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Kopertina: 
ILIR SHAQIRI

Jam e sigurt se shumica prej jush e keni dëgjuar dhe madje edhe e keni përdorur shprehjen: “E 
qeshura është ilaçi më i mirë”. Megjithatë, a keni menduar ndonjëherë pse e qeshura konsiderohet 
ilaçi më i mirë? Ose, a mund të jetë ky vetëm një mit tjetër popullor si shumë të tjerë që kemi dëgjuar? 
Në fund të fundit, si mund të jetë ilaç një shprehje e emocioneve tona?

Pse është e rëndësishme të qeshim?
Mjekësia moderne na ka ndihmuar të kuptojmë më mirë shumë procese kimike që ndodhin në 
trupin tonë. Kjo njohuri ka ndihmuar në zbërthimin ose konfirmimin e shumë miteve në lidhje 
me të, si ai për të qeshurën. Rezulton se e qeshura është ilaç, sepse ul hormonet e stresit dhe rrit 
qelizat imune dhe antitrupat që luftojnë infeksionet, duke përmirësuar kështu rezistencën tonë 
ndaj sëmundjeve. E qeshura gjithashtu nxit lirimin e endorfinës, kimikateve natyrale të trupit për 
t'u ndjerë mirë. Endorfinat nxisin një ndjenjë të përgjithshme të mirëqenies dhe madje mund të 
lehtësojnë përkohësisht dhimbjen.

Qeshni sa t’mundeni
Nëse kjo çka u tha më lart nuk ju bind, atëherë duhet të dini se një studim kërkimor pesëmbëdhjetëvjeçar 
mbi lidhjen midis sensit të humorit dhe vdekshmërisë ka konfirmuar se gratë që qeshin kanë rrezik 
të vdekjes për 48% më pak nga të gjitha shkaqet, 73% më pak nga sëmundjet e zemrës dhe 83% 
më pak nga infeksioni. Te burrat, lidhja u gjet vetëm për rrezikun e vdekjes nga infeksioni - ata 
që kishin humor më të theksuar kishin një rrezik të vdekjes prej 74% më pak. Autorët tregojnë se 
dallimet gjinore mund të vijnë për shkak të rënies së lehtë të humorit teksa burrat plaken.

Nuk keni nevojë për ndonjë arsye që të qeshni
Duke marrë parasysh gjithçka që u tha më lart, është e qartë se nuk duhet të ngurroni të qeshni çdo 
ditë dhe sa më shpesh që mundeni. Përveç përfitimeve të shumta shëndetësore, e qeshura është një 
nxitës në trupin tone dhe gjëja më e mirë është që këto përfitime zgjasin. Prandaj, është e rëndësishme 
që të përfshiheni në aktivitete që ju bëjnë të qeshni, qoftë duke parë një komedi, duke dëgjuar ose 
lexuar ndonjë barcaletë, madje edhe duke folur me miqtë tuaj. Gjëja e rëndësishme për të mbajtur 
mend është se nuk duhet të keni nevojë për ndonjë arsye që të qeshni.

1 prilli, Dita e Gënjeshtrave është platforma e përkryer për të qeshur
Ndër të gjitha ditët dhe zakonet e veçanta gjatë gjithë vitit, 1 prilli, dita e gënjeshtrave, është sigurisht 
ndër tre më të mirat. Arsyeja për këtë është fakti se qëllimi i tij i vetëm është të mashtrojë njerëzit e tjerë 
pa frikë të hatërmbetjes. Nga ana tjetër, këto truke ndiqen me “ton” të qeshura që ndikojnë në faktorin e 
mirëqenies kolektive. Për më tepër, një shaka e mirë do t'ju bëjë të qeshni sa herë që ta kujtoni atë, shumë 
kohë pasi të ketë mbaruar. Megjithatë, nuk ka asnjë ligj që ju ndalon të përpiqeni të bëni 1 prillin, ditën 
e gënjeshtrave, të paktën disa pjesë të tij, pjesë të përditshmërisë suaj!

Indeksi
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publikim zyrtar i KFOR-it, 
prodhuar dhe financuar 
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përmbledhur. Nëse kërkohet 
emri i autorit të mos trego-
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nuk do të publikohen letra 
anonime, shpifëse apo me 
qëllim të keq.
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Cover: 
ILIR SHAQIRI

I am sure that most of you have heard and even used the saying: “Laughter is the best medicine”. 
Have you ever wondered, though, why is laughter considered the best medicine? Or could 
this be just another popular myth like so many others we have heard? After all, how can an 
expression of our emotions be a medicine? 

Why is it important to laugh? 
Modern medicine has helped us understand better many chemical processes that occur 
in our body. This knowledge has helped debunk or confirm many myths about it, like 
the one about laughter. It turns out, laughter is medicine, because it decreases stress 
hormones and increases immune cells and infection-fighting antibodies, thus improving 
our resistance to disease. Laughter also triggers the release of endorphins, the body's 
natural feel-good chemicals. Endorphins promote an overall sense of well-being and can 
even temporarily relieve pain.

Laugh as much as you can
If the foregoing does not convince you, then you should know that a fifteen yearlong research 
study on the link between the sense of humour and mortality has confirmed that women that 
laugh have a 48 percent less risk of death from all causes, a 73 percent lower risk of death from 
heart disease and an 83 percent lower risk of death from infection. In men, a link was found 
only for the risk of death from infection - those with high humour scores had a 74 percent 
reduced risk. The gender differences could be due to a slight decline in humour scores as the 
men aged, the authors suggest.

You do not need a reason to laugh
Considering everything above it is clear that you should not hesitate to laugh everyday as 
often as you can. In addition to the many health benefits, it triggers in our body, the best thing 
is that these benefits last. Therefore, it is important that you engage in activities that trigger 
laughter in you, be it watching a comedy, listening or reading jokes, and even talking with 
your friends. The important thing to remember is that you should not need a reason to laugh.

April Fool’s Day the perfect platform for laughter
Among all the special days and customs throughout the year, April Fool’s Day is certainly among 
the top three. The reason for this being the fact that its sole purpose is to play tricks and hoaxes 
to other people without fear of any hard feelings. In turn, these tricks are followed with “tons” of 
laughter that impact the collective wellbeing factor. Moreover, a good prank will make you laugh 
every time you recall it, long time after it is completed. However, there is no law that forbids you to 
try and make at least some parts of your everyday, April Fool’s Day!

Index
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duke theksuar se në vitin shkollor 
2011/2012, edhe në fshatin Shushicë 
u përfundua ndërtimi i objektit të ri 
shkollor. Kurse, pjesëtarët e forcave 
paqeruajtëse të KFOR-it kanë investuar 
në ndërtimin e një terreni sportiv 
shumë funksional.

Halle të mëdha 
për këtë shkollë të vogël
Problemi i parë që e veçoi drejtori 
Bytyqi është numri tepër i vogël i 
nxënësve në paralelen e ndarë në 
fshatin Shushicë, pasi atje i vijojnë 
mësimet vetëm nëntë nxënës. Për 
këtë arsye, mësimi zhvillohet në 
klasa të kombinuara gjë që krijon 
vështirësi në punën e mësuesit, 
mungesë të socializimit të nxënësve, 
si dhe konkurrencë të zbehtë në 
mesin e vet nxënësve për të treguar 

shkathtësitë e tyre. Një problem 
tjetër mbetet mungesa e hapësirës së 
mjaftueshme dhe vjetërsia e shkollës 
në fshatin Shashkoc, ku e vijojnë 
mësimin 44 nxënës.

Shkollë e vogël 
por ambicie të mëdha
Fakti se kjo është një shkollë e vogël, 
nuk i ka penguar asnjëherë nxënësit 
dhe mësimdhënësit e saj që të 
kenë ambicie të mëdha. “Nxënësit e 
shkollës sonë çdo herë marrin pjesë 
në gara të ndryshme të diturisë, 
gara sportive ose kulturore. Falë 
interesimit të nxënësve dhe punës 
së mësimdhënësve rezultatet që ata 
i arrijnë në këto gara janë shumë të 
mira,” shtoi drejtori Bytyqi. Me këtë 
rast, ai e veçoi pjesëmarrjen në Garat 
e Robotikës dhe programin “Shkollat 
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SHFMU “DITËT E MINATORIT” 
NË FSHATIN KISHËZ

School of the month

Me punë tejkalohen
të gjitha vështirësitë
Qëkur u hap për herë të parë në 
vitin shkollor 1966/67, kjo shkollë 
është përballur me sfida të shumta. 
Fatmirësisht, shkolla amë si dhe paralelja 
e ndarë në fshatin Shushicë tani operojnë 
në objekte të reja. “Në vitin shkollor 
2020/2021 u përfundua ndërtimi i objektit 
të ri të shkollës amë. Falë këtij investimi 
ne kemi hapësirë të mjaftueshme për 
ta zhvilluar mësimin në një ndërrim të 
vetëm dhe në kushte shumë më të mira,” 
tha drejtori Bytyqi. Ai vazhdoi më tej 

Ndonëse i ka edhe dy paralele 
të ndara, Shkolla Fillore dhe e 
Mesme e Ulët (SHFMU) “Ditët 
e Minatorit” në fshatin Kishëz, 
në Komunën e Graçanicës, me 
gjithsejtë 164 nxënës, mbetet 
një nga shkollat më të vogla 
në Kosovë. Gjithsesi, numri 
i vogël i nxënësve nuk e bën 
atë më pak të rëndësishme. 
Pasi që, siç thotë edhe 
drejtori i kësaj shkolle, 
z. Vezir Bytyqi, rënia e 
numrit të nxënësve është një 
problem me të cilin duhet të 
përballen shumë shkolla në 
zonat rurale të Kosovës. 

