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Muajin e kaluar, në editorialin tonë ne ua prezantuam ndryshimet dhe përmirësimet që i kemi 
zbatuar për ta bërë revistën tonë më interesante dhe më tërheqëse për lexuesin e shekullit të 
njëzetenjëtë. Çdokush që e ka lexuar atë editorial do ta kujtoj që aty e kemi theksuar që këto 
ndryshime përputhen me 20 Vjetorin e revistës sonë.

Është më se e rendit që për nder të këtij përvjetori jubilar, në këtë edicion ne të vazhdojmë me një befasi tjetër 
të mrekullueshme, e cila do të jetë shumë më shpërblyese për ju. Me fjalë të tjera, është kënaqësia dhe nderi im 
i veçantë që t’ju njoftojë se duke filluar nga muaji shkurt, ne do të fillojmë të zhvillojmë një lojë shpërblyese me 
dhjetë edicione, e cila do të zgjasë gjatë tërë vitit 2022. Për më tepër, kësaj here, ne i kemi bashkuar forcat me 
kolegët tanë në Radio K4. Prandaj ndiqni kanalet tona të mediave sociale (4You Magazine dhe Radio K4) dhe 
ueb faqet tona për të mos humbur rastin që të fitoni çmime të vlefshme.

Kush? Çka? Kur?
Loja Shpërblyese do të organizohet dhe zhvillohet dhjetë herë në vit (nga 5 herë në vit nga secila prej redaksive 
tona). Në secilin edicion një fitues do të zgjidhet me short nga të gjithë pjesëmarrësit që janë bërë pjesë e lojës 
sonë shpërblyese.
Publiku i synuar për këtë Lojë Shpërblyese do të jenë gjeneratat e reja, dhe në përputhje me këtë secili fitues do 
të fitojë një dhuratë të përshtatshme dhe të çmuar (për të mësuar më shumë na ndiqni në platformat tona të 
mediave sociale - Facebook dhe Instagram). Gjithsesi, më duhet ta theksojë që për të marrë pjesë në lojën tonë 
ju duhet t’i plotësoni disa kritere si:

• Mosha e lejuar për pjesëmarrje në këtë garë është 14-25 vjeçar;
• Bëni Like dhe/ose Follow faqeve tona në Facebook dhe Instagram;
• Përgjigjuni saktë në pyetjet tona;
• Fituesi do të zgjidhet me short në fund të muajit.

Gara do të zhvillohet tërësisht online, prandaj krahas kësaj ju duhet edhe t’i jepni të dhënat personale që 
kërkohen në ueb faqen tonë.

Platformat e Mediave Sociale
Kështu pra, nëse dëshironi që të merrni pjesë në lojën tonë shpërblyese, e tëra që duhet të bëni është që t’i 
vizitoni ueb faqet tona përmes vegzave dhe QR kodeve që i gjeni në faqet e 4You Magazine dhe Radio K4 në 
Facebook dhe Instagram.
Edicioni i parë i lojës shpërblyese do të organizohet në muajin shkurt 2022 dhe do të vazhdojë më pas çdo muaj 
deri në korrik 2022, gjatë muajit gusht, loja shpërblyese do të ndërpritet për t’u vazhduar më pas nga muaji 
shtator deri në dhjetor 2022. 
Në fund, nuk më mbetet tjetër që t’ju them, përpos që t’i lexoni me kujdes udhëzimet tona për pjesëmarrje dhe 
që t’ju ftojë që të bëheni pjesë e lojës sonë shpërblyese.

“4You magazine” është 
publikim zyrtar i KFOR-it, 
prodhuar dhe financuar 
nga KFOR-i, i shtypur në 
Kosovë dhe shpërndahet 
pa pagesë. Përmbajtja nuk 
reflekton qëndrimin zyrtar të 
koalicionit apo të shteteve 
anëtare. KFOR-i pranon edhe i 
mirëpret opinionet tuaja dhe i 
publikon ato, por në formë të 
përmbledhur. Nëse kërkohet 
emri i autorit të mos trego-
het, kjo mund të bëhet, por 
nuk do të publikohen letra 
anonime, shpifëse apo me 
qëllim të keq.
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Cover: 
The Kid LAROI

Last month in our editorial we introduced to you the changes and improvements that we have 
implemented so that we would make our magazine more interesting and appealing to the twenty-
first century reader. Everyone who has read that editorial will remember that we emphasized that 
these changes coincided with our magazine’s 20th Anniversary. 

It is only befitting that in celebration of this jubilar anniversary, in this edition we continue with another 
surprise that will be much more rewarding for you. Namely, it is my immense pleasure and honor to announce 
that starting this February we will start conducting a ten-edition prize game that will take place during the 
entire 2022. Moreover, this time around we have joined forces with our colleagues at Radio K4. So do follow 
our (4You Magazine and Radio K4) social media channels and webpages and do not miss the chance to win 
valuable prizes.

Who? What? When?
The Prize Game will be organized and conducted ten times per year (5 times per year for each media outlet). 
In each edition one winner will be randomly selected from all the contestants that enter our prize game. 

The main target audience of the Prize Game will be younger generations, and accordingly each winner will 
get a suitable and valuable prize (to find out more follow us on our social media platforms - Facebook & 
Instagram). I can say though that to become part of our game you must meet certain criteria such as:

• Eligible age for participation in this competition is 14-25 years old;
• Like and/or Follow our Facebook and Instagram Pages;
• Correctly answer our questions;
• The winner will be chosen randomly by a draw at the end of the month.

The competition is completely online, therefore in addition you need to also provide the personal information 
required on our webpages. 

Social Media outlets
So, if you want to participate in this Prize Game, all you must do is to visit our webpage through links and QR 
codes provided in our Facebook and Instagram Pages of both 4You Magazine and Radio K4.
The first edition of the prize game will be organized in February 2022 and will then continue to be organized 
every month until July 2022. During August, the Prize game will be paused to be continued from September 
until December 2022. 
In the end, there is nothing else to say, but to recommend that you carefully read our instructions for 
participation and invite you to become part of the Prize Game.

"4You magazine" is an 
official publication of KFOR, 
produced and financed by 
KFOR, printed in Kosovo 
and distributed freely. The 
contents do not necessarily 
reflect the official point of 
view of the coalition or that 
of any of its member states. 
KFOR accepts and welcomes 
your opinions, it will publish 
some of these, eventual-
ly in a condensed form. If 
requested the name of the 
writer will be withheld but 
no anonymous, defamatory 
or malicious letters will be 
printed.

Chief Editor: 
Leonora Shabanaj Nikshiq
Journalists: Ali Rexha, 
Violeta Matovic
Photos by: Ekipi “4U”
Design & Layout: 
Bekim Shabani & 
Leopard Cana

The editorial staff can be 
contacted on: 
038/503-603-2139
Any letters can be sent at: 
HQ KFOR - Film City; 
“4You magazine”; 
Strasbourg Building;
10000 Pristina
E-mail: 
magazineforyou2003@gmail.
com;
http://www.magazineforyou.
com
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Për shkak të karakterit të saj 
specifik, ajo sjellë në gjirin e 
saj nxënës nga shumë komuna, 

të cilët e zhvillojnë talentin e tyre 
artistik, por njëkohësisht edhe i 
hedhin themelet e karrierës së tyre 
profesionale. Kuadri mësimor është 
i tëri i kualifikuar dhe profesional. 
Dhomat e mësimit, së bashku me 
atelietë, kabinetet dhe hapësirat tjera 
për mësim janë të pajisura në përputhje 
me specifikat përkatëse, dhe për 
rrjedhojë ato e japin pasqyrën e një 
shkolle model.

Historiku
Zanafillën e punës së kësaj shkolle 
e hasim në vitin 1948, atëherë kur 
hapet si shkollë artizanale duke i 
përfshirë edhe drejtimet të cilat më 
vonë u bartën në shkollat e tjera, si 

Shkolla Ekonomike dhe Shkolla 
Teknike. Prandaj, me të drejtë thuhet 
se kjo shkollë është ndër më të vjetrat 
në komunën e Pejës. Më vonë, ajo 
u shndërrua në shkollë të mesme 
profesionale të artit, ndërkaq formën 
që e ka sot e mori në dekadat e fundit, 
kur edhe u orientua tërësisht në artet 
aplikative, përkatësisht në drejtimet të 
cilat ekzistojnë sot.

Drejtimet-lëmitë e punës
Drejtimet të cilat i ofron shkolla për 
vijim të mësimit janë: Dizajn Enterieri; 
Dizajn Tekstili dhe Veshje; Dizajn Grafik; 
Formësues Qeramike; dhe Art – Pikturë. 
Për ndryshe në këtë shkollë i vijojnë 

mësimet gjithsejtë 260 nxënës, ku 163 
prej tyre janë femra.

Praktikat profesionale 
në kuadër të Mësimit në 
Vend të Punës (MVP)
“Bashkëpunimi shkollë – punëdhënës 
luan rol themelor në zhvillimin 
e kompetencave profesionale të 
nxënësve; në përshtatjen dhe 
përmirësimin e të nxënit në mjedisin 
shkollor, në përputhje me kërkesat 
e profesionit; në përmirësimin e 
vet-besimit dhe përshtatshmërinë e 
nxënësve në situata profesionale; në 
përmirësimin e punësueshmërisë së 
nxënësve; në përmirësimin e aftësive 
profesionale të instruktorëve; dhe sjell 
sektorin e AAP dhe punëdhënësve më 
pranë njëri-tjetrit.” 

Kështu e shpjegon rëndësinë e 
praktikës profesionale në kuadër 
të MVP-së, drejtori i kësaj shkolle 
z. Kastriot Blakaj. Ai vazhdoi më tej 
duke theksuar se mësimi në vendin 
e punës është një formë e arsimit 
dhe aftësimit profesional dual për 
arritjen e kualifikimit profesional, i cili 
organizohet përmes bashkëpunimit 
ndërmjet punëdhënësve privat dhe 
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Due to its particular character, it 
brings in students from many 
municipalities, who nourish their 

artistic talent, but at the same time, lay the 
foundations of their professional careers. 
The teaching staff is fully qualified 
and professional. The classrooms, 
along with the studio, cabinets, and 
other teaching premises, are equipped 
in accordance with the relevant 
specifications, and as a result, they give 
the impression of a model school.

Background
This school embarked on its journey in 
1948, when it opened as a craft school, 
including fields of study, which were 
later transferred to other schools, such 
as the School of Economics and the 
Technical School. Therefore, it is rightly 
said that this school is one of the oldest 
in the municipality of Peja. Later, it was 
transformed into a vocational art high 
school, and recent decades shaped it into 
today’s form, wholly oriented towards the 
applied arts, respectively providing the 
fields of study delivered today.

Fields of study - work
Fields of study offered to students by the 
school are Interior Design; Textile and 
Clothing Design; Graphic Design; Ceramic 
Shapers; and Art - Painting. Currently, a 
total of 260 students attend this school, 
including 163 females.

Professional Internship 
as part of Work-Based 
Learning (WBL)
“School-employer cooperation plays a 
fundamental role in developing students’ 
vocational competences, in adapting 
and improving learning in the school 
environment, in accordance with the 
requirements of the vocation, in improving 
students’ self-confidence and adaptability 
to situations at work, in improving 
student employability, in improving the 
professional skills of instructors, and 
bringing the VET sector and employers 
closer together.” 

This is how the principal of this school, Mr. 
Kastriot Blakaj, explains the significance of 
the professional internship within the WBL. 
He went on to emphasize that on-the-
job training is a form of dual vocational 
education and training for achieving a 
professional qualification, organized 
through cooperation between private and 
public employers and vocational education 
and training institutions, in order to 
provide students of the vocational school 
with the opportunity to develop and attain 
skills and to practice their knowledge 
gained from school in the workplace.

According to Mr. Blakaj, the importance of 
on-the-job learning in training students 
with the necessary competences for 
successful employment is indisputable. 
Equally important is the quality of 
learning in the workplace. Students 
should be provided with conditions not 
only to actively participate in a variety 
of practical professional activities in the 
real environment of employers but this 
participation should also be characterized 
by meeting the requirements related to 
quality parameters.

“Professional internship, respectively WBL 
for the students of this school has started 
to be implemented and supported by ITED 
and SOLIDAR SUISSE, as pioneers of WBL 
in Kosovo. They are our close collaborators 
for the organizing and monitoring of WBL”, 
principal Blakaj added.

Thus, within the WBL, currently, more than 
45 students of this school are attending 
their internship in 14 private companies 
in Peja/Pec, in 3 school-related profiles: 
Interior Design; 2. Textile and Clothing 
Design; and Graphic Design.

HIGH SCHOOL OF APPLIED ARTS 
“ODHISE PASKALI” IN PEJA
“Odhise Paskali” High School of Applied Arts in Peja is a school 
with distinct specifics, in which prominent names of art, well-
known in Kosovo and beyond, attended lessons and took their first 
artistic steps.

publik dhe institucioneve të arsimit 
dhe aftësimit profesional, me qëllim 
që të iu ofrohen mundësi nxënëseve 
të shkollave profesionale të zhvillojnë 
dhe arrijnë aftësi dhe të praktikojnë 
njohuritë e marra nga shkolla në 
vendin e punës.

Sipas z. Blakaj, rëndësia e mësimit 
në vendin e punës në formimin 
e nxënësve me kompetencat 
e nevojshme për punësim të 
suksesshëm është e padiskutueshme. 
Po ashtu, po aq e rëndësishme është 
edhe cilësia e realizimit të mësimit 
në vendin e punës. Nxënësve duhet 
t’u krijohen kushte që jo vetëm të 
marrin pjesë në mënyrë aktive në 
një shumëllojshmëri të aktiviteteve 
praktike profesionale në mjediset 
reale të punëdhënësve, por kjo 
pjesëmarrje duhet të karakterizohet 
edhe nga përmbushja e kërkesave që 
ndërlidhen me parametrat cilësorë.

“Praktikat profesionale, respektivisht 
MVP për nxënësit e kësaj shkolle ka 
filluar të zbatohet dhe përkrahet 
nga ITED dhe SOLIDAR SUISSE, si 
pionier të MVP në Kosovë. Ata janë 
bashkëpunëtorët tonë të ngushtë për 
organizimin dhe monitorimin e MVP-
së,” shtoi drejtori Blakaj.

Kështu në kuadër të MVP-së, 
aktualisht më shumë se 45 nxënës 
të kësaj shkolle janë duke e vijuar 
praktikën në 14 kompani private 
të Pejës edhe atë në 3 profile që 
ndërlidhen me shkollën: Dizajn 
Enterieri; 2. Dizajn i Tekstilit dhe 
Veshjeve; si dhe Dizajn Grafik.

