ti zgjedh. 
Zgjedh të vendosësh “dinamit shtesë” në veprimet e tua. 

 

(3) “Çka mund të ndodhë në rastin më të keq?” 

Kur ndonjë fatkeqësi kërcënon, konsideroje seriozisht dhe me paramendim se cili është 
rasti më i keq që mund të ndodhë. Kur ta kesh bërë me vendosmëri këtë për ca kohë dhe i 
ke thënë vetes me bindje të plotë, “Në fund të fundit, kjo nuk do të kishte kaq shumë 
rëndësi”, do ta kuptosh se shqetësimi yt zbehet në masë goxha të jashtëzakonshme. 

Çka do të humbësh? Shqyrtimi i thellë do të tregojë se shumica e “situatave krizë” të 
përditshme nuk janë fare çështje të jetës a vdekjes, por shanse ose të përparosh, ose të 
rrish ku je. P.sh. një shitës ose do ta marrë porosinë dhe të dalë më i mirë se që ishte – ose 
nuk do ta marrë porosinë dhe do të jetë jo më i keq se para thirrjes telefonike. Nëse dështon 
ta marrë, ai do të jetë në pozitë të njëjtë si para se të pyeste. 

Kujtoje, mbi të gjitha, se çelësi i çdo situate krize je TI. Praktikoji dhe mësoji teknikat e 
thjeshta në këtë kapitull, dhe ti, si qindra tjerë para teje, mund të mësosh ta bësh krizën të 
punojë për ty duke e bërë krizën shans për kreativitet. 
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14. Si ta fitosh “atë Ndjenjë të Fitores” 
 

Mekanizmi yt krijues automatik operon në terma të qëllimeve dhe rezultateve 
përfundimtare. “Ti” e jep qëllimin duke menduar në terma të rezultateve përfundimtare. 
Pastaj mekanizmi yt automatik i furnizon mjetet nga të cilat arrihet ai. Për ta arritur këtu 
duhet të mendosh për rezultatin në terma të realizueshmërisë së tashme. Realizueshmëria e 
qëllimit duhet të shihet aq qartë sa që bëhet “reale” për trurin dhe sistemin tënd nervor. Aq 
reale, në fakt, sa që shkaktohen të njëjtat ndjenja që do të ishin prezente sikur të jetë arrirë 
qëllimi tashmë. Truri dhe sistemi ynë nervor nuk mund ta bëjnë dallimin ndërmjet një 
përjetimi ”real”, dhe atij që imagjinohet gjallërisht. 

Nëse ka një sekret për operimin e mekanizmit tënd krijues të pavetëdijshëm, ai është ky: 
thirre, kaploje, shkaktoje ndjenjën e suksesit. Kur ndjehesh i suksesshëm dhe me vetëbesim, 
do të veprosh me sukses. Kur ndjenja është e fortë, praktikisht nuk mund të gabosh. Vetë 
“ndjenja e fitores” nuk e shkakton të operosh me sukses, por është më shumë shenjë apo 
simptomë se jemi konfiguruar për sukses. 

Gradualiteti (shkallë-shkallshmëria) është sekreti. Ngritësit e peshave nisin me pesha që 
mund t’i çojnë dhe gradualisht i rrisin peshat gjatë një periudhe kohore. Menaxherët e mirë 
të boksit e nisin një boksier me kundërshtarë të lehtë dhe gradualisht e përballin me 
boksierë me më shumë përvojë. Principet e njëjta të përgjithshme mund t’i aplikojmë 
pothuaj në çdo fushë. Principi është thjesht të nisësh me një “kundërshtar” ndaj të cilit 
mund t’ia dalësh, dhe gradualisht të marrësh detyra gjithnjë e më të vështira. 

 

Shqetësimi pozitiv dhe konstruktiv 

Mentalisht, fillo të luash me idenë e suksesit të plotë dhe të pashmangshëm. Mos provo të 
përdorësh përpjekje apo fuqi të vullnetit për ta sjellë bindjen e dëshiruar.  Bëje atë që e bën 
kur shqetësohesh, vetëm se “shqetësohu” për një qëllim pozitiv dhe një rezultat të 
dëshiruar në vend se për një qëllim negativ dhe një rezultat të padëshiruar. 