Drejtori Vezir Bytyqi
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Hard work overcomes
all difficulties
This school has faced many challenges 
since its first official establishment in 
the 1966/67 school year. Fortunately, 
the mother school as well as the 
separate class in the village of 
Shushica operate now in new facilities. 
“The construction of the new facility 
of the mother school was completed 
in the 2020/2021school year. Thanks 
to this investment, we have enough 
space to develop teaching in a single 
shift and in much better conditions," 
said principal Bytyqi. He went on to 
emphasize that in the 2011/2012 school 
year, the construction of a new school 
building was completed in the village 
of Shushica, too. Meanwhile, members 
of the KFOR peacekeeping force have 
invested in the construction of a highly 
functional sports field.

Major problems in 
a small school
The first problem that principal 
Bytyqi singled out is the very small 
number of students in the separate 
classroom in the village of Shushica, 
as only nine students attend classes 
there. For this reason, teaching takes 
place in combined classrooms, which 
creates difficulties in the work of 
the teacher, lack of socialization of 
students, as well as poor competition 
among students to show their skills. 
Another problem remains the lack of 
sufficient space and the age of the 
school in the village of Shashkoc, 
where 44 students attend classes.

Small school, big ambitions
The fact that this is a small school 

has never prevented its students and 
teachers from having great ambitions. 
“The students of our school always 
participate in various knowledge, sports 
or cultural competitions. Thanks to the 
interest of the students and the work of 
the teachers, the results they achieve 
in these competitions are very good," 
added principal Bytyqi. On this occasion, 
he singled out the participation in 
Robotics Competitions and the program 
"Schools of the 21st Century”, which is 
implemented in Kosovo by the British 
Council, in partnership with the Ministry 
of Education. Through this project, this 
school and the information technology 
teacher have been helped to 
implement good practices in the field 
of Critical Thinking, Problem Solving 
and Coding, which help students to 
be critical thinkers and innovators 
capable of solving problems and 
preparing skilfully for the labour 
market in the future. Furthermore, 
thanks to the work and dedication 
shown, the British Council has 
selected this school for the recording 
of the lectures which will serve as 
complementary material for the 
professional development of teachers.

EJHS “DITËT E MINATORIT” 
IN KISHËZ VILLAGE

Although with two separate classes, the Elementary and Junior 
High School (EJHS) "Ditët e Minatorit (Miner's Days)" in the 
village of Kishëz, the Municipality of Graçanica, with a total of 164 
students, remains one of the smallest schools in Kosovo. However, 
the small number of students does not make it any less important, 
since, as the principal of this school Mr. Vezir Bytyqi says, the 
decline in the number of students is a problem that many schools 
in rural areas of Kosovo have to face.

e Shekullit të 21”, i cili zbatohet në 
Kosovë nga British Council, në partneritet 
me Ministrinë e Arsimit. Përmes këtij 
projekti, kjo shkollë dhe mësimdhënësja e 
teknologjisë informative janë ndihmuar në 
zbatimin e praktikave të mira në fushën e 
Mendimit Kritik, Zgjidhjes së Problemeve 
dhe Kodimit, të cilat i ndihmojnë nxënësit 
të jenë mendimtarë kritikë dhe novatorë të 
aftë të zgjidhin probleme dhe të përgatiten 
me shkathtësi për tregun e punës në të 
ardhmen. Për më tepër, falë punës dhe 
përkushtimit të treguar, British Council e 
ka përzgjedhur këtë shkollë për incizimin 
e orës mësimore e cila do të shërbejë 
si material plotësues për zhvillimin 
profesional të mësimdhënësve.

Roli juaj është i veçantë 
për të ardhmen tonë
Në fund të intervistës sonë, drejtori 
Bytyqi, i porositi të gjithë të rinjtë 
se ata janë pjesë e rëndësishme 
dhe vlera më e çmuar e shoqërisë 
sonë. Si të tillë, ata e kanë një 
rol të veçantë në ndërtimin e të 
ardhmes së Kosovës.

5

You have a special 
role in our future
At the end of our interview, 
principal Bytyqi told all 
young people that they are 
an important part and the 
most precious value of our 
society. As such, they have a 
special role in building the 
future of Kosovo.
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DHURO GJAK, SHPËTO JETË, BËHU HERO

në këtë mënyrë ka mbështetur 
sistemin vendor të kujdesit shën-
detësor gjersa pandemia COVID-19 
parandaloi organizimin e ngjarjeve 
të tilla. Meqenëse situata e COVID-it 
është përmirësuar, ne menduam se 

tani është e sigurt të organizohet 
aksioni për dhurimin e gjakut në 
KFOR”. Më tej ai shtoi: “Mua më 
bën krenar fakti se menjëherë pas 
njoftimit për organizimin e kësaj 
ngjarjeje kishte aq shumë vullnetarë 

“Gjatë 20 viteve të fundit, KFOR-i ka qenë i suksesshëm në përm-
bushjen e misionit të tij. Por, ne vazhdojmë të jemi të gatshëm të 
mbështesim organizatat e sigurisë së Kosovës dhe të veprojmë ndaj 
sfidave të sigurisë me mjetet dhe mënyrat më të përshtatshme. Për 
të mbështetur detyrën tonë parësore, KFOR-i ka qenë pjesëmar-
rës aktiv në programe që synojnë zhvillimin e shoqërisë civile dhe 
përmirësimin e kushteve të përditshme të të gjithë popullatës në 
Kosovë. Mbështetja për sistemin e shëndetësisë është një nga këto 
aktivitete dhe mund të them me bindje se bashkëpunimi ynë me 
autoritetet vendore ka qenë i suksesshëm.”

Komandanti i KFOR-it, gjeneralmajor Ferenc KAJÁRI

Gjaku është jetik në 
trajtimet mjekësore
Për të gjitha arritjet e mjekësisë 
moderne, gjaku mbetet një kompo-
nent jetik për trajtimet mjekësore 
dhe shpëtimin e jetëve të njerëzve. 
Është thelbësor të ndihmohen pa-
cientët t'i mbijetojnë operacioneve, 
trajtimit të kancerit, sëmundjeve 
kronike dhe lëndimeve traumatike. 
Studiuesit kanë punuar në zhvil-
limin e gjakut artificial, por deri 
më tani, nuk ka asnjë zëvendësim 
të mirë për gjakun e njeriut. Pran-
daj, mënyra e vetme për të marrë 
furnizime me gjak të freskët është 
nëpërmjet dhuruesve vullnetarë 
individualë ose organizimit të 
dhurimit të gjakut në institucione 
të ndryshme. Një ngjarje e tillë u 
organizua së fundi në shtabin e e 
përgjithshëm të KFOR-it, Film City, 
gjatë së cilës mbi 160 ushtarë të 
KFOR-it, përfshirë komandantin e 
KFOR-it, gjeneralmajor Ferenc Kajári, 
dhuruan vullnetarisht gjak. Përgjigja 
shumë pozitive nga numri i madh 
i dhuruesve dhe suksesi i ngjarjes 
tregon solidaritet të madh.

Në deklaratën e tij për media, ko-
mandanti i KFOR-it Kajári theksoi: 
“Organizimi i aksionit për dhurimin 
e gjakut ka qenë traditë afatgjatë në 
të gjitha ushtritë tona dhe KFOR-i 
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ushtarë. Kjo tregon se ushtarët 
e KFOR-it e kuptojnë rëndësinë 
e kësaj ngjarjeje dhe kujdesen 
për popullin e Kosovës. KFOR-i 
ka treguar që është i gatshëm 
të ofroj mbështetje në çfarëdo 
mënyre brenda mundësive dhe 
kapaciteteve tona, madje edhe 
përtej thirrjes së detyrës”.

Dhurimi i gjakut ka 
përfitime të shumta
Një nga organizatorët dhe 
koordinatorët e këtij projekti 
ishte Rreshtermajori i Koman-
dës Tamas Ziros. Ai theksoi se 
dhurimi i gjakut përveç se është 
jetik për shëndetin, ka efekte 
pozitive edhe për vetë dhuruesit 
e gjakut. Sipas tij, dhurimi i 
gjakut ka të mirat e shëndetit 
emocional dhe fizik, stimulon 
prodhimin e qelizave të gjakut, 
dhurimi i gjakut ndihmon në 
uljen e shtypjes së gjakut dhe 
zvogëlimin e rrezikut të sulmit në 
zemër dhe kancerit, ju ndihmon 
të largoni ndjenjat negative dhe 
ju ndihmon të përmbushni 
përgjegjësitë tuaja sociale.