“Praktikat profesionale, 
respektivisht MVP për nxënësit 
e kësaj shkolle ka filluar të 
zbatohet dhe përkrahet nga ITED 
dhe SOLIDAR SUISSE, si pionier 
të MVP në Kosovë. Ata janë 
bashkëpunëtorët tonë të ngushtë 
për organizimin dhe monitorimin e 
MVP-së,” shtoi drejtori Blakaj.

“Professional internship, 
respectively WBL for the students 
of this school has started to be 
implemented and supported by 
ITED and SOLIDAR SUISSE, as 
pioneers of WBL in Kosovo. They 
are our close collaborators for 
the organizing and monitoring of 
WBL”, principal Blakaj added.
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DONACIONET E KFOR-it NDIHMOJNË NË 
PËRMIRËSIMIN E SEKTORIT TË SHËNDETËSISË

Donacion për stacionin 
e ri të ndihmës së parë 
në Vidanje
Vidanja është një fshat në Komunën 
e Klinës në të cilin para disa muajsh 
u inaugurua stacioni i ri i ndihmës së 
parë në nivel lokal, i cili ishte shumë i 
nevojshëm për banorët aty. Me qëllim 
që stacioni të jetë funksional dhe i 
gatshëm për të ofruar mbrojtjen e 
nevojshme shëndetësore për njerëzit, 
veçanërisht gjatë pandemisë COVID-19, 
KFOR-i i dhuroi pajisje të vlefshme dhe 
të nevojshme mjekësore.

Punonjësit e stacionit të ndihmës së 
parë e pranuan ndihmën e KFOR-it me 
mirënjohje të madhe. Doktor Z. Jesic 
deklaroi: “E kemi pranuar një donacion 
shumë të mirë dhe të rëndësishëm nga 
KFOR-i. Kjo ndihmë është jetike për të 
gjithë njerëzit e këtij rajoni. I falën-
deroj të gjithë ata që kanë kontribuar, 
dhe e falënderoj edhe KFOR-in për 
besimin që ka tek ne”.

Edhe Silvija Raskoviq, shefja e zyrës 
për të kthyerit në Komunën e Klinës, 

ishte dukshëm e lumtur. Ajo e shpre-
hu kënaqësinë e saj duke thënë: “Ky 
donacion do të thotë shumë, sepse 
deri tani banorët e Vidanjës për çdo 
lloj trajtimi duhej të udhëtonin në 
Osojanë. Megjithatë, falë pajisjeve 
mjekësore të dhuruara, këtu do të 
mund të kryejmë shumë më shumë 
ekzaminime këtu.” 

Me rastin e dorëzimit të pajisjeve 
mjekësore, nënkoloneli Frederic 
Fuerschuss nga njësia e CIMIC (Bash-

këpunimi Civilo-Ushtarak) e KFOR-it 
e theksoi rëndësinë e respektimit 
të këshillave të ekspertëve për të 
parandaluar përhapjen e COVID-19. 
“Është shumë e rëndësishme që të 
marrim seriozisht të gjitha masat 
mbrojtëse dhe të respektojmë reko-
mandimet e ekspertëve mjekësorë. 
Gjëja më e rëndësishme është të 
mbajmë maskën dhe distancën so-
ciale, dhe sigurisht të vaksinohemi. U 
rekomandoj të gjithë atyre që mund-
en të vaksinohen, ta bëjnë këtë.”

KFOR-i është një kontribues aktiv në përmirësimin e sektorit të kujdesit shëndetësor në Kosovë. 
Gjatë pandemisë COVID-19, KFOR-i ka dhuruar pajisje mjekësore për institucione dhe organi-
zata të ndryshme shëndetësore. Siç është paraqitur më poshtë, donacionet e KFOR-it në lidhje 

me shëndetin kanë për qëllim të mbështesin komunitetet në zona të ndryshme në Kosovë.
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Trajtime më të 
mira mjekësore për 
banorët e Komunës 
së Hanit të Elezit
Një donacion të KFOR-it e ka 
pranuar edhe Qendra Kryesore 
e Mjekësisë Familjare në Han 
të Elezit. Njësia e CIMIC-ut i ka 
dhuruar kësaj qendre mbi 9000€ 
pajisje mjekësore. Togeri Olindo 
Pagliaro, përfaqësues i Komandës 
Rajonale-Perëndim, i cili mori 
pjesë në dorëzimin e këtij dona-
cioni, tha: “Kujdesi shëndetësor 
është identifikuar si prioritet për 
projektet e CIMIC-ut të KFOR-it 
dhe jam i lumtur që banorët e 
kësaj komune do të përfitojnë nga 
trajtime më të mira mjekësore 
falë këtij donacioni.”

Mirënjohje për ndihmën e pran-
uar shprehu edhe dr. Njazi Luma 
nga Qendra Mjekësore, i cili thek-
soi se ky donacioni ishte shumë 
i nevojshëm për ta: “Ky donacion 
do t'i ndihmojë popullatës së 
kësaj ane të marr trajtimet e nev-
ojshme, si dhe të ofrojmë shër-
bime cilësore në Han të Elezit. 
Çdo pajisje është e rëndësishme 
në mjekësi, sidomos karriget 
mjekësore, frigoriferët mjekësorë 
dhe materialet e tjera që i kemi 
marrë sot dhe na janë nevojitur 
shumë në këtë qendër, sepse ne 
nuk kemi pasur pajisje të tilla në 
komunën tonë”, theksoi Dr. Luma. 

KFOR-i mbetet i 
përkushtuar për të 
mbështetur të gjithë 
njerëzit që jetojnë 
në Kosovë
Përmes këtyre donacioneve 
KFOR-i manifeston përkushtim 
dhe mbështetje të plotë për 
njerëzit dhe institucionet në 
Kosovë, me fokus të veçantë në 
sistemin e kujdesit shëndetësor. 
Donacionet e tilla janë vetëm 
disa nga një seri projektesh të 
KFOR-it që synojnë të ndihmojnë 
të gjitha komunitetet.

KFOR is an active contributor to the improvement of the 
health care sector in Kosovo. During the COVID-19 

pandemic, the KFOR has donated medical equipment to 
various health institutions and organizations. As presented 

below, KFOR’s health related donations are meant to support 
communities in different areas in Kosovo.

KFOR DONATIONS HELP IMPROVE 
THE HEALTH CARE SECTOR 
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Donation to new First 
Aid Station in Vidanje
Vidanje, a village in Klina Municipal-
ity, a few months ago inaugurated a 
new local first aid station, which the 
population absolutely needed. With 
the aim to make this first aid station 
functional and fit to provide the nec-
essary health protection for people, 
especially during the COVID-19 pan-
demic, KFOR donated valuable and 
necessary medical equipment.

The employees of Vidanje First Aid 
Station received KFOR’s donation with 
immense gratitude. Doctor Z. Jesic, 
stated: “We have received a very good 
and important donation from KFOR”. 
This help is vital for all the people of 
this region. I thank all those who have 
contributed, and I also thank KFOR for 
their trust in us.”

Silvija Raskovic, Head of the Office for 
Returnees in Klina Municipality, was 
visibly happy too. She expressed her 
content, saying: “This donation means 
a lot, because until now the people in 
Vidanje had to travel to Osojane for all 
kinds of treatment. However, thanks 
to the donated medical equipment, 
we will be able to perform a lot more 
examinations here.”

Upon delivering the medical equipment 
Lieutenant Colonel Frederic Fuerschuss 
from the KFOR CIMIC (Civilian Military 
Cooperation) unit stressed the impor-
tance of following the advice of experts 
to prevent the spread of COVID-19: “It 
is crucial that we take all protection 
measures seriously and that we respect 
medical experts’ recommendations. The 
most important thing is to wear masks, 
maintain social distance, and get vacci-
nated. I recommend that everyone who 
can, gets vaccinated.”

Better medical treat-
ments for the inhabi-
tants of Hani i Elezit/
Elez Han Municipality
The Family Medical Center in Hani 
i Elezit/Elez Han also received a 
donation from KFOR. The CIMIC unit 
donated medical equipment in the 
amount of over €9,000. Lieutenant 
Olindo Pagliaro, representative of 
KFOR Regional Command West, who 
attended the delivery of this dona-
tion, stated that “healthcare is iden-
tified as a priority for KFOR CIMIC 
projects and I am happy that the 
inhabitants of this municipality are 
going to benefit from better medical 
treatments thanks to this donation.” 

Doctor Njazi Luma, from the Medical 
Center, also expressed his gratitude 
for the help, stressing that the do-
nation was very much needed: “This 
donation will serve our population for 
treatments and will elevate the quality 
services in Hani i Elezit/Elez Han. In 
medicine any equipment is important, 
especially medical chairs, medicine 
fridges, and other materials that we 
have received today. They were very 
needed in this center, because we had 
no such equipment in our municipali-
ty,” highlighted Dr. Luma.

KFOR remains commit-
ted to support all the 
people living in Kosovo
Through these donations KFOR mani-
fests full commitment and support to 
the people and institutions in Kosovo, 
with special focus on the health care 
system. Such donations are just a few 
in a series of KFOR projects meant to 
help all communities.

Na vizitoni në:
Visit us at:



Produktet e miratuara nga adoleshentët që 
ata thonë se janë me të vërtetë të lezetshme

Cilësia e ndërtimit, qëndrueshmëria, 
prakticiteti, përdorimi, trendi; këta 
janë vetëm disa nga shumë faktorë 
që marrim parasysh sa herë që duam 
të blejmë një produkt, pavarësisht 
qëllimit apo përdorimit të tij. Këta 
faktorë janë edhe më të rëndësishëm 
në këtë epokë moderne kur jemi të 
rrethuar nga një bollëk zgjedhjesh të 
paparë. Në fund, zgjedhja jonë varet 
gjithmonë nga preferencat personale. 
Megjithatë, ka gjithmonë disa 
produkte që miratohen nga pothuajse 
të gjithë. Më poshtë mund të gjeni 
një listë të gjërave që marrin vulën e 
miratimit të adoleshentëve.

Çantat e shpinës 
Fjällräven Kånken 
Ato janë të dashura për qëndrueshmërinë 
e tyre, komoditetin dhe të gjitha ngjyrat 
me të cilat vijnë. Plus, ato mbajnë një 
sërë gjërash, kështu që janë të mira për 
më shumë sesa thjesht veq për shkollë. 
“Ato kanë rripat më të rehatshëm, vijnë në 
shumë ngjyra të ndryshme, përshtaten me 
një sërë gjërash dhe zgjasin përgjithmonë. 
Unë i kam tri prej tyre dhe i përdori nga 
një për çdo ditë!”

Çizmet luftarake 
Dr. Martens 
Ato janë një zgjedhje në modë në 
departamentin e këpucëve. Gjithashtu 
ato janë të shkëlqyeshme për të 
kaluar kushtet e vështira të dimrit dhe 
do të zgjasin për një kohë. “Ato janë 
një markë e shkëqyeshme çizmesh 
për t'u blerë dhe për të qëndruar 
përgjithmonë. Janë veçanërisht shumë 
të mira nëse jetoni në një vend me 
dimër të ashpër”.

Glossier
Glossier shkëlqyesi bënë produkte që 
kanë një ndjekje kulti si për të rriturit 
ashtu edhe për adoleshentët. Më të 
njohurit janë Balm Dotcom dhe Boy 
Brow. “Unë mendoj se jam e varur nga 
Glossier më i madh. Kam pothuajse çdo 
produkt, me përjashtim të atyre më të 

shtrenjtë si parfumi apo vajrat. Sa herë që 
marr para, ato shkojnë direkt në Glossier!”

Qirinjtë
Si fillim, kujt nuk i pëlqen një qiri i 
mirë? Së dyti, kujt nuk i pëlqen një 
aromë e këndshme Bath & Body 
Works? Së treti, kur i kombinoni të 
dyja, si mund të mos ju pëlqejë një 
qiri Bath & Body Works? Adoleshentë 
- jeni në trend. “Unë jam i fiksuar 
pas tyre. Nuk mund të ngopem 
kurrë - nëna ime mendon se është 
qesharake që i di emrat e të gjithë 
qirinjve”. 

Miqësore ndaj 
mjedisit 
Produkte si fije metalike të 
ripërdorshme, fije silikoni dhe çanta 
prodhimi. Adoleshentët me të vërtetë 
duan të bëjnë zgjedhje më natyrore dhe 
sinqerisht, ne duhet t'i falënderojmë 
ata. “Të gjitha gjërat që në fakt po 
ndihmojnë mjedisin si fije metalike dhe 
prodhime të çantave të ripërdorshme. 
Ato duhet të jenë një element kryesor 
në çdo familje”.

8 



 | Shkurt 2022

Teen-approved products they say 
are actually cool

Build quality, durability, practicality, usage, trendiness; these are 
only some of the many factors we take into consideration every 
time we want to buy a product, no matter its purpose or use. 
These factors are even more important in this modern age when 
we are surrounded by an unprecedented abundance of choices. 
In the end, our choice always depends on personal preferences. 
However, there are always some products that are approved by 
almost everyone. Below you can find a list of things that get the 
teen stamp of approval.

Fjällräven Kånken 
backpacks
They're loved for their durability, comfort 
and all the colours they come in. Plus, 
they hold a ton of things, so they're good 
for more than just school. "They have 
the comfiest straps, come in so many 
different colours, fit a ton of stuff, and 
last forever. I have three of them and I 
use one every single day!"

Dr. Martens combat boots
They're a trendy choice in the footwear 
department. They're also great for getting 
you through rough winter conditions, 
and they'll last awhile. "They’re such a 
great brand of boot to buy and have last 
forever. They’re especially great if you live 
in a place with harsh winters."

Glossier
Glossier makes products that have a 
cult-following with both adults AND 
teens. The most popular being their Balm 
Dotcom and Boy Brow. "I think I am the 
biggest Glossier addict. I have almost 
every product, with the exception of the 
more expensive ones like the perfume or 
the oils. Every time I get money, it goes 
directly to Glossier!" 

Candles
Because, for starters, who doesn't love a 
good candle? Second, who doesn't love a 
delicious Bath & Body Works scent? Third, 
when you combine the two, how can you 
not love a Bath & Body Works candle? 
Teens - you are onto something. "I am 
obsessed with them. I can never have 
enough - my mom thinks it's funny I know 
the names of all the candles." - reathegrat

Oversized sweaters and tees
The oversized sweater trend is here to 
stay and this winter comes in more styles 
than ever. Choose a V-neck sweater in a 
chunky cable knit for the perfect piece 
to wear with skinny jeans, or add a belt 
to a flared wool oversized sweater for a 
figure-flattering evening look. -"I simply 
love them all".

Environmentally-friendly
Products like reusable metal straws, 
silicone straws, and produce bags. The 
teens are really into making greener 
choices, and honestly, we should thank 
them. "All the stuff that’s actually helping 
the environment like metal straws and 
reusable produce bags. They should be a 
staple in every household."