Përdore “gradualitetin”.  Zakonisht fillon me një “paramendim”. “Veç paramendo të ndodhë 
kjo e kjo gjë.”  Thjesht “luaj” me këtë. Pastaj vjen ideja e “mundësisë”. “Epo, në fund të 
fundit,” thua, “një gjë e tillë është e mundur.” Do të mund të ndodhte. Pastaj vjen pikturimi 
mendor. Fillo ta imagjinosh se si do të ishte rezultati i dëshirueshëm. Shko nëpër pikturat 
mendore dhe përshkruaji detalet dhe finesat. Lëshoje filmin me përsëritje prej fillimit deri 
në fund. Ndërsa imazhet tua mendore bëhen më të detalizuara, ndërsa ato përsëriten 
vazhdimisht – do ta kuptosh se ndjenjat përkatëse nisin të shfaqen vetë, sikur të ketë 
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ndodhur tashmë rezultati i favorshëm. Tani ndjenjat përkatëse do të jenë ato të besimit, 
vetë-besimit, guximit – apo të gjitha të mbështjella në një pako, “Ajo Ndjenjë e Fitores”. 

Mos merr këshilla nga frikat e tua. Pranoji ndjenjat negative si sfidë. Nëse reagojmë ndaj 
ndjenjave negative me agresion dhe pozitivisht, ato bëhen sfida që automatikisht do të 
nxisin më shumë fuqi dhe më shumë aftësi brenda nesh. Krejt varet nga individi dhe 
qëndrimet e tij, a përdoren ndjenjat negative si asete apo pengesa. Reago me agresion ndaj 
“këshillës” tënde negative. 

Shërimi për shqetësimin është ta bësh shprehi t’i zëvendësosh menjëherë “imazhet e 
pakëndshme të shqetësimit” me imazhe mendore të këndshme, të shëndetshme e të 
dobishme. 

Edhe pse mund të kemi pasur përjetime të palumtura dhe trauma në fëmijëri, që kanë lënë 
gjurmë në mendje, kjo nuk domethënë se jemi në mëshirën e këtyre gjurmëve, apo se 
shabllonet tona të sjelljes janë “vendosur”, të paracaktuar dhe të  pandryshueshëm. Të 
menduarit tonë aktual, shprehitë tona aktuale, qëndrimet tona ndaj përjetimeve të kaluara, 
dhe qëndrimet tona ndaj të ardhmes – të gjitha kanë ndikim ndaj gjurmëve të vjetra të 
regjistruara. E vjetra mund të ndryshohet, zëvendësohet me të menduarit tonë aktual. 

Kur pajisja jote luan muzikë që nuk të pëlqen, ti nuk provon ta detyrosh të këndojë më mirë. 
Nuk e përdor përpjekjen apo forcën e vullnetit. Nuk e përplas pajisjen. Nuk mundohesh ta 
ndryshosh vetë muzikën. Ti thjesht e ndryshon këngën apo pjesën që po luhet dhe muzika 
kujdeset vetë për veten. Përdore teknikën e njëjtë në “muzikën” që vjen nga makina jote e 
brendshme. Mos e ndesh vullnetin tënd direkt kundër “muzikës”.  Përderisa pikturat 
mendore (shkaku) e okupojnë vëmendjen tënde, asnjë sasi e përpjekjes nuk do ta ndryshojë 
muzikën (rezultatin). Në vend të kësaj, provo ta vësh një këngë të re. Ndryshoji pikturat tua 
mendore, dhe ndjenjat do të kujdesen vetë për veten. 
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15. Më shumë vite jetë dhe më shumë jetë në vitet e tua 
 

Forca e jetës - sekreti i shërimit dhe sekreti i rinisë 

Unë besoj se trupi fizik, duke e përfshirë edhe trurin fizik dhe sistemin nervor, është makinë, 
e përbërë nga shumë mekanizma më të vegjël, të gjithë qëllimorë, apo të drejtuar nga 
qëllimet. Por nuk besoj se NJERIU është makinë. Besoj se esenca e NJERIUT është ajo që e 
gjallëron këtë makinë; ajo që jeton në këtë makinë, drejton dhe e kontrollon atë, dhe e 
përdor atë si mjet. 