Blood is vital in medical 
treatments
For many the achievements of modern 
medicine, blood remains a vital 
component for medical treatments 
and for saving human lives. It is 
essential to help patients survive 
surgeries, cancer treatment, chronic 
illnesses, and traumatic injuries. 
Researchers have been working on 
developing artificial blood, but so 
far, no good replacement for human 
blood is available. Therefore, the 
only way to get supplies of fresh 
blood is by voluntary donations from 
individuals through organized blood 
drives at various institutions. One 
such event was recently organized at 
HQ KFOR Film City during which over 
160 KFOR soldiers, including KFOR 
Commander Major General Ferenc 
Kajári, voluntarily donated blood. 
The positive response from the large 
number of donors and the success 
of the event demonstrates great 
solidarity.

In his statement to the media, KFOR 
Commander Kajári stressed: “The 
organization of blood drives has 
been a long-lasting tradition in all 
our militaries and KFOR supported 
the local healthcare system in this 
way but the COVID-19 pandemic 
prevented organizing such events. 
However, since the COVID situation 
has improved, we thought that now it 
is safe to organize a blood donation 
in KFOR.” He went on adding: “It 
makes me proud that within days 
there were many volunteers among 
the soldiers. This shows that KFOR 
soldiers understand the importance 
of this assistance and care about the 
people in Kosovo. KFOR has shown to 

be ready to provide support within 
means and capabilities, even beyond 
the call of duty.”
.
Blood donation has 
multiple benefits
One of the persons responsible for 
organizing and coordinating this 
project was Command Sergeant 
Major Tamas Ziros. He highlighted 
that in addition to being vital for the 
healthcare system, blood donation 
also has positive effects for the blood 
donors themselves. According to 
him, donating blood has the benefits 
of emotional and physical health, 
stimulates the blood cell production, 
helps to lower blood pressure and 
reduces the risk of heart attack and 
cancer, while it also helps you in 
your self-accomplishment of social 
responsibilities.

DONATE BLOOD, SAVE LIVES, 
BE A HERO

Na vizitoni në:

Visit us at:

“KFOR has been successful in accomplishing its mission during the 
past 20 years. But we continue to stand ready to support the Kosovo 
Security Organizations and to act upon security challenges with the 
most suitable means and ways. To achieve our primary task, KFOR has 
been active in participating in programs that assist the development 
of civil society and improve the everyday conditions of all the people 
in Kosovo. The support provided to the healthcare system is one of 
these activities, and I can confidently say that our cooperation with 
the local authorities has been successful.”

KFOR Commander Major General Ferenc KAJÁRI

Ju jeni heronjtë tanë!
Ekipi mjekësor që realizoi 
aksionin për dhurimin e gjakut 
ishte i udhëhequr nga Dr. Sci. 
Bukurije Zhubi, Drejtoreshë e 
Qendrës Kombëtare e Kosovës 
për Transfuzion të Gjakut 
të (QKKTGJ). Ajo nënvizoi se 
bashkëpunimi ndërmjet KFOR-
it dhe QKKTGJ -së ka qenë i 
vazhdueshëm ndër vite dhe 
mbetet në nivelin më të lartë 
të mundshëm. Ajo gjithashtu 
falënderoi të gjithë ata që iu 
përgjigjën ftesës për dhurim 
të gjakut. Aktivitetin e vizitoi 
edhe Prof. Dr. Rifat Latifi i cili 
e shprehu mirënjohjen e tij për 
të gjithë ata që dhuruan gjak. 
Ai tha: “Kjo është dhurata më e 
mirë që mund t’i bëni dikujt në 
jetë. Ju po bëheni edhe pjesë e 
ekipeve mjekësore që luftojnë 
për të shpëtuar jetën e dikujt që 
është në operacion, në sallat e 
lindjes ose në kujdesin intensiv. 
JU JENI HERONJTË TANË!”

You are our heroes!
The medical team that conducted 
this blood drive was lead by Dr. Sci. 
Bukurije Zhubi, Director of Kosovo 
National Blood Transfusion Center 
(KNBTC). She highlighted that the 
cooperation between KFOR and 
the KNBTC has been continuous 
throughout the years and remains 
at the highest level possible. She 
thanked all those that responded 
to this blood drive. The event was 
also visited by Prof. Dr. Rifat Latifi 
who expressed his gratitude to all 
those that donated blood. He said: 
“You are making the greatest gift 
for someone else’s life. You are 
also becoming part of the medical 
teams that are fighting to save lives 
during operations, in childbirth 
rooms, or in intensive care. YOU ARE 
OUR HEROES!”



Sipas një studimi të Dr. James A. Nicholas 
të botuar në vitin 1975 në “Journal of Sports 
Medicine”, baleti radhitet si aktiviteti 
më kërkues në aspektin fizik dhe psikik, 
pasuar nga lufta me dema dhe më pas 
futbolli. Duke e pasur parasysh këtë fakt, 
çka ju ka ndihmuar që të mos dorëzoheni 
për të arritur ku jeni?
Baleti vërtetë është klasifikuar si një ndër profesionet 
më të vështira të artit skenik, sepse ka të bëjë me një 
përgatitje psiko-fizike të jashtëzakonshme që fillon 
që i vogël, nga mosha 8-9 ose 10 vjeç maksimumi, 
dhe e ka një kohëzgjatje përgatitore së paku tetë 
vjeçare duke studiuar çdo ditë orë të tëra. Është i 
krahasuar nga lodhja fizike me futbollin dhe me 
boksin, kurse sa i përket lodhjes dhe dedikimit 
nga ana mendore, ajo që ndikon më shumë është 
durimi dhe kërkimi tek vetvetja për t’u përmirësuar, 
për të modifikuar trupin, për të formuar atë që 
është muskulatura e duhur për të përballuar gjithë 
këtë stres psiko-fizik. Ajo që mua më ka ndihmuar 
shumë është familja ime. Unë jam bir arti, si nëna 
edhe babai kanë qenë balerinë të parë të Teatrit të 
Operës dhe Baletit në Tiranë. Nëna është artiste e 
merituar, me një çmim që i është dhënë në kohën e 
komunizmit ku titujt fitoheshin me shumë djersë dhe 
me shumë punë. Kështu që, falë një disipline, falë 
një dedikimi si personal si familjar unë kam arritur të 
jem ai që jam sot e kësaj dite.

Cila është gjëja që më së shumti ua 
përsëritni balerinëve të rinj që aspirojnë të 
bëhen balerin të suksesshëm, ku bën pjesë 
edhe vajza e juaj?
Atëherë, këshilla që unë ua jap më shpesh të gjithë 
studentëve të mi, por edhe vajzës sime që studion 
jo vetëm kërcim por edhe aktrim dhe këngë, është: 
“Mos u demoralizoni kurrë, përpiquni që gjithmonë 
te jepni maksimumin e vetvetes, dhe ëndërroni 
shumë sepse është e drejta juaj ta bëni këtë 
gjë. Mirëpo, punoni edhe më shumë se sa ajo që 
ëndërroni. Vetëm kështu mund t’ia dilni një ditë të 
jeni dikush dhe të realizoheni, pavarësisht nëse do 
të bëheni apo jo balerinë.”

Filozofi romak Seneka ka thënë: “Fati 
është ajo që ndodh kur përgatitja e takon 
mundësinë (rastin)”. Nga përvoja e juaj a 
mendoni se qëndron kjo?
Kjo shprehje përputhet shumë saktë me atë që 
unë ju them edhe studentëve të mi, dhe që ia 
kam thënë edhe vetes sime që i vogël dhe është 
formula e duhur për t’u bërë dikush në jetë. Nëntë 
punë, një talent, sepse unë mendoj që talente ka 
shumë, ama njerëz që duan të punojnë seriozisht 
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E
dicioni i parë i Big Brother Albania VIP (BBAVIP) do të 
mbahet mend gjatë në historinë e programeve televizive 
shqiptare si programi me numra rekord të shikueshmërisë 

që nuk ishin arritur kurrë më parë nga asnjë program televiziv 
shqiptar. Rrjedhimisht, emrat e pjesëmarrësve të këtij “Reality 
Show” u kthyen në personazhe të njohura dhe shumë të dashura 
për teleshikuesit shqipfolës kudo që ata jetojnë. Në fund, banori 
më i pëlqyer për publikun shqiptar dhe fitues i këtij programi u 
shpall Ilir Shaqiri. Padyshim, BBAVIP e ktheu Ilirin në një emër të 
njohur nga të gjitha moshat dhe shtresat e shoqërisë shqiptare, por 
fama për atë nuk është diçka e re pasi që ai u formësua si balerin 
klasik në Shqipëri, por u shndërrua në një balerin modern tepër të 
suksesshëm në Itali, ku gëzon famë dhe respekt në një profesion me 
konkurrencë të jashtëzakonshme. Në vijim ju ftojmë që të lexoni 
intervistën eksluzive që revista jonë e ka realizuar me Ilir Shaqirin.