Apple AirPods
Apple AirPods, while pricy, are definitely 
worth it - at least according to the 
teens. They're especially good for 
walking to class, and their long battery 
life makes them a good investment. "I 
know, so overused, but I can hide them 
under my hair in class and walk around 
with one in my ear and still hear what 
people want to say to me. And they have 
a long battery life!"

Nike Air Force
Nike Air Force 1s take the prize in the 
shoe department - these popular 
sneakers have actually been around 
since 1982 and come in a variety of styles 
and colours. Plus, they're super comfy! 
"Absolutely Air Force 1s. Almost everyone 
at my school likes them, and they're really 
nice and comfortable."

Xhupa dhe fanella 
me përmasa të mëdha
Trendi i pulovrave me përmasa të 
mëdha është këtu për të qëndruar dhe 
ky dimër vjen me më shumë stile se 
kurrë. Zgjidhni një pulovër me jakë V 
në një të thurur si bistek të trashë për 
veshjen perfekte për t'u veshur me 
xhinse të ngushta, ose shtoni një rrip në 
një pulovër të gjerë leshi të ndezur për 
një pamje të bukur mbrëmjeje. –“Unë 
thjesht i dua të gjithë”.

Apple AirPods
Apple AirPods, ndonëse të shtrenjta, 
por patjetër që ia vlejnë - të paktën 
sipas adoleshentëve. Ato janë 
veçanërisht të mira për të ecur deri në 
klasë dhe jetëgjatësia e tyre e baterisë 
i bën ato një investim të mirë. “E di, 
të tejpërdorur, por mund t'i fsheh nën 
flokët e mi në klasë dhe të eci me një 
në vesh dhe ende të dëgjoj se çfarë 
duan të më thonë njerëzit. Bateria e 
tyre qëndron shumë gjatë!”

Nike Air Force
Nike Air Force 1-shi merr çmimin në 
departamentin e këpucëve - këto 
atlete të njohura kanë ekzistuar në 
fakt që nga viti 1982 dhe vijnë në një 
shumëllojshmëri stilesh dhe ngjyrash. 
Plus, ato janë super komode! “Absolutisht 
Air Force 1. Pothuajse të gjithë në 
shkollën time i pëlqejnë dhe janë vërtet 
të këndshme dhe të rehatshme”.
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KID LAROI VAZHDON TË VENDOSET  
NË KRYE TË TOP-LISTAVE

"Australia është e ardhmja e muzikës"

Charlton Kenneth Jeffrey Howard (lindur më 17 gusht 2003), i njohur profesionalisht si Kid LAROI, është një 
reper dhe këngëtar australian nga Sidneji. Reperi 18-vjeçar ka shumë gjëra për të cilat ai në këtë moment duhet 
të jetë i lumtur, pasi vazhdimisht ka rritur bazën e tij të adhuruesve me hitet transmetuese “streaming”. Kid 
LAROI ka këngën më të madhe në planet - "Stay." LAROI tanimë ka arritur shumë për një kohë të shkurtër. Po 
aq mbresëlënëse sa është për dikë një album në vendin e parë dhe një këngë në vendin e parë, ylli i ri, projekti i 
parë madhor i të cilit doli vitin e kaluar, e mat suksesin ndryshe.

Ju thatë se nuk i shikoni se në cilin vend 
janë këngët dhe nuk festoni. Pse kështu?
Thjesht mendoj se duhet t'u jepni njerëzve 
kohë për të pranuar muzikën. Janë disa 
këngë që kur dolën për herë të parë i kam 
urryer, ose ndoshta më kanë pëlqyer shumë, 
por me kalimin e kohës kjo ndryshon. Unë 
thjesht bëj muzikë dhe e publikoj atë e kjo 
më mjafton mua. Unë e mbaj familjen time. 
Kështu e mas unë suksesin: fakti që jam në 
gjendje të kujdesem për familjen time. Nuk 
më intereson se në cilin vend është në asnjë 
top-listë, për sa kohë që unë jam ende në 
gjendje të mbaj familjen time dhe t'i mbaj të 
gjithë të lumtur.

Vlerësimet janë vlerësime, por gazeta 
“Sydney Morning Herald” lavdëroi 
albumin tuaj. Çfarë do të thotë për ju ajo 
mbështetje në vendlindje?
Është një ndjenjë që nuk mund ta shpjegosh. 
Gjithashtu është një ndjenjë që nuk e kam 
ngujuar ende në kokë. Është e çuditshme. 
Por, po, unë jam thjesht shumë mirënjohës. E 
gjitha është dashuri. Është çmenduri. Nga ajo 
sa shoh në internet, është çmenduri.

Ekziston një video-klip në internet ku ju 
thoni, "Mos e merrni atë shtrembër. Unë 
ndonjëherë bëj muzikë që është pak e 
prirur nga zhanri pop, por me të vërtetë 
bëj rep. Unë jam një reper, me të vërtetë 
bëj rep.” A ju shqetëson që ndonjëherë 

kritikuesit thonë se muzika juaj nuk 
është ajo që duhet të jetë sipas idesë së 
tyre për repin?
Sinqerisht, jo. Unë thjesht bëj atë që ndiej 
se është e drejtë dhe bëj çkado që më 
vjen. E njëjta gjë me top-listat, ato janë për 
të gjithë ju, jo për mua. Unë e bëj muzikën 
dhe e publikoj atë. Çfarëdo që duan të 
thonë është çfarëdo...

A ka ekzistuar ndonjëherë një moment 

kur kjo ju ka shqetësuar?
Sigurisht. Sigurisht. Në fillim më shqetësonte 
gjithmonë. Madje edhe në kohërat e kaluara 
në shkollë, fëmijët më tallnin, ndërsa 
unë përpiqesha të bëja muzikë. Dikur më 
bezdiste kaq shumë. Por mendoj se kjo është 
gjithashtu pjesë e shtytjes. Një pjesë e asaj 
që më motivon.

Kur vjen puna për të bërë këngë 
personale, a e ndjen nevojën që shpesh 
të krijosh të tilla? Pra, që të mund 
t'i tregoni njerëzve se kush jeni, në 
krahasim me supozimet që ata mund të 
bëjnë? 
Nuk është as për t'iu treguar njerëzve, është 
vetëm për qetësinë time. Nuk më intereson 
vërtet se çfarë mendojnë njerëzit.

Shumë njerëz kanë folur për 
bashkëpunimin tuaj me NBA YoungBoy. 
Si u bëtë bashkë?
Të vërtetit lidhen, o njeri. Të vërtetit lidhen. Ai 
është një djalë vërtet i mirë. Më dha shumë 
këshilla tejet të mira.

Dihet se nëna juaj ka ndikuar në shijet 
tuaja muzikore duke lëshuar muzikë të 
artistëve si “Erykah Badu” dhe “Kanye 
West”. A mund të flisni pak më shumë 
për ndikimin që kishte ajo tek ju?
Gjithçka që dëgjova që nga dita që linda 
ishte e tëra nëna ime, çfarëdo që nëna 
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ime lëshonte. Fëmijët thjesht 
përthithin çdo gjë rreth tyre dhe 
për fat nëna ime kishte shije 
mjaft të mirë në muzikë.

Si u ndjetë kur e publikuat 
projektin tuaj në të njëjtën 
javë kur një nga idhujt tuaj e 
publikoi të tijin?
Mendoj se Kanye është më i 
madhi i të gjitha kohërave dhe 
mendoj se unë jam i tmerrshëm. 
[Qeshet.] Kanye është më i 
madhi i të gjitha kohërave.

Publikuat këngën "Stay" dhe 
ju dhe Justin Bieber keni një 
marrëdhënie shumë të fortë. 
Mund të na ktheni tek hera e 
parë që jeni takuar?
Ai më dërgoi DM në Instagram 
dhe një natë erdha në studio. Ai 
sapo kishte mbaruar albumin e 
tij dhe i kishte ftuar disa njerëz 
për ta dëgjuar atë. Ishte një 
shkëndijë. Ne thjeshtë klikuam. 
Që nga fillimi gjithmonë ka pasur 
energji të mirë [ndërmjet nesh]. 

Ekziston ndonjë këngë që e 
keni vënë re se e tërheqë më 
tepër audiencën?
Padyshim "Without You" dhe 
"Stay".

Kur zgjoheni dhe mendoni se 
si e keni realizuar ëndrrën 
tuaj në moshën 18 vjeçare, si 
e gjeni motivimin për të bërë 
më shumë përpjekje?
Thjesht më pëlqen të bëj 
muzikë. Kjo është shtysa. Thjesht 
dashuria për të bërë muzikë.

Cili është plani për pjesën 
tjetër të vitit?
Thjesht të bëj muzikë dhe 
video incizime dhe të jem 
thjesht i lumtur.

You said you don’t look at 
the numbers and revelling. 
Why is that?
I just think you have to give 
people time to process the 
music. There are some songs 
that I hated when they first 
came out - or maybe I really 
liked them - but then it changes 
with time. I just make music 
and I put it out, and that’s good 
enough for me. I support my 
family. That’s how I measure 
success: the fact that I’m able 
to take care of my family. I don’t 
care what number it is on any 
chart, as long as I’m still able 
to support my family and keep 
everybody happy. 

Reviews are reviews, but 
Sydney Morning Herald 
praised your album. What 
does that hometown support 
mean to you?
It’s a feeling that you can’t 
explain. It’s also a feeling that 
hasn’t really hit. It’s weird. But 
yeah, I’m just really grateful. It’s 
all love. It’s crazy. From what I 
see on the internet, it’s crazy.

There’s this clip online 
where you say, “Don’t get it 
twisted. I sometimes make 
music that is a little pop-
leaning, but I really rap. I’m 
a rapper, I really rap.” Does it 
bother you that sometimes 
detractors will say your 
music isn’t what their idea of 
rap should be?
Honestly, no. I just do whatever I 
think feels right, and I just make 
whatever comes to me. Same 
thing with the chart thing, that 
is for y’all. Not for me. I make 
the music, I put it out. Whatever 
they want to say is whatever…

Was there ever a point where 
it bothered you?
Of course. Of course. In the 
beginning, it always bothered 
me. Even way back at school, 

kids used to make fun of me 
while I was trying to make 
music. It used to bother me so 
much. But I guess that’s part of 
the drive, too. Part of the thing 
that motivates me.

When it comes to making 
personal songs, do you 
feel the need to go there a 
lot? So you can let people 
know what you’re about, 
as opposed to assumptions 
they might make?
It’s not even about letting 
people know. It’s just for my 
own piece of mind. I don’t really 
care what people think.

Lots of people have 
been talking about your 
collaboration with NBA 
YoungBoy. How’d you guys 
end up linking?
Real ones connect, man. Real 
ones connect. He’s a really nice 
guy. He gave me lots of really 
good advice.

It is know your mom 
influenced your tastes by 
playing music from artists 
like Erykah Badu and Kanye 
West. Can you talk a bit more 
about the influence she had?
Everything that I heard from 
the day that I was born was just 
all my mom, whatever my mom 
was playing. Kids just pick up 
whatever is around them, and 
luckily, my mom had pretty good 
taste in music.

How did it felt releasing your 
project the same week that 
one of your idols released 
his? 
I think Kanye’s the greatest of 
all time, and I think that I suck. 
[Laughs.] Kanye’s the greatest of 
all time.

You released “Stay,” and you 
and Justin Bieber have a very 

strong relationship. Can you 
take us back to the very first 
time you two met?
He DM’d me on Instagram and I 
came to the studio one night. He 
had just finished his album and 
was having a couple people over 
to listen to it. It was fire. We just 
vibed out. It was always good 
energy from the start.

Is there a song you’ve 
noticed the audience 
gravitate towards strongly?
“Without You” and “Stay” for 
sure.

When you wake up and think 
about how you got your 
dream at the age of 18, how 
do you find motivation to go 
extra hard?
I just love making music. That’s 
the drive. Just purely the love of 
making music.

What’s the plan for the rest 
of the year?
Just making music and making 
videos and just being happy.

THE KID LAROI KEEPS TOPPING CHARTS!
"Australia's the future of music"

Charlton Kenneth Jeffrey Howard (born 17 August 2003), known 
professionally as the Kid LAROI, is an Australian rapper and singer 
from Sydney. The 18-year-old rapper has a lot to be happy about in this 
moment, after steadily growing his fan base with streaming hits, The Kid 
LAROI has the biggest song on the planet with “Stay.”. LAROI has already 
accomplished a lot in a short amount of time. As impressive as a No. 1 
album and a No. 1 song is for someone whose first major project came out 
last year, the young star measures success differently. 

 | Shkurt 2022

What’s the best advice 
he’s ever given you?
He just told me you need to 
be grateful for everything. 
Even when I feel down and 
I feel like I don’t want to 
do something, I need to 
remember that there’s so 
many people out there 
that would love to be in 
my position, and there’s so 
many other things I could 
be doing now that I would 
hate even more. Pretty 
much, this is my dream. 
I’m living out my dream, 
and this is what I always 
wanted to do. I have to 
always remember that, and 
be grateful for it. Don’t let 
it get too regular.

Cila është këshilla më e 
mirë që ai ua ka dhënë 
ndonjëherë?
Ai thjesht më tha që duhet të 
jesh mirënjohës për gjithçka. 
Edhe kur ndihem i mërzitur 
dhe ndihem sikur nuk dua 
të bëj diçka, duhet ta kujtoj 
se ka kaq shumë njerëz atje 
jashtë që do të donin të ishin 
në pozitën time, si dhe ka 
shumë gjëra të tjera që do të 
isha duke i bërë tani e që do 
t’i urreja edhe më shumë. Pak 
a shumë, kjo është ëndrra 
ime. Unë jam duke e jetuar 
ëndrrën time dhe kjo është ajo 
që gjithmonë kam dashur të 
bëj. Gjithmonë duhet ta kujtoj 
këtë dhe të jem mirënjohës. 
Të mos e lë të bëhet shumë e 
zakonshme.
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PËRVOJA IME ME COVID-19
Më mirë ta parandalosh se ta shërosh - kështu thotë proverbi i vjetër dhe pak javë 

më parë unë e pata rastin që ta përjetoja personalisht kuptimin e tij. 

Që nga shpërthimi i pandemisë 
së COVID-19, si çdo person tjetër 
i përgjegjshëm unë dhe familja 

ime jemi treguar të kujdesshëm dhe i 
kemi respektuar rregullat kundër kësaj 
sëmundjeje. Ne kemi bartur maska, i 
kemi pastruar/dezinfektuar duart shpesh 
me sapun dhe alkool, kemi mbajtur 
distancë si dhe e kemi kufizuar kontaktin 
me njerëzit e tjerë. Gjithmonë në 
përputhje me rekomandimet e Institutit 
Kombëtar të Shëndetit Publik (IKSHP), 
Organizatës Botërore të Shëndetësisë 
(OBSH) si dhe ekspertëve të tjerë të 
shëndetësisë vendor dhe ndërkombëtar. 
Krahas kësaj, sapo u bë e mundur, ne 
të gjithë u vaksinuam. Sidoqoftë, pas 
pothuajse dy viteve që u treguam të 
kujdesshëm ne e ulëm vigjilencën tonë 
dhe si rrjedhojë pothuajse e tërë familja 
ime u prek nga ky virus tejet infektues.