Jungu flet për libidon apo nxitjen si forcë që dallgëzon nëpër jetët tona, herë si impuls për 
t’u ushqyer, herë si instinkt seksual; pastaj elan vital i Bergson-it që sugjerojnë se ne jemi 
kanale të energjisë, se jeta dhe fuqia nuk përmbahet aq shumë në ne, por rrjedh nëpër ne. 
Kjo forcë e jetës, apo energji e adaptimit, quaje si të duash, është energjia e njëjtë që e 
shëron një plagë dhe që i mban funksionale të gjitha organet e trupit tonë. 

Mendimet, qëndrimet dhe emocionet e tua veprojnë si terapi jospecifike. 

 

Fshehtësia e “Shëruesve të Shpejtë” 

Ishin optimistë, “mendues pozitivë” gazmorë, që jo vetëm presin të “bëhen mirë” së shpejti, 
por që të gjithë e kanë ndonjë arsye apo nevojë  të parezistueshme të bëhen mirë shpejt. 
Ata kanë “diçka të mirë që mezi e presin” dhe jo vetëm “diçka për të cilën jetojnë” por “diçka 
për të cilën bëhen mirë”: 

“Më duhet të kthehem në punë”, “Më duhet të dal nga këtu që të mund ta arrij qëllimin tim” 
ishin shprehjet e përbashkëta. 

Qëndrimet mendore mund të ndikojnë në mekanizmat shërues të trupit. Kur ne “presim të 
plakemi” në një moshë të caktuar, ne e plakim veten me mendime. 
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Gjashtë nevojat themelore 

Gjashtë nevojat themelore që i ka çdo njeri sipas Dr. John Shindler janë: 

1. Nevoja për Dashuri 

2. Nevoja për Siguri 

3. Nevoja për Shprehje Krijuese 

4. Nevoja për t’u Njohur nga të tjerët 

5. Nevoja për Përjetime e Përvoja të Reja 

6. Nevoja për Vetë-Vlerësim 

Unë do t’ia shtoja edhe një nevojë tjetër themelore... nevojën për më shumë jetë – nevojën 
që mezi ta presësh të nesërmen dhe të ardhmen me ngazëllim dhe parashikim. 

 

Zhvillo nostalgji për të ardhmen 

Pacientëve të mi ju them “zhvillo nostalgji për të ardhmen”, në vend se për të shkuarën, 
nëse  duan të mbesin produktivë dhe vitalë. Zhvillo entuziazëm për jetë, krijo nevojë për më 
shumë jetë, dhe do të marrësh më shumë jetë. 

Besimi, guximi, interesimi, optimizmi, shikimi përpara, na sjellin jetë të re dhe më shumë 
jetë. Kotësia, pesimizmi, frustrimi, jetimi në të shkuarën, janë jo vetëm karakteristikë e 
“moshës së vjetër”; ato kontribuojnë në të. 

Pensionohu nga një punë, por kurrë mos u pensiono nga jeta. Nuk i mbyt njerëzit 
pensionimi nga puna, por pensionimi nga jeta. 

Mos vendos kufizime në jetën tënde. Çfarëdo qoftë definicioni yt i lumturisë, ti do të 
përjetosh lumturi vetëm ndërsa përjeton më shumë jetë. Më shumë jetë, ndër të tjerat, 
domethënë më shumë përmbushje, arritje e qëllimeve që ia vlejnë, më shumë dashuri e 
përjetuar dhe e dhënë, më shumë shëndet dhe kënaqësi, më shumë lumturi edhe për ty 
edhe për të tjerët. 
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Online 

 

Të gjitha publikimet  |:( |:) mund t’i shkarkoni falas nga web-faqet: 

http://botimetrb.wordpress.com/ 

http://sites.google.com/site/kalabuli/jetes%C3%AB 

Faqja në Facebook: |:( |:) Publikimet RB: 

https://www.facebook.com/pages/-Publikimet-RB/132542120116133 

 

dhe web-faqet partnere: 

http://sa-kra.ch/ 

http://www.syri3.com/ 
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