Një ditë e Ilirit jashtë skenës dhe larg kamerave?
Përtej asaj që është bota e profesionit tim - kërcimi, skena, telekamera, 
televizioni - kur unë i kam ditët e lira i dedikohen familjes - prindërve, 
partneres Emanuelës, vajzës Emily, kafshëve të mia, që i kam shumë qejf, 
qenit dhe maceve të mia, dhe mbi të gjitha pasionit tim për peshkimin. 
Unë e adhuroj natyrën, që i vogël kam dashur të jem pak Robin Hood, pak 
Robinson Cruzo dhe këto gjëra i bëj sapo kam kohë të lirë.
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T
he first edition of Big Brother Albania VIP (BBAVIP) will be 
remembered in the history of Albanian TV shows as the show with 
a record number of viewers never reached before by any Albanian 

TV show. Consequently, the names of this Reality Show contestants became 
very dear and widely known personalities for the Albanian audience 
wherever they live. Finally, Ilir Shaqiri was the most liked contestant and 
the winner of this show. Without a doubt, BBAVIP turned Ilir’s name into 
a household name in Albanian society, but fame is not something new to 
him. He grew up as a classic ballet dancer in Albania but was transformed 
into a very successful modern dancer in Italy, where he enjoys fame and 
respect in an extremely competitive profession. Below we invite you to 
read the exclusive interview he gave to our magazine.

Ilir’s day offstage and away 
from cameras?
Beyond my professional world of 
dancing, the stage, TV cameras, and 
television, in my free days I dedicate 
myself to my family – my parents, my 
partner Emanuela, my daughter Emily, 
my pets, that I like a lot, my dog and 
my cats, and above all to my passion 
for fishing. I love nature, since my 
childhood I have always had in me a bit 
of Robin Hood and a bit of Robinson 
Crusoe, and I do this stuff whenever I 
have free time.

According to a study of Dr. James 
A. Nicholas, published in 1975 in 
the Journal of Sports Medicine, 
ballet is ranked as the most 
physically and psychologically 
demanding activity, followed 
by bullfighting and football. 
Considering this fact, what 
has helped you to not give up 
getting to where you are now?
Ballet is really classified as one of 
the most demanding professions of 
the stage arts, because it requires 
an extraordinary psychological and 
physical preparation that starts very 
early, at the age of 8-9 or 10 the 
latest and lasts at least eight years of 
daily practice and studying for hours. 
Physically it is compared to football and 
boxing, and in relation to the mental 
exhaustion, the most impacting are the 
patience, and demand from oneself to 
improve, to modify the body and build 
the muscles required to handle all the 
psychological and physical stress. My 
greatest help was my family. I am a 

son of art, as my mother was a prima 
ballerina, and my father was the first 
balllerino of the Theater of Opera and 
Ballet in Tirana. My mother is a merited 
artist, a title given to her during the 
communism era, a time when titles 
were earned with a lot of effort and 
hard work. Thus, thanks to a discipline, 
and dedication from me personally and 
my family, I have managed to become 
what I am today.

What is the one thing you keep 
reminding to young ballet 
dancers, including your own 
daughter, aspiring to become 
successful?
The advice I keep repeating the most 
to my students, but also my daughter 
that studies not only dancing, but 
also acting and singing is: “Never get 
demoralized. Try to always give your 
best and dream big because it is your 
right to do so. However, work even more 
than you dream. Only this way you will 
manage to one day be somebody and 
complete yourself, regardless whether 
you become ballet dancers or not.”

Roman philosopher Seneca has 
said: “Luck is when preparation 
meets opportunity”. Based on 
your experience do you consider 
this true?
This saying is very much in line with 
what I tell my students and that I 
have told myself as a kid, and it is the 
correct formula to become someone in 
life. Nine parts work, one part talent, 
because I believe there are a lot of 
talents, but there are very few willing 

ka pak. Një gjë tjetër që është shumë e 
rëndësishme në çdo profesion, në çdo 
fushë të jetës, për çdo të ri që do që të 
realizojë diçka në jetë, është fati i madh 
që të ketë një profesor, një maestro, një 
mësues të vlefshëm, sepse ti mund të 
kesh shumë dëshirë të realizosh, mund 
të kesh shumë dëshirë të punosh për 
t’u bërë dikush në jetë, mund të kesh 
edhe shumë talent, ama nuk e ke fatin 
të kesh një mësues që të të japi atë që 
ti dëshiron të bëhesh, ose sepse nuk di 
ose sepse nuk do. Ose anasjelltas, mund 
të jesh mësues shumë i mirë, por ama ke 
të bësh me njerëz në sallën e punës që 
nuk kanë dëshirë të punojnë. 

Baleti klasik apo baleti modern?
Kjo është pyetje shumë e vështirë për 
mua. Unë e kam pasur fatin që t’i provojë 
që të dyja këto zhanre të kërcimit, sepse e 
kam nisur si balerin klasik. E kam mbaruar 
Akademinë e Kërcimit në Tiranë dhe pastaj 
kam arritur të marr edhe titullin Balerin i 
Parë në Teatrin e Operës dhe Baletit, me 
të cilin edhe e mbylla karrierën në Tiranë. 
Më pas shkova në Itali ku u transformova 
në një balerin modern dhe për 20 e ca vite 
kam punuar në televizionin italian. Janë 
dy zhanre komplet të ndryshme, po që i 
përputh, i bashkëngjit e njëjta ideologji, 
disiplina, serioziteti, puna, djersa, 
përpikëria, virtuoziteti. 

Nga kush keni mësuar 
më së shumti?
Sigurisht, nga nëna ime, që është muza e 
jetës sime profesionale, por unë përpiqem 
të mësoj çdo gjë edhe nga një nxënës i ri, 
sepse përmirësimi nuk ka kurrë fund dhe 
arritja profesionale ndodh vetëm përmes 
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praktikës, dëgjimit dhe studimit. 

Kush është partneri profesional 
më i mirë me të cilin keni punuar?
Unë kam kërcyer me shumë balerina 
të njohura si në Itali edhe në 
Shqipëri. Kam kërcyer me Tatiana 
Sulejmanin në Shqipëri, kam kërcyer 
me Rosela Breshën (Rossella Brescia) 
në Itali. Kam pasur edhe shumë 
kolegë meshkuj, që për shumë kohë 
kemi kërcyer bashkë, siç është Kledi 
Kadiu, një tjetër balerin shqiptar me 
sukses të jashtëzakonshëm në Itali. 
Nuk mund t’i veçoj, sepse çdonjëri 
prej tyre më ka dhënë një ndjesi 
dhe më ka rritur edhe mua nga ana 
profesionale. Mirëpo, mbase do të 
veçoja Rosela Breshan.

A ju ka shkuar ndonjëherë 
mendja që të lini gjithçka pas dhe 
të nisni diçka të re?
Nëse një ditë do të lija pas shpatullave 
atë që është profesioni im, gjë që e 
shikoj shumë vështirë, sepse është jeta 
ime, do të përpiqesha të jetoja detin 
sepse e dua shumë detin. Më pëlqen 
liria, më pëlqen kur nuk ka kufizime, 
kështu që do të mund të merrja një 
varkë dhe të navigoja atë që është 
pafundësia e detit. Thjeshtë të isha një 
peshkatar i lirë.

Paraqitja e juaj skenike më e 
mirë dhe më e keqe?
Sigurisht është e vështirë që ta them 
paraqitjen time më të mirë skenike, 
sepse gjithmonë do të doja të them 
diçka si për televizionin si për skenën e 
teatrit.

Në skenën e teatrit sigurisht ka qenë 
baleti Lola, ku kam kërcyer me Tatiana 
Sulejmanin në Teatrin e Operës dhe 
Baletit. Isha në rolin e Pablos, rol që 
e kanë kërcyer profesorët e mi, e ka 
kërcyer babai im. Për më tepër, rolin 
e Lolës e ka kërcyer nëna ime. Kështu 
që, nga ky balet që zgjat dy orë e 
gjysmë, unë kam mbresa nga më të 
jashtëzakonshme edhe kujtime shumë 
të bukura.

Nga ana televizive, sigurisht do të 
veçoja Amici-n, sepse më ka dhënë 
jashtëzakonisht shumë si program 
televiziv për vite me radhë. Ky program 
zgjat 9 muaj në vit dhe është super 
i ndjekur në Itali. Andaj, ai jo vetëm 
dhuron ëndrra, por edhe realizon 
artistë në brendësi të tij si format 
televiziv, artistë që pastaj arrijnë të 
jenë dikush në jetë dhe të çajnë në 
botën e artit, të realizohen.