Rreziku nuk ka kaluar ende
Infektimi ndodhi gjatë festimit të Natës 
së Vitit të Ri. Përkundër kërcënimit nga 
COVID-19 ne e ftuam familjen e gjerë 
për të festuar bashkë. Tek e fundit, ne 

të gjithë ishim të vaksinuar - çka mund 
të shkonte keq? Me sa duket, gjithçka, 
pasi që njëri prej nesh ishte prekur nga 

ky virus dhe si pasojë njëzet e pesë nga 
pothuajse tridhjetë anëtarë të familjes 
që festuam bashkë u infektuam. Falë 
vaksinave, fizikisht të gjithë e kaluam këtë 
situatë. Mirëpo, në aspektin psikik uroj që 
asnjëri prej jush të mos e përjetojë.

Vështirësi fizike dhe psikike
Reagimi i trupit tim pas infektimit ishte 
shumë i shpejtë pasi qysh të nesërmen 
fillova të kisha dhimbje të fytit dhe 
ethe. Shkova u testova që të shihja nëse 
isha infektuar. Gjëja e parë që më shkoi 
në mendje pasi që e mora konfirmimin 
se isha pozitiv për COVID-19 ishte se 
çfarë pasoja do të kishte për familjen 
time të ngushtë (bashkëshorten dhe 
fëmijët), por edhe për të afërmit tonë, 
pasi që ishim ne ata që e propozuam 
festimin së bashku. Ndonëse simptomat 
e mia nuk ishin aq të rënda nuk, 
qetësohesha dot pasi që e dija që edhe 
familjarët e tjerë ishin infektuar, duke i 
përfshirë edhe prindërit tonë. Që të dy 
në të shtatëdhjetat dhe sigurisht me 
probleme shëndetësore të zakonshme 
për këtë moshë. Mirëpo, deri sa nuk 
kaloi infektimi nuk kishte asgjë që 
të mund ta ngushëllonte asnjërin 
prej nesh. Ne vazhduam të mbanim 
kontakte ditore përmes telefonit, 
duke u munduar që t’i jepnim kurajë 
njëri-tjetrit, por për ne nuk ishte e 
lehtë, pasi që ndjeheshim fajtorë se i 
kishim rrezikuar.

2 M
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Mos e rrezikoni veten 
dhe të tjerët!
Ishte sikur të kishim luajtur 
lotarinë vetëm se basti ynë ishin 
jetët tona dhe të të dashurve 
tonë. Kjo është analogjia më 
e mirë që më vjen ndërmend 
për t’i shpjeguar ndjenjat 
dhe mendimet që i përjetova 
gjatë dhjetë ditëve në izolim. 
Fatmirësisht, pas dhjetë ditëve 
njëri pas tjetrit të gjithë ne 
filluam që të shëroheshim nga 
COVID-19. Për më tepër, katër 
anëtarët e familjes që e kishin 
marrë edhe dozën e tretë 
përforcuese të vaksinës, duke i 
përfshirë edhe prindërit tanë, 
ishin ata që patën më së paku 
simptoma. Pra, kjo e vërtetoti 
shkencën që vaksinat janë tejet 
efektive ndaj këtij virusi, por jo 
edhe ndaj infektimit. Për këtë 
të fundit duhet të respektohen 
masat të cilat e kanë për qëllim 
parandalimin dhe kufizimin e 
përhapjes së virusit.

Vaksinohuni dhe 
respektojini masat
kundër COVID-19
Shpresoj që pasi ta keni lexuar 
këtë përmbledhje të shkurtër 
të përvojës sime me këtë virus 
tejet infektues, ju do ta kuptoni 
se rreziku nga COVID-19 vazhdon 
të jetë më se i pranishëm. Për 
këtë arsye respektoni masat 
për parandalimin e përhapjes 
së COVID-19 - mbani maska, 
mbani distancën dhe pastroni/
dezinfektoni duart. Mirëpo, mbi të 
gjitha vaksinohuni dhe nxitni të 
tjerët që ta bëjnë këtë. Sepse, po 
të mos kishte qenë për vaksinat 
jam i sigurt që kjo sfidë fizike dhe 
psikike - infektimi me këtë virus, 
shumë lehtë mund të përfundojë 
me pasoja tragjike për njerëzit që 
i doni më shumë në botë.

Since the outbreak of the COVID-19 
pandemic, like any other responsible 
person, my family and I have been 

careful. We have respected the measures 
against this disease. We wore masks, 
we frequently washed and disinfected 
our hands with soap and sanitizer, we 
maintained distance and limited our 
contacts with other people. Always in 
compliance with the recommendations of 
the National Public Health Institute (NPHI), 
World Health Organization (WHO) and other 
local and international health experts. In 
addition, as soon as it was possible, we 
all got vaccinated. However, after almost 
two years of caution we lowered our guard 
and as a result almost my entire family got 
infected by this highly contagious virus.

The threat is not over yet
The infection happened while celebrating 
New Year’s Eve. Despite the threat of 
COVID-19, we invited our extended family 
members to get together. After all, we were 
all vaccinated - what could go wrong? 
Apparently, everything went wrong as one 
of us had been infected with the virus 
and consequently twenty-five out of thirty 
family members that celebrated together 
got infected. Thanks to the vaccines, we 
physically overcame this situation. However, 
psychologically, I wish none of you 
experiences the same.

Physical and psychological 
difficulties
After being infected my body reacted very 
fast and the next day, I had a sore throat 
and fever. I went to get tested to confirm 
if I had been infected. The first thing that 
came to my mind once I received the 
confirmation that I was COVID-19 positive 
was the potential consequences on my 
close family (my spouse and my children), 
but also on our relatives, as we were the 
ones that proposed the gathering. Although 
my symptoms were relatively mild, I was 
restless knowing that other family members 
were infected too, including my parents. 
Both in their seventies and with other 
underlying conditions that come with age. 

Until the infection was over there was 
nothing that could comfort any of us. We 
maintained contact on a daily basis by 
phone, trying to keep morale high, while 
feeling guilty that we endangered them.

Do not endanger yourself 
and others!
It was as if we had played the lottery but 
the stakes were the lives of our dear ones 
and ourselves. This is the best analogy 
that comes to my mind to explain the 
feelings and thoughts I experienced for 
ten days in isolation. Fortunately, after 
ten days, one after the other, we started 
overcoming the symptoms of COVID-19. 
The four family members that had 
received the third dose of the vaccine, 
including my parents, were the ones with 
the least symptoms. It reaffirmed the 
science that vaccines are highly effective 
against this virus but not against getting 
infected. For that you must respect the 
measures that are meant to prevent and 
limit the spread of the virus.

Get vaccinated and respect 
COVID-19 preventive 
measures
I hope that after you read this short 
summary of my experience with this highly 
contagious virus you will realize that the 
threat from COVID-19 remains present. 
Therefore, respect the COVID-19 preventive 
measures - wear masks, maintain distance, 
wash and disinfect your hands. But above 
all, get vaccinated and encourage others to 
do so. Because if it was not for the vaccines 
an already physical and psychological 
challenge - getting infected with the virus, 
could easily end with tragic consequences 
for the people you love the most.

MY ENCOUNTER WITH COVID-19

Prevention is better than cure - a wise proverb that I got to 
experience first-handed a few weeks ago 

 | Shkurt 2022

Ky artikull është një dëshmi 
e A.R., banor i Kosovës. Ai 
është i bazuar në përvojën 
personale të A. R. me 
infektimin nga COVID-19, i 
cili ndodhi menjëherë pas 
festimit të natës së Vitit të Ri.

Na vizitoni në:
Visit us at:
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a Kosovo resident. It is based 
on A.R.’s personal experience 
with the COVID-19 infection 
that occurred right after the 
celebration of New Year’s Eve.



A JU PËLQEN KAFSHËVE ARTI?
Keni një vepër arti të preferuar? A ju pëlqen ndonjë pikturë apo skulpturë? Ndoshta mund të dëgjoni një 
këngë të caktuar me orë të tëra. Mund të shikoni të njëjtin film pa pushim. Ndoshta e dini përmendësh një 
poezi që e preferoni. Njerëzit prej kohësh janw kënaqur dhe i kanë vlerësuar të gjitha këto forma të artit. 
Sigurisht, të gjithë ne kemi preferenca personale. Por shumica e njerëzve e dinë emrin e një pjese të artit 
vizual, muzikor, letrar ose atij performues që u pëlqen.

A e keni menduar ndonjëherë nëse 
kafshët e pëlqejnë artin?
Ndoshta qenve u pëlqen impresionizmi, gjersa macet 
preferojnë autoportrete. Ndoshta peshkut tuaj të artë 
i pëlqen të dëgjojë muzikë rok. Një hardhucë mund ta 
kthejë disponimin në pak xhaz. Përgjigja është e ndër-
likuar. Disa studime kanë treguar se kafshët reagojnë 
ndaj muzikës dhe artit të performancës. Megjithatë, 
është e vështirë që studiuesit të dinë saktësisht se çfarë 
po ndodh në trurin e një kafshe.

Dy studime kanë treguar se peshqit mund të bëjnë dallim-
in midis stileve të muzikës. Si peshku koi ashtu edhe pe-
shku i artë mund të dallojnë meloditë e Johann Sebastian 
Bach nga ato të artistëve të tjerë. Megjithatë, ekspertët 
nuk mund të thonë nëse peshqit në të vërtetë pëlqejnë 
më shumë një lloj muzike të caktuar, duke bërë dallimin 
ndërmjet tyre. Pavarësisht kësaj, shumë kafshë kanë mar-
rë pjesë në krijimin e artit. Një shembull i famshëm është 
gorilla Koko. Ajo pikturoi një zog të plotë me krahë. Miku i 
saj gorilla, Michael, gjithashtu mori penelin. Ai krijoi disa 

piktura, duke përfshirë një të qenit të tij, Apple.

Kafshët në kopshtet zoologjike 
kanë krijuar art
Disa kujdestarë të kopshtit zoologjik madje ofrojnë edhe 
pikturimin si një aktivitet pasurues për kafshët. Këto 
aktivitete kanë për qëllim të ndihmojnë rritjen e trurit 
të kafshëve dhe që ata të qëndrojnë vigjilentë. Ato janë 
të rëndësishme, pasi ditët në robëri mund të jenë mjaft 
të mërzitshme. Elefantët, shimpanzetë, fokat, papaga-
jtë dhe shumë kafshë të tjera kanë krijuar artin e tyre 
brenda kopshteve zoologjike. Megjithatë, ekspertët nuk 
janë të sigurt për efektin që ka arti në trurin e kafshëve 
dhe nëse ata kënaqen me atë. Disa kafshëve individuale 
me sa duket u pëlqen të krijojnë art. Megjithatë, asnjë 
studim më i madh nuk ka përcaktuar ndikimin e përg-
jithshëm të artit tek kafshët.

A kanë kafshët forma të tyre të artit?
Të tjerë bëjnë një pyetje tjetër: A kanë kafshët format e 
tyre të artit? Në fund të fundit, kushdo që e ka dëgjuar një 
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DO ANIMALS LIKE ART?
Do you have a favorite piece of art? Is there a painting or 
sculpture you love? Maybe you could listen to a certain song for 
hours. You might watch the same film over and over. Perhaps 
you even know a favorite poem by heart. Humans have long 
enjoyed and appreciated all these forms of art. Of course, we all 
have personal preferences. But most people could name a piece of 
visual, musical, literary, or performance art they enjoy.

Have you ever 
wondered though 
if other animals 
like art?
Maybe dogs enjoy impressionism 
while cats prefer self-portraits. 
Perhaps your goldfish loves to lis-
ten to rock and roll. A lizard may 
turn the dial to some jazz. The an-
swer is complicated. Some studies 
have shown that animals react to 
music and performance art. How-
ever, it’s difficult for researchers 
to know exactly what’s going on in 
an animal’s brain. 

Two studies have shown that fish 
can tell the difference between 
styles of music. Both koi fish and 
goldfish could pick out the tunes 
of Johann Sebastian Bach from 
those of other artists. However, 
experts can’t say whether the fish 
actually enjoy one type of music 
over another. Despite this, many 
animals have taken part in the 
creation of art. One famous exam-
ple is Koko the gorilla. She painted 
a bird complete with wings. Her 
gorilla friend, Michael also picked 
up the paintbrush. He created 
several paintings, including one of 
his dog - Apple.

Animals in zoos have 
created art
Some zookeepers even offer paint-
ing as an enrichment activity 
for animals. These activities are 
meant to help animals’ brains 
grow and stay alert. They’re 

important, as days in captivity 
can be quite boring. Elephants, 
chimpanzees, seals, parrots, and 
many other animals have created 
their own art inside zoos. Still, 
experts are unsure of the effect 
art has on the animals’ brains—
and whether they enjoy it. Some 
individual animals certainly seem 
to like creating art. However, no 
larger studies have determined the 
general impact of art on animals.

Do animals have their 
own forms of art?
Others ask a different question: 
Do animals have their own forms 
of art? After all, anyone who has 
listened to a bird song would ad-
mit it’s music to the ears. Could it 
be that animals have been creat-
ing and enjoying their own art all 
along? Perhaps humans simply 
haven’t recognized it.

A prime example is the bower-
bird, which lives in Australia and 
New Guinea. Male bowerbirds 
are known for building beauti-
ful nests to attract a mate. They 
gather the most colorful leaves 
and stones they can find. The 
birds even use discarded pieces of 
plastic. Then, they use their own 
artistic flair to add these colorful 
items to the nest. There’s no de-
nying a bowerbird nest is a work 
of art, and perhaps it is diffi-
cult to know for sure, but many 
animals do seem to enjoy creating 
art in their own way.

këngë zogjsh do ta pranonte se është muzikë 
për veshët. A mund të jetë që kafshët kanë 
krijuar dhe janë kënaqur me artin e tyre që 
nga fillimi? Ndoshta njerëzit thjesht nuk e 
kanë njohur këtë.

Një shembull kryesor është zogu “bower-
bird”, i cili jeton në Australi dhe Guinenë e 
Re. Zogjtë mashkullorë janë të njohur për 
ndërtimin e foleve të bukura për të tërhequr 
një partner. Ata i mbledhin gjethet dhe 
gurët më shumëngjyrësh që mund të gjejnë, 
madje përdorin edhe copa plastike të hed-
hura. Më pas, ata i përdorin dhuntinë e tyre 
artistike për t’i shtuar këto sende shumë-
ngjyrëshe në fole. Nuk mund të mohohet se 
foleja e këtyre zogjve është një vepër arti 
dhe ndoshta është e vështirë të dihet me 
siguri, por shumë kafshë duket se kënaqen 
duke krijuar art në mënyrën e tyre.
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Të gjithë ne kemi qenë në atë pozitë kur kemi pasur dëshirë të shikojmë diçka në 
telefonin tonë të mençur, por hasim në vështirësi sepse nuk kemi ndonjë mbajtëse për 
ta mbështetur atë. Zakonisht, përfundojmë duke përdorur ndonjë gotë/filxhan ose 
libër, por ekziston edhe një mënyrë tjetër! Tani, të gjitha problemet për telefon mund 
të zgjidhen me mbajtësen portative bëje vetë!

Ajo çka ju nevojitet për 
këtë projekt është:

• Karton i trashë
• Vizore
• Thikë artizanale
• Pëlhurë (27 cm me 30 cm, 

preferohet material që nuk 
rrëshqet)

• Karfica
• Gjilpërë e madhe/gjilpërë e 

trashë dhe pe i trashë (ose 
material prej leshi)

• Gërshërë
• Makinë qepëse (opsionale)

Përdoreni thikën artizanale për të prerë materi-
alin me përmasa 11,5 cm me 6 cm, një me përma-
sa 11,5 cm me 5 cm dhe një tjetër me përmasa 11,5 
cm me 9 cm. Pjesa më e madhe do të përdoret për 
të formuar bazën.
Shtroni modelin e copës tuaj të pëlhurës lartë; më 
pas vendosni 4 copat e kartonit në një vijë (vetëm 
sa të prekin njëra-tjetrën) gati te cepi i pëlhurës, 
me pjesët më të mëdha dhe më të vogla në secilin 
skaj dhe copat e mesme në mes. Paloseni pëlhurën 
sipër, më pas vizatoni rreth skicës së të 4 copave të 
kartonit. Këtë skicë do ta përdorni për të bërë një 
xhep. Duke qenë se telefonat e fundit janë bërë nga 
materiale mjaft të rrëshqitshme, sigurohuni që pël-
hura juaj e përzgjedhur të mos jetë e rrëshqitshme.

Skicën që sapo e keni vizatuar fiksojeni me 
karficë. Unë e kam përzgjedhur që kartonin ta 
vendosi në një vend që më ofron edhe udhëzime 
dhe që të sigurohem që kartoni pastaj të jetë me 
përmasa fiks sipas matjeve. Lëreni njërin skaj 
të hapur që ta kthejmë pëlhurën në mënyrën e 
duhur dhe të fusim kartonin. Pastaj e qepni atë! 
Mos harroni të lini një skaj të hapur.

Kthejeni xhepin jashtë që pëlhura të jetë përballë 
anës së modeluar jashtë. Rivendoseni vetëm copën 
më të madhe të kartonit në mënyrë që të vendoset 
në fund të xhepit.

Gjithashtu do të krijojmë një nyje që do t’na 
duhet për ta qepur me thurje (unë kam përdorur 
material prej leshi) përgjatë vendit ku përfun-
don pjesa e parë e kartonit. Mbajeni sa më afër 
skajit të kartonit. Pasi ta keni bërë këtë, futni 
njërën nga pjesët e madhësisë së mesme dhe 
përsëritni procesin; të njëjtën procedurë e bëni 
edhe me pjesën tjetër të madhësisë së mesme, e 
pastaj e futni pjesën më të vogël.

Për të mbaruar skajin e mba-
jtëses, përdorni edhe një nyje 
tjetër, por sigurohuni që skajet 
të jenë të mbështjellura mirë dhe 
me kujdes (njëjtë sikur në foton 
e gjashtë) dhe mbajeni sa më 
afër skajit që mundeni. Shpresojmë se ju ka pëlqyer ky 

udhëzues (këshillë) dhe se i keni kuptuar 
të gjitha. Ju lutemi na tregoni nëse keni 
ndonjë pyetje dhe nëse vendosni të bëni 
një mbajtëse sepse do të kishim pasur 
dëshirë të shihnim fotot e dizajnit tuaj.

Ju lutemi na dërgoni punimet tuaja në 
këtë email: magazineforyou2003@gmail.com

Ja çfarë duhet të bëni:

Shpresojmë se kur të keni mbaruar, 
mbajtësja do të duket paksa si fo-
tografia e shtatë! Gjithashtu, përfun-
dimi duhet të jetë që ju të mund ta 
palosni atë si në foton e tetë.

Mbajtëse për telefon 
të mençur

(Burimi: https://wrappedupinrainbows.blogspot.com)

16 



 | Shkurt 2022

Smartphone stand
We have all been at that position when we want to watch something on our smartphone, 
but we have trouble finding something to prop it up against. Usually, we end up using 
a cup or a book, but there is another way! Now, all propping problems can be solved 
with this portable DIY stand!

For this project 
you will need:

• Thick cardboard
• Ruler
• Craft Knife
• Fabric (27cm by 30cm, 

preferably non slippery 
material)

• Pins
• Large Needle/ Darning 

Needle and thick thread  
(Or wool)

• Scissors
• A Sewing Machine (optional)

Using your craft knife cut two pieces measuring 
11.5cm by 6cm, one measuring 11.5cm by 5cm 
and one measuring 11.5cm by 9cm. The largest 
piece will form the base.

Lay your piece of fabric pattern up, then lay your 
4 pieces of card in a line (just touching each other) 
nearly at the top of the fabric, with the biggest and 
smallest pieces at each end and the medium pieces 
in the middle. Fold the fabric over, then draw 
around the outline of all 4 pieces of card. You are 
going to use this outline to make a pocket. As the 
latest phones are made of quite slippery materials, 
make sure your fabric of choice is non slippery.

Pin around the outline we have just drawn. I 
chose to leave the cardboard in place to give me 
more of a guide to follow and make sure the card 
will fit back in afterwards. Leave one end open so 
that we can turn the fabric back round the right 
way and insert the cardboard. Sew it up! Don't 
forget to leave one end open.

Turn the pocket out, so that the fabric is now 
facing patterned side out. Now re-insert just the 
largest piece of cardboard so that it sits at the 
bottom of the pocket.

We are going to make a hinge, so you will need to 
sew in backstitch (I used wool) along where the first 
piece of cardboard ends. You will want to keep it as 
close to the edge of the cardboard as possible. Once 
this is done, insert one of the medium sized pieces 
and repeat the process, do the same with the next 
medium sized piece, then insert the smallest piece.To finish off the end use a 

backstitch again but make 
sure the ends are tucked in 
nice and neatly (just as in 
picture six) and keep as close 
to the edge as you can.

We hope you liked this tutorial, and 
that you understood it all. Please let us 
know if you have any questions, and if 
you decide to make one, we would love to 
see photos of your design.

Please send us your work at this email: 
magazineforyou2003@gmail.com

Here’s what you will do:

Hopefully it will look a bit like picture 
seven when you have finished! You 
should be able to fold it up flat like in 
picture eight too. 

(Source: https://wrappedupinrainbows.blogspot.com)
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ANTHONY HOPKINS
“Filozofia ime është: nuk është punë për mua se çfarë thonë dhe çfarë mendojnë njerëzit 
për mua. Unë jam ai që jam dhe bëj atë që bëj. Nuk pres asgjë dhe pranoj gjithçka. Dhe kjo 
e bën jetën shumë më të lehtë.” - Anthony Hopkins

Zotëri (Sir) Anthony Hopkins është një 
nga aktorët më të vlerësuar të kinemasë. 
I njohur për rolin e tij si Dr. Hannibal 
Lecter në "The Silence of the Lambs", të 
vitit 1991, për të cilin ai mori çmimin e 
tij të parë Oscar për aktorin më të mirë, 
Hopkins ka fituar gjithashtu edhe shumë 
çmime të tjera prestigjioze, si BAFTA, Emmy 
dhe Golden Globe. Në vlerësimin e kësaj 
legjende, ju ftojmë të lexoni këtë artikull 
që synon të vlerësojë njeriun e përshkruar 
si "aktori më i mirë i brezit të tij".

Kush është Anthony 
Hopkins?
Si aktori që e personifikoi të keqen 

në portretizimin e tij rrëqethës të 
një vrasësi kanibalist në "Heshtja 
e Qengjave", Anthony Hopkins 
konsiderohet si një nga aktorët më të 
mëdhenj që kanë ekzistuar ndonjëherë. 
Ky aktor me karakter shumë të njohur 
e filloi karrierën e tij si interpretues. 
I impresionuar nga talenti dhe 
përkushtimi i të riut, aktori i madh 
britanik Laurence Olivier e ftoi atë në 
Teatrin Mbretëror Kombëtar si studentin 
e tij. Anthony i ri lulëzoi nën drejtimin 
e aktorit të vjetër dhe ishte në rrugë 
për t’u bërë i njohur edhe si artist 
teatri. Megjithatë, ai ishte i mërzitur 
me interpretimin e roleve të njëjta 
dhe dëshironte ndryshim. Ai u largua 
gradualisht nga skena e teatrit dhe hyri 

në botën e televizionit dhe filmit.

Fëmijëria dhe jeta e 
hershme
Anthony Hopkins është djali i një 
bukëpjekësi, Richard Hopkins, dhe gruas 
së tij Muriel Anne. Ai ishte disleksik. I 
pëlqente të pikturonte dhe të luante 
piano, por nuk ishte i interesuar të 
studionte. Një takim i rastësishëm me 
aktorin uellsian Richard Burton e bëri 
atë të kuptojë interesin e tij për aktrimin 
dhe ai u regjistrua në Kolegjin Mbretëror 
të Uellsit për Muzikë dhe Dramë, në 
Cardiff. U diplomua në vitin 1957.

Karriera
Hopkins e filloi karrierën e tij në vitin 
1960 me shfaqjen ‘Have a Cigarette’, të 
prodhuar nga Palace Theatre, Swansea. 
Në vitin 1968, ai debutoi si Richard 
the Lionheart në filmin "The Lion in 
Winter". Filmi pati një sukses të madh. 
Performanca e tij e bëri atë të njohur 
dhe Hopkins pastaj mori shumë oferta 
filmash. Brenda vitit 1969, ai u shfaq në 
tre filma. Gjatë viteve 1970 dhe 1980, ai 
luajti në disa filma dhe u shfaq në një 
numër filmash duke luajtur role fituese 
në "The Bunker", "Mussolini and I" dhe 
"84 Charing Cross Road".

Në vitin 1991, ai portretizoi vrasësin 
serial kanibalist Hannibal Lecter në 
"The Silence of the Lambs". Heshtja e 
Qengjave". Siç u tha më lart, ky rol i dha 
atij Oscar-in e tij të parë. Sigurisht, së 
fundmi ai i shtoi koleksionit të tij një 
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tjetër Oscar, për rolin e tij në 'The Father' 
(2020). Aktori bëri histori si fituesi më i 
vjetër i Oskarit ndonjëherë, duke e marrë 
fronin në moshën 83- vjeçare. Përveç 
kësaj, Anthony Hopkins u nominua katër 
herë të tjera për Oskar për aktorin më të 
mirë për filmat “The Remains of the Day,” 
“Nixon”, “Amistad” dhe “The Two Popes”.

“My philosophy is: It’s none of my business what people say of 
me and think of me. I am what I am, and I do what I do. I expect 
nothing and accept everything. And it makes life so much easier.” 
- Anthony Hopkins

Sir  Anthony Hopkins is  one of 
cinema's most esteemed actors. 
Known for his defining role as 
Dr Hannibal Lecter in 1991's  'The 
Si lence of  the Lambs,'  for which 
he received his f irst  Academy 
Award for Best Actor,  Hopkins has 
also won numerous other honors 
-  BAFTA,  Emmy, and Golden Globe 
awards.  In celebration of  this 
legend,  we invite you to read this 
article aimed to appreciate the 
man described as "the greatest 
actor of  his generation."

Who is Anthony 
Hopkins?
As the actor who personif ied 
evi l  in his chil l ing portrayal of 
a cannibalist ic ki l ler in ‘The 
Si lence of the Lambs’,  Anthony 
Hopkins is regarded as one of the 
greatest actors al ive.  This highly 
celebrated character actor started 
his career as a stage performer. 
Impressed by the young man’s 
talents and dedication,  the great 
Brit ish actor Laurence Olivier 
invited him to be his understudy 
at The Royal National Theatre.  The 
young Anthony thrived under the 
guidance of the senior actor and 
was on the way to making it  big as 
a theatre art ist .  However,  he was 
bored of playing the same kind 
of roles and desired a change.  He 
gradually moved away from the 
stage and entered the world of 
television and movies. 

Childhood & Early 
Life
Anthony Hopkins is the son of 
Richard Hopkins,  a baker,  and his 
wife Muriel  Anne.  He was dyslexic . 
He l iked to paint and play the 
piano but was not interested in 
studies.  A chance meeting with 
Welsh actor Richard Burton made 
him real ize his interest in acting, 
and he enrolled at the Royal Welsh 
College of Music and Drama in 

Cardiff.  He graduated in 1957 .

Career
He began his career in 1960 
with the play ‘Have a Cigarette’ 
produced by the Palace Theatre, 
Swansea.  He made his f i lm debut 
as Richard the Lionheart in 
‘The Lion in Winter ’  in 1968.  The 
movie was a huge success.  His 
performance got him noticed,  and 
he received many movie-offers . 
He appeared in three movies 
within 1969.  He acted in several 
f i lms over the 1970s and 1980s as 
well  and appeared in a number 
of movies playing award winning 
roles in ‘The Bunker ’,  ‘Mussolini 
and I ’,  and ‘84 Charing Cross Road’.

In 1991 ,  he portrayed the 
cannibalist ic serial  ki l ler Hannibal 
Lecter in ‘The Si lence of the 
Lambs’.  As stated above this role 
landed him his f irst  Oscar.  Of 
course,  recently he added another 
Oscar to his collection,  for his role 
in 'The Father '  (2020) .  The actor 
made history as the oldest Oscar 
winner ever,  taking the throne 
at age 83.  In addit ion,  Anthony 
Hopkins was nominated another 
four t imes for Best Actor Academy 
Awards for the f i lms The Remains 
of the Day,  Nixon,  Amistad,  and 
The Two Popes.

ANTHONY HOPKINS 

 | Shkurt 2022

Fakte interesante
Në paraqitjen e saj në “The Ellen 
DeGeneres Show”, më 24 janar 2022, 
Martha Stewart ka zbuluar se në vitin 
1990, gjegjësisht pasi ishte divorcuar 
nga burri i saj Andrew Stewart, ajo 
kishte qenë në lidhje me Hopkins. 
Megjithatë, ajo zbuloi se u nda me të 
pasi e pa rolin e tij fitues të Oskarit 
në "The Silence of the Lambs". Asaj 
i është dukur performanca e tij aq e 
frikshme sa “që as që kishte mundur 
ta merrte me mend ta ftonte aktorin 
brenda në shtëpinë e saj të madhe 
dhe të frikshme në Maine”.