Performanca më e keqe ka qenë një herë 
kur, si të gjithë balerinët, jam rrëzuar. U 
rrëzova, sepse dyshemeja ishte lagur atë 
natë, pasi që skena ishte në të hapur 
dhe kishte pak lagështi. Unë fluturova 
dhe jo vetëm që rrëshqita, por desh 
rashë nga skena. Mirëpo, e gjeta forcën 
dhe u ngrita me shumë shpejtësi dhe 
duke qeshur e vazhdova koreografinë. 
Për ta përfunduar, lum ai që ngrihet kur 
rrëzohet, sepse po nuk u rrëzove nuk do 
të mësosh kurrë se si të ngrihesh.

Facebook, Instagram, Snapchat, 
WhatsApp, TikTok apo…?
Atëherë, Facebook-un e përdor shumë 
për punë, sepse unë e kam një “Fan 
Page” zyrtare për sa i përket publikut 
shqiptar në përgjithësi. Instagramin e 
përdor për komunikim me njerëzit si 
shqiptar dhe italian. Unë përpiqem që t’i 
kthej përgjigje dhe mesazhe falënderimi 
çdokujt që më shkruan dhe kjo gjë më 
jep shumë kënaqësi. WhatsApp e përdor 
për komunikim kur jam jashtë duke 
shëtitur, sepse është super komod. Nuk 
ka rëndësi çfarë platforme të mediave 
sociale e përdor, rëndësi ka si i përdor 
rrjetet sociale.

Telefonatat, posta elektronike 
(email), apo porositë (SMS)?
Sigurisht, preferoj më shumë një 
telefonatë sesa një mesazh, për punë e 
preferoj emailin, kurse miqtë dhe shokët 
kam qejf t’i takoj dhe pse jo për një 
drekë, një darkë, një kafe, një çaj.

Për çfarë ke dëshirë të mbahesh 
në mend më së shumti?
Sigurisht, dua të mbahem në mend 
nga vajza ime Emily, e cila më 
intereson më shumë në këtë botë, 
si një baba i dashur, si një baba 
gjithmonë prezent, si një baba që 
do të bënte çdo gjë për lumturinë e 
vajzës së vet. Për këtë gjë do të doja 
të mbahesha mend.

Cila është porosia e juaj për 
lexuesit tanë?
Lexuesve të 4You Magazine ua uroj të 
gjitha të mirat dhe i uroj nga zemra 
vetëm suksese e fitore paçi.

Radhiti sipas rëndësisë: Puna, Talenti dhe Pasioni për Baletin? 
 Atëherë, është një pyetje shumë e bukur dhe e ndërlikuar. Gjithsesi, unë mendoj që pasioni është ai që e shtyn talentin 
të punojë fort dhe një ditë dikush të realizohet në jetë. Por, në qoftë se do i rendisja, do e rendisja në vend të parë 
punën sepse përmes punës një talent arrin të realizojë atë që është pasioni i tij.

Leonora Shabanaj Nikshiq dhe Ilir Shaqiri



 | Prill 2022

11

to work hard. Another thing that is very 
important in any profession, in any walk 
of life, in any young person that aims 
to be something in life, is the great luck 
of meeting a valuable mentor, maestro, 
teacher, because you might be willing 
to work hard and achieve things, and be 
very talented, but you might not get the 
opportunity to meet someone to teach 
you what you need, because they do not 
know or do not want to. Or vice versa, 
you might be a great teacher, but you get 
to meet people that are not willing to put 
the hard work.

Classic or modern ballet?
This is a very tough question for me. I 
had the luck to try both dancing genres 
because I started off like a classic ballet 
dancer. I finished the Dance Academy 
in Tirana and then I managed to also 
acquire the title of first ballerino at 
the Theatre of Opera and Ballet a title 
I closed my career with, in Tirana. Then 
I went to Italy, where I got transformed 
in a modern ballet dancer and for over 
20 years I worked in Italian television. 
These are two completely differing 
genres, but they are connected by the 
same ideology, discipline, seriousness, 
work, sweat, punctuality, virtuosity.

Whom did you learn 
the most from?
My mother of course, she is the muse 
of my professional life. But I try to 
learn everything, even from a new 
student, because improvement never 
ends and professional accomplishment 
is achieved only through practicing, 
listening, and studying.

Who is the best professional 
partner you have worked with?
I have danced with many famous 
ballerinas both in Italy and Albania. I 
have danced with Tatiana Sulejmani in 
Albania, and Rossella Brescia in Italy. 
I have also had many male colleagues 
that I have danced with for long times 
such as Kledi Kadiu, another extremely 
successful Albanian dancer in Italy. It 
is difficult to sperate them because 
each and everyone of them has given 
me a feeling and has helped me grow 
professionally. However, maybe I would 
single out Rossella Brescia.

Have you ever thought about 
leaving everything behind you 

and starting something new?
If I would one day leave behind my 
shoulders something like my profession, 
which is hardly possible, because it 
is my life, I would try to live the sea, 
because I love the sea. I love the 
freedom, I love it when there are no 
limitations, so I could take a boat and 
navigate the infinity of the sea. I would 
simply be a free fisherman.

Your best and worst stage 
appearance?
Of course, it is difficult to single out my 
best scene appearance, because I would 
always like to say something about both 
the television and the theater.

In theatre, without a doubt it was the 
ballet Lola, where I danced with Tatiana 
Sulejmani at the Theater of Opera and 
Ballet. I played Pablo, a role danced by 
my professors and my father. Moreover, 
my mother danced the role of Lola. 
Therefore, I have incredible impressions 
and great memories from this two and 
half hours ballet performance.

On TV I would certainly single out Amici, 
because this TV show has given me 
incredibly a lot. It lasts nine months 
per year and is super followed in Italy. 
Therefore, it not only gives dreams, but 
also creates artists inside a TV format, 
artists that can then manage to become 
someone in life and move up the art 
world, to be accomplished.

My worst performance was this one time 
when, as all ballet dancers, I fell. I fell, 
because the floor had gotten wet that 
night, as it was an open stage and there 
was moisture. I flew and then not only 
did I slip, but I almost fell of the stage. 
However, I found my strength and I rose 
quickly and continued my choreography 
smiling. In conclusion, lucky are those 
that fall and rise, because if you do not 
fall you will never learn how to rise again.

Facebook, Instagram, Snapchat, 
WhatsApp, TikTok or…?
So, I use Facebook a lot for work because 
I have an official Fan Page related to 
the Albanian audience in general. I use 
Instagram to communicate with people 
both Albanians and Italians. I try to 
respond and thank anyone that writes to 
me, and this gives me great satisfaction. 
I use WhatsApp for communicating when 

I am out walking because it is super 
comfortable. It does not matter which 
social media platform you use, what 
matters is how you use social media.

Calls, emails, or texts (SMS)?
Of course, I prefer phone calls to 
texts, for work I prefer emails, and for 
friends and people I love I prefer to 
meet in person for lunch, dinner, a cup 
of coffee, or tea.

What would you like to be 
remembered the most for?
Without a doubt, I want to be 
remembered by my daughter, whom 
I care the most for in this world, as a 
loving father that was always present, as 
a father that would do anything for the 
happiness of his daughter. This is what I 
would like to be remembered for.

What is your message to our 
readers?
I wish 4You Magazine readers all the 
best from the bottom of my heart, may 
you always be blessed with successes 
and victories.

Rank them according to importance: Work, Talent, and Passion for ballet?
So, this is a beautiful and complicated question. However, I think passion is what drives talent to work hard so that 
one day someone can get fulfilled in life. But if I would rank them, I would rank work first, because through work, a 
talent manages to fulfill his passion.



12 

Nuk ka vend për vetëkënaqësi
Pandemia ka ndikuar në jetët tona 
gjatë këtyre dy viteve të fundit dhe ne 
u përshatëm me këtë. Mirëpo, kjo vjen 
edhe me kërcënimin e vetëkënaqësisë, 
gjë që mund të rezultojë me uljen 
e vigjilencës në respektimin e tri 
rregullave themelore për të parandaluar 
përhapjen e koronavirusit: mbajtjen 
e distancës, mbajtjen e higjienës dhe 
bartjen e maskave. Vaksinimi na ka 
ndihmuar në kufizimin e përhapjes së 
virusit dhe tejkalimin më të lehtë të 
infektimit, prandaj kjo mbetet një prej 
mjeteve më të rëndësishme në luftën 
kundër COVID-19.

Pandemia e COVID-19 – ende 
realitet
Në botë ka zona ku kanë nisur 
valë të reja dhe vendbanime të 
ndryshme po mbyllen, dhe për këtë 
arsye është detyra e të gjithëve që 
të sillen në mënyrë parandaluese. 
Varësisht nga rastet e reja kufizimet 
vendosen apo hiqen. Sidoqoftë, ne 
nuk duhet të harrojmë që gjithmonë 
t’i respektojmë rregullat themelore të 
higjienës dhe mbrojtjes së vetvetes 
duke u vaksinuar. 