Fun Fact
In her appearance on The Ellen 
DeGeneres Show on 24th January 
2022, Martha Stewart has revealed 
she was dating Hopkins after 
divorcing her husband, Andrew 
Stewart, in 1990. However, she 
revealed she broke up with the 
actor after seeing his Oscar-
winning role in The Silence of the 
Lambs. She found the performance 
so scary that she “couldn’t even 
imagine taking the actor to her big, 
scary house in Maine”.
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10 PËRFITIMET MENDORE TË 
SPORTIT

Sportet e adoleshentëve mund 
të kenë ndikim të rëndësishëm 
pozitiv në mirëqenien e 
tyre. Jo vetëm që sportet e 
reduktojnë stresin, por edhe 
u ofrojnë adoleshentëve 
mënyra për t’u lidhur dhe 
praktikuar bashkëpunimin, 
ndërkohë që korrin përfitime 
të shëndetit fizik dhe mendor 
gjatë ushtrimeve. Sportet e 
adoleshentëve mund ta rrisin 
vetëvlerësimin, të ndërtojnë 
aftësitë e punës në grup 
dhe ndihmojnë të rinjtë në 
ndërtimin e një komuniteti të 
ngushtë të bashkëmoshatarëve 
dhe të të rriturve përkrahës.

10 përfitimet mendore të 
sportit që janë vërtetuar 
shkencërisht
Shkencëtarët kanë eksploruar lidhjen 
në mes të ushtrimeve dhe disponimit 
për më shumë se 100 vjet. Si rezultat, 
ata kanë prodhuar një trup të madh 
të kërkimeve mbi aktivitetin fizik dhe 
shëndetin mendor, duke përfshirë 
lidhjen në mes të sportit dhe shëndetit 
mendor. Aty përfshihen faktorët 
biologjik dhe psikologjik. Këtu janë 10 
përfitimet mendore të sporteve që janë 
vërtetuar nga kërkimet:

Sporti dhe shëndeti mendor 
Së fundmi, një studim i vitit 2021, që 
përfshinë të dhëna nga 70.000 nxënës 
të shkollave të mesme, gjeti një lidhje 
të drejtpërdrejtë në mes të sportit dhe 
shëndetit mendor. Për më tepër, kërkimet 
tregojnë se sportet ekipore mund të jenë 
më përkrahëse për shëndetin mendor 
sesa sportet individuale. Një studim tjetër 
tregoi se aktiviteti fizik mund të jetë po aq 
efektiv sa edhe ilaqet kundër depresionit. 
Studiuesit i ndanë pjesëmarrësit me 
depresion në tre grupe. Një grup mori 
pjesë në një program të ushtrimeve, grupi 
tjetër mori një antidepresant dhe grupi 

1. Ushtrimi ndikon pozitivisht në nivelet e serotoninës, një 
kimikat që ndihmon në rregullimin e shëndetit mendor 
dhe stimulon neurotransmetuesin norepinefrinë, i cili e 
përmirëson disponimin.
2. Aktiviteti fizik çliron endorfinë, “kimikatet e lumturisë” 
natyrore të trupit, si dhe redukton nivelet e kortizolit të 
hormonit të stresit.
3. Sportet çojnë në shkallë më të ulët të stresit, ankthit, 
depresionit dhe sjelljeve vetëvrasëse.
4. Pjesëmarrja në sportet ekipore e zvogëlon rrezikun e 
abuzimit të substancave nga adoleshentët dhe të sjelljeve 
të tjera të pamatura.
5. Sportet ekipore e shtojnë elasticitetin, bashkëndjesinë, 
besimin dhe fuqizimin.
6. Gjithashtu është treguar se e rrisin funksionimin 

ekzekutiv, kreativitetin, zhvillimin kognitiv dhe vetë-
rregullimin.
7. Përmirëson punën në grup dhe përgjegjësinë sociale.
8. Mirëqenie më e mirë për adoleshentët me aftësi të 
kufizuara.
9. Sportet e adoleshentëve, si dhe aktivitetet e tjera në 
natyrë, i nxjerrin adoleshentët në ambiente të jashtme 
ashtu që mund të përfitojnë nga koha e kaluar në natyrë.
10. Gjumi përmirësohet kur adoleshentët janë fizikisht 
aktiv, gjë që është e rëndësishme sepse gjumi është 
thelbësor për ruajtjen e shëndetit mendor. Në fakt, 
kërkimet tregojnë se sportet dhe llojet tjera të aktivitetit 
fizik mund të jenë po aq efektive sa edhe ilaçet në 
përmirësimin e shëndetit mendor të adoleshentëve dhe të 
niveleve të lumturisë.
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10 MENTAL BENEFITS 
OF SPORTS
Teen sports can have a significant positive impact on teen well-being. Not 
only do sports reduce stress, but they also give teens ways to bond and practice 
collaboration, while reaping the physical and mental health benefits of 
exercising. Teen sports can boost self-esteem, build teamwork skills, and help 
young people build a close community of peers and supportive adults.

10 Scientifically Validated 
Mental Benefits of Sports
Scientists have been exploring the link 
between exercise and mood for more than 
100 years. As a result, they have produced 
a large body of research on physical 
activity and mental health, including the 
link between sports and mental health. 
Both biological and psychological factors 
come into play. Here are 10 mental benefits 
of sports validated by research:

1. Exercise positively impacts levels 
of serotonin, a chemical that helps 
regulate mental health, and stimulates 
the neurotransmitter norepinephrine, 
which improves mood.
2. Physical activity releases 
endorphins, the body’s natural “happy 
chemicals,” and reduces levels of the 
stress hormone cortisol.
3. Sports are associated with lower 
rates of stress, anxiety, depression, 
and suicidal behavior.
4. Participation in team sports reduces 
the risk of teen substance abuse and 
other reckless behaviors.
5. Team sports enhance resilience, 
empathy, confidence, and 
empowerment.
6. They have also been shown to 
increase executive functioning, 
creativity, cognitive development, and 
self-regulation.
7. Improved teamwork and social 
responsibility.
8. Better well-being for teens with 
disabilities.
9. Teen sports, as well as other 
outdoor activities, get teens outside 
so they can experience the benefits of 
time in nature.
10. Sleep improves when teens 
are physically active - which is 
important because sleep is essential 
for maintaining mental health. In 
fact, research shows that sports and 
other types of physical activity can 
be equally as effective as medication 
in improving teen mental health and 
happiness levels.

Sport and mental health 
Most recently, a 2021 study involving data 
from 70,000 high school students found 
a direct link between sport and mental 
health. Moreover, research shows that 
team sports may be more supportive for 
mental health than individual sports. 
Another study showed that physical activity 
can be as effective as antidepressants. 
Researchers divided participants with 
depression into three groups. One group 
took part in an exercise program, one 
group took an antidepressant, and third 
group exercised and also took medication. 
After 16 weeks, depression had eased in all 
three groups. However, a follow-up study, 
done six months later, found that the 
effects of exercise actually lasted longer 
than those of antidepressants.

To Ward Off Anxiety, 
Get Moving
Physical exercise such as team sports has 
also been shown to decrease symptoms 
of anxiety. In a study of college students, 
those who were physically active 
reported higher levels of excitement 
and enthusiasm as compared to those 
who were less active. In another study, 
researchers found that people who got 
regular vigorous exercise were 25 percent 
less likely to develop an anxiety disorder 
over the next five years.

The Long-Term Mental 
Benefits of Sports
In addition to the immediate mental 
benefits of sports, playing team sports 
in high school appears to predict better 
mental health later in life. A 2019 study 
tested this theory on close to 10,000 
participants, about half of whom 
experienced childhood trauma. They 
found that individuals with a history of 
trauma had a significantly lower chance 
of being diagnosed with depression or 
anxiety if they had participated in team 
sports as adolescents.

i tretë ushtroi dhe mori medikamente. 
Pas 16 javëve, depresioni ishte 
lehtësuar në të trija grupet. Megjithatë, 
një studim pasues, i bërë gjashtë muaj 
më vonë, zbuloi se efektet e ushtrimeve 
në fakt zgjatën më shumë se sa ato të 
antidepresantëve.

Për ta larguar ankthin, 
lëvizni
Ushtrimet fizike, si sportet ekipore, 
kanë treguar se i ulin simptomat e 
ankthit. Në një studim të studentëve 
të kolegjit, ata që ishin fizikisht 
aktiv raportuan nivele më të larta të 
ekzaltimit dhe entuziazmit për dallim 
nga ata që ishin më pak aktiv. Në një 
studim tjetër, hulumtuesit gjetën se 
njerëzit që rregullisht bënin ushtrime 
intensive kishin 25 për qind më pak 
gjasa për të zhvilluar ndonjë çrregullim 
ankthi gjatë pesë viteve të ardhshme.

Përfitimet mendore 
afatgjata të sportit
Përveç përfitimeve të menjëhershme 
mendore nga sporti, pjesëmarrja në 
sporte ekipore në shkollë të mesme, 
parashikon shëndet më të mirë mendor 
më vonë në jetë. Një studim i vitit 
2019 e testoi këtë teori te afro 10.000 
pjesëmarrës, rreth gjysma e së cilëve 
kishin përjetuar trauma në fëmijëri. 
Studimi gjeti se individët me histori 
traume kishin gjasa dukshëm më të 
ulta për t’u diagnostikuar me depresion 
ose ankth nëse kishin marrë pjesë në 
sporte ekipore si adoleshentë.
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(Burimi: https://www.newportacademy.com) (Source: https://www.newportacademy.com)
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ÇKA ËSHTË METAVERSE DHE A ËSHTË E SIGURTË?

Çka është Metaverse?
Thënë thjeshtë, është një botë virtuale 
zhytëse ku njerëzit do të jetojnë, 
punojnë, blejnë dhe ndërveprojnë 
përmes avatarëve të tyre (ikona ose 
figura që e përfaqësojnë një person). 
Çelës për të hyrë në këtë mjedis 
zhytës do të jenë pajisjet e realitetit 
virtual (VR) dhe realitetit të shtuar 
(AR) (diçka si kufjet). Këto pajisje do 
t’ju mundësojnë të ndiheni sikur jeni 
brenda veprimit dhe po ndërveproni 
me të tjerët në kohë reale.

Tingëllon e njohur?
Nëse dëshironi ta keni një ide më të 
qartë se si do të jetë metaversi, duhet 
ta shikoni filmin “Ready Player One” 
bazuar në përshtatjen e librit të Ernest 
Cline me të njëjtin titull. Në këtë his-
tori njerëzit detyrohen që të kalojnë 
shumë kohë në një univers virtual të 
quajtur OASIS. Atje, miqtë (nëpërm-
jet avatarëve të tyre) shoqërohen, 
përjetojnë aventura emocionuese dhe 
jetojnë me tipare fizike apo edhe gjini 
të ndryshme nga ato offline. Ashtu si 
në këtë film, së shpejti të gjithë do të 
mund të jemi në të njëjtin takim ose 

dhomë ndenje, në të njëjtin koncert 
virtual, ose të shfletojmë të njëjtat 
valë virtuale me miqtë dhe familjen 
që jetojnë në anën e kundërt të globit, 
ndërsa ndjehemi sikur jemi vërtet aty.

A do të jetë metaverse 
e sigurt?
Pyetja kryesore është nëse ky mjedis 
do të jetë i sigurt, posaçërisht për 
fëmijët. Fatkeqësisht, hulumtimi mbi 
ndikimin e përvojave VR tek fëmijët 
është relativisht i pakët. Megjithatë, 
hulumtimi mbi ndikimin e VR tek të 
rriturit nuk është i pakët, dhe tregon 
se ndikimi emocional dhe fiziologjik i 
VR është jashtëzakonisht intensiv pasi 
trupat dhe truri ynë në fakt e regjis-
trojnë atë si të vërtetë.

Por, si pothuajse çdo gjë tjetër në 
botën online, për çdo rrezik dhe 
fushë shqetësimi ekziston saktësisht 
e kundërta – përdorime pozitive dhe 
shpresëdhënëse të teknologjisë së 
re. Deri më tani, VR është treguar 
se e zvogëlon dhimbjen fizike dhe 
emocionale dhe ankthin gjatë pro-
cedurave mjekësore. Është përdorur 

Tetorin e kaluar, Facebook 
njoftoi se po e riquan 
veten “Meta”. Ndryshimi 
i emrit është një shenjë e 
metaverses që themelue-
si Mark Zuckerman be-
son se është “kapitulli i 
radhës për internetin”. 
Nëse ende nuk po mund 
ta kapni kapitullin aktu-
al, nuk jeni vetëm. Shumë 
njerëz po pyesin se çka 
është metaverse dhe, më 
e rëndësishmja, nëse do të 
jetë një vend i sigurt për ta 
vizituar.
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What is the Metaverse?
In simple terms, it is an immersive 
virtual world where people will live, 
work, shop, and interact through 
their avatars (icons or figures repre-
senting a person). Key to accessing 
this immersive environment will be 
virtual reality (VR) and augmented 
reality (AR) devices (think headsets). 
These devices will let you feel like 
you’re inside the action and interact-
ing with others in real-time. 

Sound familiar?
If you would like to get a clearer 
idea what metaverse will be like 
you should watch the movie “Ready 
Player One” based on the adaptation 
of Ernest Cline’s book with the same 
title. In this story people are com-
pelled to spend much of their time 
in a virtual universe called OASIS. 
There, friends (through their avatars) 
hang out, experience exciting adven-
tures, and inhabit physical features 
or even genders different from their 
offline ones. Just like in this movie, 
soon we’ll all be able to be in the 
same meeting or living room, at the 
same virtual concert, or surfing the 
same virtual waves with friends and 
family who live on the opposite side 
of the globe, all while feeling like we 
are really there.

Will the metaverse be safe?
The big question is whether this en-
vironment will be safe especially for 
children. Unfortunately, research on 
the impact of VR experiences upon 
children is relatively scant. How-
ever, research on the impact of VR 
upon adults is not, and it indicates 
that the emotional and physio-
logical impact of VR is extremely 
intense as our bodies and brains 
actually register it as real. 

But like just about everything else 
in the online world, for every danger 
and area of concern exists the exact 
opposite - positive and hopeful uses 
of new technology. So far, VR has 
been shown to reduce physical and 
emotional pain and anxiety during 
medical procedures. It’s been used 
to transform and improve education. 
There have been life-altering uses 
of VR too—applications for treating 
phobias, nightmares, and PTSD. It’s 
also been shown to be beneficial in 
building empathy, diversity, and in-
clusion. All these applications utilize 
VR’s incredible power to blur the line 
between virtual and real.

A jemi të gatshëm për 
metaverse?
Në ditët e Internetit të sapolindur, 
shumë njerëz besonin se kjo plat-
formë e re e mrekullueshme do të 
ishte një ndihmë për njerëzimin, sepse 
do t’i lidhë të gjithë, pavarësisht nga 
raca, mosha, gjinia, statusi shoqëror 
ose bindjet politike, dhe bota do të 
ishte më e mirë për ta. Ndërsa shumë 
të mira kanë ardhur nga lidhjet tona 
digjitale, ende nuk i kemi zgjidhur 
problemet e urrejtjes online, keqin-
formimit, mujsharjes kibernetike, 
grabitqarëve, shkeljeve të sigurisë, 
mbledhjes së informatave personale, 
shënjestrimit të padëshiruar nga rekl-
amuesit dhe shumë gjërave të tjera. 
Një gjë që mund ta ndihmojë sigurinë 
tonë në një metaverse masiv është 
përvetësimi i edukimit digjital që do 
të na duhet për të lundruar dhe për të 
marrë pjesë në mënyrë të sigurt dhe 
të mençur në këtë mjedis të ri.

Are we ready for the 
metaverse?
Back in the days of a nascent 
Internet, many people believed 
this magnificent new platform 
would be a boon for humankind 
because it would connect every-
one and anyone - regardless of 
race, age, gender, social status, 
or political persuasion, and the 
world was going to be better for 
it. While much good has come 
from our digital connections, we 
still have not solved the problems 
of online hate, misinformation, 
cyberbullying, predators, security 
breaches, collection of personal 
information, unwanted targeting 
by advertisers, and much more. 
One thing that could help keep 
us safe in a massive metaverse is 
acquiring the digital literacy skills 
we will need to navigate and par-
ticipate safely and wisely in this 
new environment.

WHAT IS METAVERSE AND IS IT SAFE?
Last October, Facebook announced that it was rebranding 
itself “Meta.” The name change is a nod to the metaverse 
that founder Mark Zuckerman believes is the “the next 
chapter for the internet.” If you are still struggling to keep 
up with the current chapter, you are not alone. Many peo-
ple are wondering what the heck a metaverse is and, more 
importantly, if it will be a safe place to visit.

për ta transformuar dhe përmirësuar 
arsimin. Ka pasur edhe përdorime të VR 
që ndryshojnë jetën – aplikacione për 
trajtimin e fobive, maktheve dhe PTSD. 
Është treguar gjithashtu se është e do-
bishme në ndërtimin e bashkëndjesisë, 
diversitetit dhe përfshirjes. Të gjitha 
këto aplikacione e shfrytëzojnë fuqinë e 
jashtëzakonshme të VR për ta mjegullu-
ar kufirin në mes të virtuales dhe reales.



KURSEJENI RRYMËN!
Padyshim, rryma është aktualisht një nga temat kryesore jo vetëm në Kosovë por në mbarë botën. Sidoqoftë, 
në Kosovë edhe më shumë, për shkak të kapaciteteve tona energjetike aktuale. Në kombinim me kërkesën e 
shtuar për shkak të motit të ftohtë, ndërprerjet e rrymës janë të pashmangshme. Jemi duke u përballur me 

një krizë energjetike dhe ne duhet të bashkohemi për t’u përballur me këtë situatë. Të jetosh jetën me ritëm të 
shpejtë nuk do të thotë që duhet të jemi shpërdorues. Përkundrazi, le të sigurohemi që të gjitha komunitetet 

të ketë qasje të barabartë në artikujt e domosdoshëm, për shkak të shpenzimit të paarsyeshëm.

E di se ka krizë energjetike, por 
çka mund të bëj?
Përgjigjja e thjeshtë në këtë pyetje 
është: Bëni ndryshime të vogla për 
arritje të mëdha!

Një nga gjërat e para që mund t’iu shkojë 
në mend shumicës së njerëzve sapo 
përmendet kursimi i rrymës, është se 
kriza shkaktohet nga arsye më komplekse 
dhe se ata nuk mund të bëjnë shumë 
për ta përmirësuar situatën. Sidoqoftë, 
këtu gabojmë të gjithë, sepse pa 
marrë parasysh se sa të vogla mund 
të jenë veprimet tona – sikurse heqja 
e mbushësit të telefonit nga priza (kur 
nuk e përdorim atë) – ato ndikojnë 
në shkallën globale. Si thoni sikur të 
fillojmë të shpenzojmë më pak përmes 
veprimeve të tilla?

Mbushësit e telefonave janë një 
shembull interesant, sepse shumica 

prej nesh i lëmë ata në prizë edhe kur 
nuk i përdorim. Duke e pasur parasysh 
se pothuajse çdo person mbi moshën 
dhjetë vjeçare ka telefon, me siguri mund 
të supozojmë se aktualisht në Kosovë së 
paku pesëqind mijë (500.000) mbushës 
të telefonave janë të futur në prizë gjatë 
tërë kohës, ndonëse ata shfrytëzohen 
vetëm një të tretën e asaj kohe.

A e dini se mund t’i kursejmë 
rreth 1.150.000 kWh në vit?
Tani le t’i bëjmë ca hesape! Sipas 
Universitetit të Kalifornisë, nëse 
një mbushës mesatar qëndron në 
prizë gjatë 8.760 orëve sa i ka një 
vit, ai do të shpenzojë rreth 2.3 kWh 
rrymë. Shumica e njerëzve do të 
argumentojnë që kjo është një sasi e 
parëndësishme e rrymës. Sidoqoftë, 
kur e shumëzojmë këtë vlerë me 
numrin e të gjithë mbushësve që 
qëndrojnë vazhdimisht në prizë, të 

gjithë 500.000 sish që i kemi supozuar 
më sipër, rezulton se vetëm ne në 
Kosovë mund të kursejmë 1.150.000 
kWh në vit. Tani, paramendojeni se 
si rritet kjo vlerë kur t’ia shtojmë 
pajisjet e tjera si tabletat, laptopët, 
kompjuterët, konzolat e lojërave, 
televizorët, bojlerët e ujit, dritat, e 
kështu me radhë.

Mendoni në grup, veproni 
si individ
Një krizë energjetike nuk është një 
problem individual, por një problem 
kolektiv që e ndikon tërë shoqërinë. 
Rrjedhimisht, atij duhet t’i qasemi 
nga një këndvështrim kolektiv dhe jo 
individual. Kjo do të thotë që ashtu si 
në rastin e mbushësve të telefonave, 
të gjitha veprimet tona (të mëdha 
apo të vogla) gjithmonë duhet të 
shumëzohen me faktorin e grupit. Sapo 
të mësohemi që t’i qasemi këtij problemi 
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nga këndvështrimi kolektiv, ne duhet të 
fillojmë të veprojmë në përputhje për ta 
përmirësuar situatën. Sidoqoftë, veprimet 
e tona janë individuale, pasi që ne nuk 
mund t’i kontrollojmë veprimet e të tjerëve. 
Për më tepër, ne nuk duhet të lejojmë që 
veprimet tona të diktohen nga ndjenja 
ose mendimi që pjesa tjetër e shoqërisë 
vazhdojnë t’i mbajnë pandërprerë në prizë 
pajisjet e tyre elektrike. Pse duhet ta heq 
unë nga priza nëse askush tjetër nuk e bë 
këtë? Ndryshimi fillon nga individi. Gjithçka 
që duhet të bëni është që ta pyesni veten 
nëse pajtoheni që ta çoni dëm një burim 
vetëm sepse mundeni.

Edhe disa mënyra të tjera 
të thjeshta për të kursyer 
rrymën

Tani që e diskutuam rëndësinë 
e veprimeve tona, është koha që të 
mendojmë për disa mënyra të thjeshta 
që do t’ju ndihmojnë të kurseni 
rrymën. Kursimi i rrymës është mjaft i 
lehtë dhe ju mund të kontribuoni duke 
i ndryshuar zakonet e juaja.

• Rimbusheni telefonin para se 
të flini, sepse sapo të mbushet 
ju mund ta hiqni nga priza edhe 
mbushësin tuaj. 
• Përdorni poçet me teknologji LED, 
pasi që ato harxhojnë 90% më pak 
rrymë se sa poçet e zakonshëm.
• Fikni dritat në hapësirat që nuk i 
keni në shfrytëzim.
• Nëse nuk jeni duke kryer 
veprime që kërkojnë ndriçim të 
lartë, përdorni llamba të vogla 
të tavolinës. Kështu ju e kurseni 
rrymën dhe krijoni atmosferë më të 
këndshme në dhomën tuaj.
• Fikni kompjuterët, laptopët, 
televizorët, etj., kur nuk jeni duke i 
përdorur.
• Merreni në konsideratë që të 
përdorni sensor të lëvizjes – ata 
janë ideal për t’u siguruar fikjen e 
dritave kur ato nuk na nevojiten.
• Uleni nivelin e ngrohjes në 
dhomën tuaj ose fikeni krejt kur 
është e mundur.
• Mundohuni që t’i lani rrobat ose 
enët gjatë natës, kështu e reduktoni 
shpenzimin e rrymës gjatë ditës, kur 
kërkesa është më e lartë.

Të gjitha këto veprime mund ta 
lehtësojnë ngarkesën në rrjetin tuaj 
lokal, por edhe në xhepin tuaj pasi që 
do të paguani më pak rrymë. 

I know there is an energy crisis, 
but what can I do?
The simple answer to this question 
is: Make small changes for great 
achievements!

One of the first things most people 
might think once the topic of saving 
electricity is brought up is, that the 
crisis is caused by more complex 
reasons and there is not much they 
can do to help improve the situation. 
However, this is where we are all 
mistaken, because no matter how small 
our actions are - like unplugging the 
phone charger (while not using it) - they 
do make an impact on the global scale. 
How about we start by consuming less 
with such small gestures?

Phone chargers are an interesting 
example, because many of us leave 
them plugged in even when we are not 
using them. Considering that almost 
any person over the age of ten has a 
phone, one would be safe to assume 
that currently in Kosovo there are at 
least five hundred thousand (500,000) 
phone chargers plugged in 24/7, 
although they are actively used only 
one third of that time.

Did you know we could save 
about 1,150,000 kWh per year?
Now let us do a little math! According 
to the University of California, if the 
average charger is plugged in for the 
entire 8,760 hours of the year, it will 
use about 2.3 kWh of electricity. Still, 
most people will argue that this is 
an insignificant amount of energy. 
However, when we multiply this amount 
with the number of all phone chargers 
plugged nonstop, all 500,000 estimated 
above, it turns out that in Kosovo alone, 
we could be saving 1,150,000 kWh per 
year. Now imagine how this figure 
increases when we add other devices 
such as tablets, laptops, computers, 
game consoles, TV’s, water boilers, light 
bulbs, and so on.

Think collectively, act individually
An energy crisis is not an individual 
problem but a collective problem that 
affects our entire society. Consequently, 
it must be approached from a collective 

and not an individual standpoint. This 
means that just as in the case of phone 
chargers, all our actions (big or small) 
must always be multiplied with the 
group factor. Once we learn to approach 
this problem from the collective 
standpoint, we must start acting 
accordingly to improve the situation. 
However, our actions are individual as 
we cannot control what other people 
will do. In addition, we should not 
allow our actions to be dictated by the 
feeling or thought that the rest of the 
society continue to keep their electric 
appliances plugged in constantly. Why 
should I unplug it, if no one else will? 
The change should start from oneself. 
All you have to do is ask yourself 
whether you are OK with wasting a 
resource just because you can. 

More simple tricks to save 
electricity
Now that we have discussed the 
importance of our actions it is time to 
think about simple tricks that will help 
you save electricity. Saving electricity 
is quite straightforward and you can 
contribute by changing your habits.

• Charge your phone before going to 
sleep because once fully charged then 
you can unplug both your phone and 
your charger. 

• Use LED technology light bulbs, 
they use 90% less electricity than 
normal bulbs.

• Turn off the lights in areas you are 
not using.

• If you are not conducting activities 
that require bright light, start using 
smaller table lamps. This way you 
save electricity, and you create a nicer 
atmosphere in your room.

• Turn off your desktop computers, 
laptops, TV’s etc. when you are not 
using them.

• Consider using motion sensors – 
they are a great way to ensure lights are 
turned off when not needed.

• Turn down or, when possible, turn 
of the heat in you room.

• Try washing your laundry or dishes 
during the evening, this way you reduce 
the energy usage from the daytime, 
when the demand is highest.

All these actions make things 
easier on your local grid but also your 
pockets as you pay for less electricity.

SAVE ELECTRICITY!
Without doubt, electricity is currently one of the hottest topics not only in Kosovo 

but the entire world. However, in Kosovo this issue is even more relevant because of 
our current electricity capacities. When combined with the increased demand due to 

the cold weather, power shortages are likely to happen. We are facing an energy crisis 
and we have to unite to alleviate it. Having an opportunity to lead a more comfort-
able life does not mean we have to be wasteful. On the contrary, let’s make sure no 

community is left without the basic commodities, due to our frivolous consumption.
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Mendimi i juaj për kreativitetin

Atik Hamiti Flon Fazliu Nea Fazliu

Çka është kreativiteti? 

Kreativiteti është aftësia e 
njerëzve për të krijuar vepra të 
ndryshme në fusha të ndryshme 

të jetës si arti, inxhinieria, ndërtimtar-
ia, etj. Të gjithë ne jemi kreativ, mirëpo 
unë besoj se për arsye të ndryshme 
jo të gjithë ne e kemi mundësinë apo 
edhe nevojën që ta shprehim kreati-
vitetin tonë.

Kur jeni ju më kreativ? 

Unë për vete ndjehem më kreativ 
kur jam i pushuar mirë dhe 
nuk kam përreth njerëz të tjerë 

që të më hutojnë apo shpërqendrojnë 
nga mendimet e mia. Po ashtu, e kam 
vërejtur se të dëgjuarit e muzikës më 
ndihmon dhe më frymëzon edhe më 
shumë për ta shprehur maksimalisht 
kreativitetin tim kur kam nevojë.

Pse është e rëndësishme 
që të jemi kreativ? 

Të jesh kreativ do të thotë të 
mendosh jashtë kornizave të 
zakonshme. Të krijosh një ve-

për ose zgjidhje unike, e cila nuk u ka 
shkuar të tjerëve në mendje. Të kri-
josh vepra dhe të mira materiale nga 
të cilët përfitojnë të gjithë.

Çka është kreativiteti? 

Për mendimin tim, të jesh kreativ 
do të thotë të jesh në gjend-
je që t’i shohësh gjërat në një 

mënyrë të re dhe unike, si dhe të dish 
ta transferosh këtë këndvështrim në 
një vepër ose zgjidhje të ndonjë situ-
ate në mënyrë që të gjithë ta shohin, 
kuptojnë, por edhe ta çmojnë. 