Rëndësia e vaksinimit 
Arsyeja kryesore pse pandemia COVID-19 
u vu nën kontroll në një kohë relativisht 
të shkurtër është bashkëpunimi dhe 
reagimi global kundër saj. Falë edhe 
OBSH-së që ka punuar me vendet e botës 
dhe i ka publikuar udhëzimet për të 
ndihmuar në tejkalimin e shpërthimeve. 
Të gjithë jemi dëshmitarë sesi pandemia 
ndikoi pothuajse në çdo pjesë të jetës, 
duke e ndryshuar mënyrën se si punojmë 
dhe ndërveprojmë me të dashurit 
tanë, duke i çuar sistemet e kujdesit 
shëndetësor deri në kufi dhe duke 
bërë që ekonomitë 
globale të ngecin. 
Ne ishim dëshmitarë 
të kufizimeve të 
ashpra, sidoqoftë, 
ne mësuam prej tyre 
dhe ne u bashkuam 
si një ekip i vetëm 
dhe punuam për t’i 
tejkaluar ato.

Vaksinimi kundër 
COVID-19 po e ofron 
një mënyrë për të 
dalë nga kjo fazë e 
pandemisë. Pa të, 
shumë shkencëtarë 

besojnë se imuniteti natyror i tufës nuk 
do të kishte qenë i mjaftueshëm për 
të rikthyer shoqërinë në statusin e saj 
normal dhe se do të kishte rezultuar në 
fatalitete ekstreme. Kjo është diçka që 
është theksuar nga shumë organizata 
shëndetësore, përfshirë OBSH-në. Në 
një skenar pa qasje në vaksina, masat e 
rrepta të sjelljes mund të ishin dashur 
të mbeten në fuqi për të ardhmen e 
parashikueshme.

Efikasiteti i vaksinimit
Hulumtimet kanë treguar se vaksinat 

Në mars të vitit 2020 Organizata Botërore e Shëndetësisë e karakterizoi përhapjen globale të 
COVID-19 si një pandemi. Dy vjet më vonë, pothuajse 500 milionë njerëz janë infektuar me koronavirus 
dhe më shumë se 6 milionë njerëz kanë vdekur. Për më tepër, sipas Organizatës Botërore të 
Shëndetësisë (OBSH) variantet e reja janë ende një kërcënim. Kjo është arsyeja pse, pavarësisht nga 
shumë shenja pozitive dhe inkurajuese, pandemia e COVID-19 nuk është shpallur ende e përfunduar.

A KA MBARUAR 

PANDEMIA?
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No room for complacency
The pandemic has affected our lives 
for the past two years, and we adapted 
to live with it. But this also comes 
with the risk of complacency, resulting 
in less vigilance on respecting the 
much needed three basic rules to 
prevent the spread of the coronavirus: 
maintaining distance, maintaining 
hygiene, and wearing masks. 
Vaccination has helped us in limiting 
the spread of the virus and overcoming 
the infection easier, which is why it 
remains one of the most important 
tools in fighting COVID-19.

COVID-19 pandemic – still a 
reality
There are areas in the world where 
new waves are emerging and different 
settlements are locked down, which 
is why it is everyone’s task to adopt 
a preventive behaviour. Depending 
on the number of the new cases, 
restrictions are either implemented, or 
lifted. However, we must not forget to 
always respect the basic hygiene rules 
and to keep ourselves protected, by 
getting vaccinated. 

The importance of vaccines
The main reason the COVID-19 
pandemic was brought under control 
in such a relatively short time is 
the global cooperation and reaction 
against it. Thanks also to the WHO 
that has been working with countries 
and has published guidance to assist 
in overcoming the outbreaks. We all 
were witnesses of how the pandemic 
impacted every aspect of life, changing 
the way we work and interact with our 
loved ones, stretching the healthcare 
systems to the limit and causing global 
economies to stall. We witnessed 
severe restrictions, however, we 
learned from it and we pulled together 
as a team and worked to overcome. 

COVID-19 vaccination is offering a way 
to transition out of this phase of the 
pandemic. Without it, many scientists 
believe, natural herd immunity would 
not have been sufficient to restore 
society to its normal status and 
it would have resulted in extreme 
fatalities. This is something that 
has been echoed by many health 

organizations including the WHO. In a 
scenario without access to vaccines, 
strict behavioural measures may 
have had to remain in force for the 
foreseeable future.

Efficiency of vaccination
Various researches have revealed 
that available vaccines are 94-95% 
effective, these figures have been 
proven in trials studying those at high 
risk and the elderly. It is a common 
misconception that this means 95% 
who get the vaccine are protected from 
the disease, leaving 5% unprotected. 
The 95% effectiveness means people 
with the vaccine have a 95% lower 
risk of contracting COVID-19 when 
compared to those without the vaccine. 
At such low rates, the vaccines will 
allow society to get back to “normal” 
and for restrictions to be eased.

When will the pandemic be over?
Since January 2020, every three month 
a WHO committee of expert advisers 
has convened to assess whether 
the COVID-19 pandemic still merits a 
label of public health emergency of 
international concern. Most recently 
in January 2022, the advisers have 
unanimously agreed it still does. 

According to the WHO experts, this 
will continue to be the case for the 
foreseeable future, because the real 
end of the pandemic will not come, 
until the arrival of a final variant.

IS THE PANDEMIC OVER?

Na vizitoni në:

Visit us at:

Derisa të ndodhë kjo, duhet të 
vazhdoni të jeni të kujdesshëm dhe 
t’i zbatoni tri rregullat e famshme: 
të mbani distancën, të ruani hig-
jienën dhe të mbani maska. Mbi 
të gjitha, respektoni rekomandi-
met e OBSH-së dhe Komunitetit 
Ndërkombëtar të cilët aktualisht 
ju këshillojnë që të vaksinoheni. 
Vetëm nëse vazhdojmë të qëndrojmë 
të bashkuar do të jemi në gjendje të 
vazhdojmë të fitojmë betejën e gjen-
eratës tonë kundër COVID-19.

In March 2020 the World Health Organization (WHO) characterized 
the global spread of COVID-19 as a pandemic. Two years later, almost 
500 million people have been infected with coronavirus, and more than 
6 million people have died. Moreover, according to the WHO, the new 
variants are still a threat. Which is why, despite positive and encouraging 
signs in fighting the pandemic, it has not been declared over yet.

e disponueshme aktualisht janë 94-95% 
efektive dhe këto shifra janë dëshmuar 
të vërteta edhe në testimet që studiojnë 
ata me rrezik të lartë dhe të moshuarit. 
Është një keqkuptim i zakonshëm që kjo 
do të thotë se 95% që marrin vaksinën 
janë të mbrojtur nga sëmundja, duke lënë 
5% të pambrojtur. Efektiviteti 95% do të 
thotë që njerëzit e vaksinuar janë 95% 
më pak të rrezikuar për t’u infektuar me 
COVID-19 krahasuar me ata pa vaksinë. Me 
norma kaq të ulëta, vaksinat do të lejojnë 
shoqërinë të kthehet në “normalitet” dhe 
kufizimet të lehtësohen.

Kur do të përfundojë pandemia?
Çdo tre muaj që nga janari i vitit 2020, një 
komitet këshilltarësh ekspertë të OBSH-
së është mbledhur për të vlerësuar nëse 
pandemia ende e meriton etiketën e një 
emergjence shëndetësore ndërkombëtare. 
Së fundi, në janar 2022, këta këshilltarë 
kanë rënë dakord njëzëri që po.

Sipas ekspertëve të OBSH-së, kështu 
do të vazhdojë edhe në të ardhmen e 
parashikueshme, sepse fundi i vërtetë i 
pandemisë nuk do të vijë deri në ardhjen 
e një varianti përfundimtar.

Until this happens you must 
continue to be careful and 
apply the three famous rules: 
maintain distance, maintain 
hygiene, and wear masks. 
Above all, follow the recom-
mendations of WHO and the 
International Community 
who currently advises you 
to get vaccinated. Only if we 
continue to stand united will 
we be able to continue win-
ning this generations’ battle 
against COVID-19.



14 

5 NDËRTESAT MË TË 
PAZAKONSHME NË BOTË

Herë pas here, në rrugët e qyteteve anembanë botës, na bie të shohim ndërtesat më të pazakonshme. Disa 
nga këto ndërtesa mund të përshkruhen si kryevepra të arkitekturës urbane, ndërsa të tjerat janë dëshmi 
se imagjinata njerëzore është e pashtershme.