Kur jeni ju më kreativ? 

Koha kur unë për vete jam më 
kreativ është gjatë fundjavave. Kjo 
mbase ka të bëjë me faktin se gjatë 

tërë javës jam i ngarkuar me mësime dhe 
obligimet e tjera ditore, andaj nuk kam 
shumë kohë që të jem më kreativ dhe të 
shpreh këtë kreativitet timin.

Pse është e rëndësishme 
që të jemi kreativ? 

Rëndësia e kreativitetit është e 
padiskutueshme. Ne sot kën-
aqemi dhe shijojmë vepra të 

ndryshme të artit, arritje shkencore 
dhe teknologjike vetëm falë kreativi-
tetit të individëve të veçantë, të cilët 
siç e thashë më parë kanë ditur që të 
shprehin këndvështrimin e tyre unik.

Çka është kreativiteti?

Për mua të jesh kreativ do të thotë 
të jesh i veçantë në mendimet 
dhe idetë e tua dhe të arrish që 

këto mendime dhe ide t’i shprehësh 
duke krijuar vepra të bukura. Një per-
son kreativ gjen mënyra të reja për t’i 
përdorur njohuritë dhe materialet që 
tashmë i njohim për të sjellë risi.

Kur jeni ju më kreativ? 

Nuk e kam ndonjë orar të 
veçantë kur do të thosha se 
jam më kreativ, pasi që be-

soj se gjithçka varet nga frymëzimi. 
Gjithsesi, nuk mund ta mohoj, kur 
jam i pushuar dhe nuk kam njerëz të 
tjerë përreth që më shpërqendrojnë, 
e vërej se jam më kreativ.

Pse është e rëndësishme 
që të jemi kreativ? 

Çdo vepër e bukur e artit, arkitek-
turës apo inxhinierisë është re-
zultat i kreativitetit. Po të mos 

ishin krijuesit e këtyre veprave që 
ditën të shihnin diçka aty ku të tjerët 
nuk e shihnin, njerëzimi sot do të 
ishte shumë më i varfër. Për këtë arsye 
mendoj që në shkolla duhet t’i kush-
tohet më shumë rëndësi nxitjes dhe 
zhvillimit të kreativitetit tek nxënësit.

Ju lutemi na dërgoni mendimet tuaja për kreativitetin
 në këtë email: magazineforyou2003@gmail.com 
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Your opinion about creativity

What is creativity?

Creativity is the people’s abil-
ity to create various works in 
all walks of life such as art, 

engineering, construction, etc. we 
are all creative, but I believe that 
for varied reasons not all of us get 
the chance or the need to express 
our creativity.

When are you most 
creative?

Personally, I feel more cre-
ative when I am well rested, 
and I am not surrounded by 

other people to confuse or distract 
me from my thoughts. I have also 
noticed that listening to music 
helps and inspires me even more 
to maximally express my creativity 
when I need to.

Why is it important 
for us to be creative?

Being creative means think-
ing outside the box. Creat-
ing a unique piece of work 

or solution that others have not 
thought about it before. Creating 
works and material goods that are 
beneficial to all.

What is creativity?

To me, being creative means 
being unique in your 
thoughts and ideas and to 

manage to express these thoughts 
and ideas by creating beautiful 
works. A creative person finds new 
ways to utilize the knowledge and 
materials that are already known 
to us to bring innovation.

When are you most 
creative?

I do not have any special time 
when I would say I feel more 
creative, because I believe that 

everything depends on the inspira-
tion. Still, I cannot deny that when 
I am rested and there are no other 
people around to distract me, I no-
tice I am more creative.

Why is it important 
for us to be creative?

Any beautiful work of art, 
architecture, or engineer-
ing is a result of creativity. 

If it were not for the creators of 
these works, who were able to 
see something where the oth-
ers could not, humanity would 
be poorer today. Therefore, I 
believe that schools should 
emphasize more the need to 
encourage the development of 
creativity in students.

What is creativity?

In my opinion, being creative 
means to be able to see things 
in a new and unique way, and 

to also know how to transfer this 
viewpoint in a piece of work or 
solution to a situation so that 
everyone can see, understand, 
and also appreciate.

When are you most 
creative?

The time when I personally 
am most creative is during 
weekends. This is maybe 

related to the fact that during 
the entire week I am busy learn-
ing and have other daily chores, 
therefore I do not have so much 
time to be more creative and to 
express this creativity. 

Why is it important 
for us to be creative?

The importance of creativi-
ty is beyond doubt. Today 
we enjoy countless works 

of art, scientific and technolog-
ical achievements only thanks 
to the creativity of particular 
individuals, whom as I already 
said, knew how to express their 
unique viewpoint.

Atik Hamiti Flon Fazliu Nea Fazliu

Please send us your thoughts on creativity 
at this email: magazineforyou2003@gmail.com
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teens
Ballafaqimi me depresionin 

e adoleshentëve
Pavarësisht se sa e dëshpëruar duket jeta tani, ka shumë gjëra që mund të bëni që të filloni të 
ndiheni më mirë sot. Përdorni këto këshilla për të ndihmuar veten ose një shok. 

Shenjat dhe simptomat e 
depresionit të adoleshentëve
Mund të jetë e vështirë të thuash me 
fjalë saktësisht se si ndihet depresioni 
dhe jo të gjithë e përjetojmë atë në të 
njëjtën mënyrë. Megjithatë, ekzisto-
jnë disa simptoma të përbashkëta që 
mund t’i përjetoni, si: acarim i vazh-
dueshëm, pikëllim ose zemërim; Asgjë 
nuk duket më argëtuese; Ndjeheni keq 
për veten tuaj; Bëni gjum të tepërt ose 
të pamjaftueshëm; Keni ndjeshmëri të 
jashtëzakonshme ndaj kritikave; Prob-
leme me përqendrimin, të menduarit 
si duhet ose ju bien në mend gjëra të 
ndryshme; Ndiheni të pafuqishëm dhe 
të pashpresë; Duke menduar për vdek-
jen ose vetëvrasjen. (Nëse po, bisedoni 
me dikë menjëherë!)

Këshilla 1 për tejkalimin e depre-
sionit të adoleshentëve: Flisni 
me një të rritur të cilit i besoni
Depresioni nuk është faji juaj dhe ju 
nuk keni bërë asgjë për ta shkaktuar 

atë. Megjithatë, keni njëfarë kontrolli 
mbi atë që të ndiheni më mirë. Hapi i 
parë është të kërkoni ndihmë. Mund 
të duket se nuk ka asnjë mënyrë që 
prindërit tuaj të jenë në gjendje t'ju 
ndihmojnë, veçanërisht nëse ata 
gjithmonë ju bezdisin ose zemërohen 
për sjelljen tuaj. E vërteta është se 
prindërit urrejnë të shohin fëmijët e 
tyre duke qenë të lënduar. Ata mund 
të ndihen të frustruar sepse nuk e 
kuptojnë se çfarë po ndodh me ju ose 
nuk dinë si t’ju ndihmojnë. Në këtë 
rast, gjeni një të rritur tjetër të cilit i 
besoni (si p.sh. një i afërm, mësues, 
këshilltar ose trajner). Ky person ose 
mund t'ju ndihmojë t'ju afroheni 
prindërve ose t'ju drejtojë dre-
jt mbështetjes që ju nevojitet. Pa 
marrë parasysh se çfarë, flisni me 
dikë, veçanërisht nëse keni ndonjë 
mendim për të lënduar veten ose 
të tjerët. Të kërkoni ndihmë është 
gjëja më e guximshme që mund të 
bëni dhe hapi i parë në rrugën tuaj 
për t'u ndjerë më mirë.

Këshilla 2: mundohuni të mos e 
izoloni veten - kjo e përkeqëson 
depresionin
Depresioni bën që shumë prej nesh të 
tërhiqen në vetëvete. Ju mund të mos 
keni dëshirë të shihni dikë ose të bëni 
ndonjë gjë, gjersa disa ditë thjesht të 
ngriheni nga shtrati në mëngjes mund 
të jetë e vështira. Por ta izoloni veten, 
vetëm sa e përkeqëson depresionin. 
Pra, edhe nëse është gjëja e fundit që 
dëshironi të bëni, përpiquni ta detyroni 
veten të jeni sa më të shoqërueshëm. 
Ndërsa dilni në botë dhe kontaktoni me 
të tjerët, ka të ngjarë ta gjeni veten duke 
filluar të ndiheni më mirë. Kaloni kohë 
ballë për ballë me miqtë që ju bëjnë të 
ndiheni mirë, veçanërisht ata që janë 
aktivë, optimistë dhe mirëkuptues. 
Shmangni shoqërimin me ata që abuzo-
jnë me drogën ose alkoolin, që ju fusin 
në telashe ose ju bëjnë të ndiheni të 
gjykuar ose të pasigurt. Merruni me ak-
tivitete që ju pëlqejnë (ose dikur ju kanë 
pëlqyer), bëni punë vullnetare për të 

Çfarë është depresioni 
i adoleshentëve?
Është krejtësisht normale që herë pas 
here të ndiheni të pikëlluar ose të irrit-
uar. Por nëse këto ndjenja nuk largohen 
ose bëhen aq intensive sa të ndiheni 
jashtëzakonisht të pashpresë dhe të 
pafuqishëm, atëherë mund të jeni duke 
vuajtur nga depresioni. Depresioni i 
adoleshentëve është shumë më tepër 
sesa të ndihesh përkohësisht i pikëlluar 
ose i rënë përtoke. Është një çrregullim 
serioz dhe shkatërrues i disponimit 
që mund të ndryshojë mënyrën se si 
mendoni, ndiheni dhe funksiononi në 
jetën tuaj të përditshme, duke shkaktuar 
probleme në shtëpi, shkollë dhe në jetën 
tuaj shoqërore. Kur jeni në depresion, 
mund të ndiheni të pashpresë dhe të 
izoluar dhe mund të duket sikur askush 
nuk e kupton. Sidoqoftë, depresioni tek 
adoleshentët është shumë më i zakon-
shëm sesa mund të mendoni. Rreth një 
në pesë prej nesh vuajnë nga depresioni 
në adoleshencë. Ju nuk jeni vetëm dhe 
depresioni juaj nuk është një shenjë 
dobësie apo e metë në karakter.
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Nëse mendoni që ju ose dikush që 
ju njihni ka nevojë për ndihmë, mund 
të vizitoni https://shendetimendor.
org/ ose mund të telefononi linjën 
telefonike për ndihmë psikologjike 
në numrin 038/200-808-90 nga ora 
11:00 deri në ora 22:00.

What is teen depression?
It is perfectly normal to feel sad or 
irritable every now and then. But if 
these feelings don’t go away or become 
so intense that you feel overwhelmingly 
hopeless and helpless, you may be suf-
fering from depression. Teen depression 
is much more than feeling temporarily 
sad or down in the dumps. It’s a serious 
and debilitating mood disorder that 
can change the way you think, feel, 
and function in your daily life, causing 
problems at home, school, and in your 
social life. When you’re depressed, 
you may feel hopeless and isolated, 
and it can seem like no one under-
stands. But depression is far more 
common in teens than you may think. 
About one in five of us suffer with de-
pression in our teens. You’re not alone 
and your depression is not a sign of 
weakness or a character flaw.

Signs and symptoms of teen 
depression
It can be hard to put into words exactly 
how depression feels, and we don’t all 
experience it the same way. There are, 
however, some common symptoms 
that you may experience such as: 
constant irritation, sadness, or anger; 
Nothing seems fun anymore; Feeling 
bad about yourself; Too much or not 
enough sleep; Extreme sensitiveness 
to criticism; Trouble concentrating, 
thinking straight, or remembering 
things; Feeling helpless and hopeless; 
Thinking about death or suicide. (If so, 
talk to someone right away!)

Overcoming teen depression tip 
1: Talk to an adult you trust
Depression is not your fault, and you 
didn’t do anything to cause it. However, 
you do have some control over feeling 
better. The first step is to ask for help. 
It may seem like there’s no way your 
parents will be able to help, especially 
if they are always nagging you or getting 
angry about your behavior. The truth is 
parents hate to see their kids hurting. 
They may feel frustrated because they 
don’t understand what is going on 
with you or know how to help. In that 

case find another adult you trust (such 
as a relative, teacher, counselor, or 
coach). This person can either help you 
approach your parents or direct you 
toward the support you need. No mat-
ter what, talk to someone, especially if 
you are having any thoughts of harming 
yourself or others. Asking for help is the 
bravest thing you can do, and the first 
step on your way to feeling better.

Tip 2: Try not to isolate your-
self-it makes depression worse
Depression causes many of us to with-
draw into our shells. You may not feel 
like seeing anybody or doing anything 
and some days just getting out of bed 
in the morning can be difficult. But iso-
lating yourself only makes depression 
worse. So even if it’s the last thing you 
want to do, try to force yourself to stay 
social. As you get out into the world 
and connect with others, you’ll likely 
find yourself starting to feel better. 
Spend time face-to-face with friends 
who make you feel good, especially 
those who are active, upbeat, and un-
derstanding. Avoid hanging out with 
those who abuse drugs or alcohol, 
get you into trouble, or make you feel 
judged or insecure. Get involved in 
activities you enjoy (or used to), do 
volunteer work to help others, cut 
back on your social media use.

Tip 3: Adopt healthy habits
Making healthy lifestyle choices can 
do wonders for your mood. Things like 
eating right, getting regular exercise, 
and getting enough sleep have been 
shown to make a huge difference when 
it comes to depression. Our article in 
Health & Sports column discusses in 
more depth the benefits of doing sports 
against depression and anxiety.

If you think you or someone 
you know needs help you can 
visit https://shendetimendor.
org/ or you can call the hotline 
for psychological help (Linja 
për ndihmë psikologjike) at 
038/200-808-90 from 11:00 to 
22:00 in the evening.

Dealing with teen 
depression

No matter how despondent life seems right now, there are many 
things you can do to start feeling better today. Use these tools to help 
yourself or a friend.

ndihmuar të tjerët, zvogëloni përdorimin 
e mediave sociale.

Këshilla 3: Përvetësoni zakone 
të shëndetshme
Zgjedhjet për një stil jetese të shën-
detshëm mund të bëjnë mrekulli për 
disponimin tuaj. Gjërat si ngrënia e 
duhur, stërvitja e rregullt dhe gjumi i 
mjaftueshëm kanë treguar se bëjnë një 
ndryshim të madh kur bëhet fjalë për 
depresionin. Artikulli ynë në rubrikën 
“Shëndeti dhe sporti” diskuton më në 
thellësi përfitimet e angazhimit në sport 
kundër depresionit dhe ankthit.
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