NDËRTESA PYLL NË FORMË TË 
SPIRALES, GJERMANI
Ky kompleks ndërtesash banimi ndodhet në 
Darmstadt, Gjermani. Ndërtesa ka një fasa-
dë unike, e cila nuk ndjek një organizim të 
rregullt rrjeti, dhe dritaret, të cilat numëro-
jnë mbi 1000, janë të gjitha unike - nuk ka 
dy dritare të njëjta. Ndërtesa ka 12 kate, 105 
apartamente, oborr të brendshëm, liqen të 
vogël artificial dhe kënd lojërash për fëmijë. 
Ky kompleks ndërtimi është projektuar nga 
artisti vjenez Friedensreich Hundertwass-
er, dhe është planifikuar dhe zbatuar nga 
arkitekti Heinz M. Springmann.

MUZEU KULLË, SPANJË
Gjëja e parë që e vëreni për 
këtë ndërtesë janë skulpturat 
gjigante në formë të vezëve 
përgjatë vijës së çatisë. Ajo 
që na vjen ndërmend është se 
Muzeu i Teatrit Salvador Dali 
në Figueras, Spanjë, nuk është 
një ndërtesë e zakonshme. 
Muzeu Kullë (Torre Galatea) 
mban emrin e gruas së vdekur 
të artistit surrealist dhe vetë 
Dali jetoi atje deri në vdekjen e 
tij në 1989.

SHTËPIA E SHTREMBËR, 
POLONI
“Shtëpia e shtrembër” (në gjuhën 
polake Krzywy Domek), edhe pse në 
pamje të parë duket si një shtëpi 
përrallash, kjo ndërtesë interesante 
në fakt ndodhet pranë bregut të Detit 
Baltik, në rrugën e famshme të këm-
bësorëve Monciak, në qytetin e So-
potit, Poloni. Është ndërtuar në vitin 
2004 dhe pretendohet të jetë ndërtesa 
më e fotografuar në Poloni. Ka një 
sipërfaqe prej 4000 metrash katrorë 
dhe është projektuar nga arkitekti 
Szotinscy Zaleski.
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5 MOST UNUSUAL 
BUILDINGS IN THE WORLD
Every now and then we can see the most unusual buildings on 
the streets of cities around the world. Some of these buildings 
can be described as masterpieces of urban architecture, whereas 
others are proof that human imagination is inexhaustible.

CROOKED HOUSE, 
POLAND
“Crooked House“ (Pol. Krzywy 

Domek), although at first glance 

it looks like a fairytale house, 

this interesting building is actu-

ally located near the Baltic Sea 

coast, in the famous pedestrian 

Monciak street in the city of 

Sopot, Poland. It was built in 

2004, and is claimed to be the 

most photographed building in 

Poland. It has a surface of 4,000 

square meters and was designed 

by architect Szotinscy Zaleski.

FOREST SPIRAL, 
GERMANY
This residential building com-

plex is located in Darmstadt, 

Germany. The building has a 
unique façade, which does not 

follow a regular grid organiza-

tion, and the windows, which 

number over 1,000, are all 

unique - no two windows are the 

same. The building has 12 floors, 
105 apartments, an inner court-

yard, a small artificial lake and 
a playground for children. This 
building complex was designed 

by Viennese artist Friedensreich 

Hundertwasser, and planned 

and implemented by architect 

Heinz M. Springmann. 

TOWER MUSEUM, 
SPAIN
The first thing you notice about 

this building are the giant egg 

sculptures along the roof line. 

What comes to mind next is 

that the Salvador Dali Theater 

Museum in Figueras, Spain, 

is no ordinary building. The 

Tower Museum (Torre Galatea) 

is named after the surrealist 

artist’s deceased wife, and Dali 

himself lived there until his 

death in 1989.

BASKET BUILDING, 
USA
This building (The Basket 

Building) probably looks like a 

giant picnic basket to take to 

the park. But this multi-sto-

rey building is actually the 

corporate headquarters of 

Longaberger Company, which 

manufactures baskets. It is 

located in Newark, Ohio, the 

United States, and is basically 

the largest basket in the world.

KANSAS CITY PUBLIC 
LIBRARY, USA
One of the most striking fea-

tures of downtown Kansas City 

is the facade of the parking 

garage for the public library. 

The parking garage looks like 

a row of books lined up on a 

shelf, except that in this case 

the “books” are 8 meters high 

and three meters wide. This 

installation is permanent and is 

designed to conceal the pub-

lic library’s parking lot. The 

inhabitants have been asked to 

nominate books they consider to 

represent Kansas City. Among 

the 42 titles that make up this 

installation are Shakespeare’s 

“Romeo and Juliet,” Tolkien’s 

“The Lord of the Rings,” “100 

Years of Solitude” by Marquez 

and many others.

NDËRTESA NË FORMË TË 
SHPORTËS, SHBA
Kjo ndërtesë (The Basket Building) 
duket ndoshta si një shportë e madhe 
pikniku që e marrim me vete në park. 
Por kjo ndërtesë shumëkatëshe është 
në fakt selia e korporatës e kompanisë 
Longaberger, e cila prodhon shporta. 
Kjo ndërtesë gjendet në Newark, Ohio, 
Shtetet e Bashkuara, dhe në fakt është 
shporta më e madhe në botë.

BIBLOTEKA PUBLIKE NË
KANSAS CITY, SHBA
Një nga tiparet më goditëse të qendrës 
së Kansas City është fasada e garazhit 
të parkimit për bibliotekën publike. 
Garazhi i parkimit duket si një rresht 
librash të rreshtuara në një raft, vetëm 
se në këtë rast “librat” janë 8 metra të 
lartë dhe tre metra të gjerë. Ky instalim 
është i përhershëm dhe është projektuar 
për të fshehur parkingun e bibliotekës 
publike. Banorëve u është kërkuar të 
emërojnë librat që ata konsiderojnë se 
përfaqësojnë Kansas City. Ndër 42 titujt 
që përbëjnë këtë instalacion janë "Ro-
meo dhe Zhulieta" e Shekspirit, "Zoti i 
Unazave" i Tolkien, "100 vjet vetmi" nga 
Marquez dhe shumë të tjerë.



Në botën e sotme të telefonave të mençur dhe zvogëlimit të hapësirës së vëmendjes 
(tani më e shkurtër se e peshkut të artë), ka diçka magjepsëse në kënaqësinë e thjeshtë 
që drejtimi i balonës gjersa fluturon nëpër qiell ta jep. Ne na pëlqejnë objektet 
fluturuese. Këtë verë i kemi bërë vetë disa balonë. Ne u argëtuam po aq sa fëmijët, 
sepse (pa marrë parasysh sa vjeç je) të shikosh diçka që e ke bërë vetë duke fluturuar 
në ajër nuk del kurrë nga moda! Atëherë, le të fillojmë!

Çka ju nevojitet:

Dekorimi

• 1 letër e bardhë dylli 36x51cm,
• 4 shkopinj druri të hollë: 
2x60cm të kryqëzuar; 1x48cm 
kunjë; 36 cm dërrasë,
• Letra me ngjyrë të verdhë, 
të kaltër, të purpurtë, vjollce 
2.5×12.5cm,
• 7 copëza fleta të letrës së 
printerit 4x4cm,
• 2 fleta letër me rrudha me 
ngjyrë të verdhë 5x250cm, (bisht)
• 20 m spango (shumë e fortë)
• Mbajtës çelësash (i vogël)
• Ngjitës shiriti (dorezë)

Veglat e punës

• Gërshërë
• Metër
• Laps
• Ngjitës PVA
• Ngjitës në formë të lapsit
• Q-Tip dhe shishe sportive 
• Rrëmojcë

Hapi 1
Palosni velën në gjysmë dhe hapeni përsëri. Palosni 2.5cm lart dhe hapeni përsëri. 
Sipër: Ngjiteni shkopin 35cm në pjesën e sipërme dhe paloseni letrën (35cm anash). 
Shpina: Mbuloni shkopin 47cm me ngjitës dhe ngjiteni në mes.
Hapi 2
Ngjitni 2 shkopinj të kryqëzuar (60cm) nëpër letër.
Hapi 3
Ngjitni 7 copëzat e letrës së printerit në letër siç është shfaqur në figurë.
Hapi 4
Pritini katrorë nga letra me ngjyrë dhe dekorojeni balonën.
Hapi 5
Bëni dy vrima me rrëmojcë në mes, majtas dhe djathtas kunjës.
Hapi 6
Prisni një copë spango dhe lidheni mirë me shkopinjtë e sipërm në të majtë. Bëni 
edhe një nyjë në të djathtë dhe mbërthejeni spangon derisa të krijoni një hark (ana e 
shkopit shfaqet lart).
Hapi 7
Gjerësia, ose lart majtas në të lart djathtas të balonës është 2×48 cm dhe gjatësia 
ose mesi i balonës është 38.5 cm. Prisni spangon pak më gjatë për të dyja. Lidheni 
fillimisht dy herë majtas lart, matni dhe lidhni në këndin e djathtë. Krijoni një lëmsh 
në mes (në formë të tetëshes) dhe lidheni në mbajtësin e çelësave. Për pjesën e mesit 
krijoni një bisht me nyjë në formë të shtupës. Matni dhe pastaj vendoseni në dy vri-
mat në mes dhe lidheni dy herë. Lidheni në mbajtësin e çelësit.
Hapi 8
Merrni spangon dhe lidhni atë me ngjitësin e shiritit. Lidhni të gjitha mirë. Kjo është 
me të vërtetë e rëndësishme, përndryshe një erë paksa më e fortë do ta fluturojë 
balonën larg. Krijoni një bisht në fund. Më e mira është që pak para se ta lëshoni 
balonën të fluturojë, ta lidhni atë në mbajtësen e çelësave.
Hapi 9
Ngjitni dy bishtat në fund majtas dhe djathtas. Ato janë thelbësore sepse mundësojnë 
që balona të ketë një fluturim të qëndrueshëm.

Balona e juaj është gati! Fluturoni balonën tuaj në një hapësirë të hapur pa shumë njerëz ose 
linja elektrike afër. Zgjidhni një ditë me erë mesatare dhe të qëndrueshme. Qëndroni afër 
balonës suaj, kthejani shpinën erës dhe shlirojeni spangon sa më shumë. Kini kujdes dhe 
mos e lini spangon tju prejë duart.

Ju lutemi na dërgoni 
punimet tuaja në këtë email: 

magazineforyou2003@gmail.com

Ja çfarë duhet të bëni:

Si ta bëni balonën më të mirë 
të punuar me dorë

16 
(Burimi: https://www.handmadecharlotte.com)
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Even in today’s world of smartphones and shrinking attention spans (now shorter 
than goldfish), there is something captivating about the simple pleasure of guiding 
a kite as it travels across the sky. We love flying objects. This summer we made some 
kites ourselves. We had just as much fun as the kids, because watching something 
you made soar through the air never gets old (no matter how old you are)! So, let’s 
get started!

What you need:

Decoration

• 1 wax paper 36x51cm, white 
• 4 thin wood sticks: cross 2x 
60cm; spine 1x 48cm; strut 36cm
• Tissue paper 2.5×12.5cm, yellow, 
blue, magenta, violet
• 7 sheets of copy paper 4x4cm, 
(patches)
• 2 sheets of crepe paper 
5x250cm, yellow (tail)
• 20m twine (extra strong)
• Keyring (small)
• Tape roll (handle)

Tools

• Scissors
• Measuring tape
• Pencil
• PVA Glue
• Glue stick
• Q-Tip and bottle cup
• Toothpick

Step 1
Fold the sail in half and open up again. Fold 2.5cm to the top and open up again. 
Top: Glue the 35cm-stick to the upper and fold in the paper (35cm-side). Glue the 
paper over it. Spine: Cover the 47cm-stick with glue and glue it to the middle.
Step 2
Glue the 2 cross-sticks (60cm) across the paper.
Step 3
Glue the 7 white paper patches to the paper as shown in the picture.
Step 4
Cut squares from the coloured tissue paper and decorate the kite.
Step 5
Make two holes with the toothpick in the middle, left, and right of the spine.
Step 6
Cut a piece of twine and knot it to the upper sticks on the left. Make a second 
knot to the right and wind up the twine until you get a bow (stick-side shows 
upwards).
Step 7
The width, or top left to top right of the kite measures 2×48cm and the length, or 
middle of the kite measures 38.5cm. Cut the twine a bit longer for both. Knot it 
first twice to the top left, measure and knot it to the right corner. Make a larks 
head in the middle and add it to the keyring. For the middle make a pigtail with 
stopper knot. Measure and put it through the two holes in the middle and knot it 
twice. Add it to the keyring.
Step 8
Take the twine and knot it to the inner tape roll. Wind it all up. That’s really im-
portant, otherwise the kite will fly away with a strong wind. Make a pigtail at the 
end. Best to add it to the keyring just before you let the kite fly.
Step 9
Glue the two tails to the bottom left and right. They are essential, helping the kite 
keep a steady flight.

Your kite is ready! Fly your kite in an open space without too many people or power lines 
nearby. Choose a day with medium and steady wind. Stand with your kite, the wind at your 
back, and give twine loosely to let it free. Be careful not to let the twine cut into your hands.

Please send us your work 
at this email: 

magazineforyou2003@gmail.com

Here’s what you will do:

How to make the world’s best
handmade kite

(Source: https://www.handmadecharlotte.com)



'HE-E-E-RE'S JOHNNY!' 
FAKTE TË PABESUESHME PËR 

JACK NICHOLSON 

Ai u votua si palaço 
i klasës në shkollën 
e mesme
Kur Nicholson ishte në shkollë të 
mesme, klasa e tij e votoi për palaço 
të klasës. Doli që klasa e tij kishte të 
drejtë për të dhe ai ishte në gjendje 
të bënte një karrierë të bazuar në 
argëtimin e njerëzve.

Ai ishte në Gardën 
Kombëtare Ajrore të 
Kalifornisë
Para se Nicholson të fillonte 
karrierën e tij në Hollivud, ai ishte 
në një rrugë tjetër karriere. “Fan 
World” deklaron se Nicholson iu 
bashkua Gardës Kombëtare Ajrore 
të Kalifornisë në vitin 1957 për t’iu 
shmangur rekrutimit të detyrueshëm 
për shërbim ushtarak.

Ai punoi në një kolonë 
zanore të një filmi
Për t'u bërë shumë i suksesshëm 
në Hollivud kërkon kohë, kështu 
Nicholson f illoi të dyshonte në 
af tësinë e tij për të gjetur punë 
si aktor, andaj f illoi të shkruante 
disa f ilma dhe madje punoi në një 
kolonë zanore f ilmi.

Revista “Time Magazine” 
zbuloi një sekret të 
madh familjar për 
Nicholson
Kur një familje ka një sekret, 

anëtarëve të saj u pëlqen ta mbajnë 
atë të fshehtë nga të gjithë, përveç 
disa njerëzve. Familja e Nicholson 
kishte një sekret të madh që e 
mbajtën prej tij. Sipas revistës 
“Rolling Stone”, “Time Magazine” 
zbuloi dhe informoi Nicholson se 
personi që ai mendonte se ishte 
motra e tij ishte në të vërtetë nëna 
e tij dhe personi që ai mendonte se 
ishte nëna e tij ishte në të vërtetë 
gjyshja e tij. Në kohën kur Nicholson 
e zbuloi këtë, nëna dhe gjyshja e tij 
biologjike tashmë kishin vdekur dhe 
ai nuk kishte mundësinë të përballej 
me ato rreth kësaj çështjeje.

Atij iu ofrua një punë 
si animator
Kur Nicholson ishte për herë të parë 
në Hollivud, ai ishte një asistent i 
William Hanna (Uilliam Hana) dhe 
Joseph Barbera (Xhosef Barbera) në 
studion e filmave vizatimorë “MGM”. 
Hana dhe Barbera ishin vërtet të 
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Një nga aktorët më të mirë, karriera e të cilit ka përshkuar 60 vite, është Jack Nicholson (Xhek 
Nikollson). Nicholson ka luajtur në shumë filma të vlerësuar si ndër më të mirët, si "One Flew 
Over the Cuckoo's Nest", "The Shining" dhe "The Departed". Nicholson nuk është i dashur vetëm 
nga fansat në mbarë botën, por ai gjithashtu ka marrë shumë çmime të tilla si çmimin “Academy 
Award”, “Golden Globe Awards” dhe shumë të tjera. Jack Nicholson ka qenë një yll për dekada të 
tëra, por edhe adhuruesit e tij të përkushtuar mund të mos i dinë të gjitha këto për të.



Thënja e tij e famshme 
u improvizua
Thënja më e famshme e Nicholson në ndonjë 
nga veprat e tij është padyshim nga filmi “The 
Shining” dhe të gjithë e dinë dhe e citojnë atë 
thënie - "Here’s Johnny!” (Ja ku është Gjoni!". 
Por kjo thënie nuk ishte e shkruar fare në 
skenar, gjersa Nicholson e improvizoi atë kur 
ishte në xhirime. Kjo është ajo që bën dallimin 
midis një aktori të madh dhe një aktori të 
mirë, kryesisht aftësia e aktorëve të mëdhenj 
për të improvizuar. Me improvizimin e tij, 
Nicholson krijoi një thënje ikonike që njerëzit 
ta dallonin nga filmi dhe me atë thënje e bëri 
atë skenë të caktuar edhe më të mirë.

One of the top actors whose career has spanned 60 years is Jack Nicholson. 
Nicholson has starred in many top-rated movies like ‘One Flew Over the 
Cuckoo's Nest’, ‘The Shining’, and ‘The Departed’. Nicholson is not just loved 
by fans across the world, he also received many awards such as an Academy 
Award, Golden Globe Awards, and many more. Jack Nicholson has been a star 
for decades - but even his devoted fans might not know all this about him.

He Was Voted Class 
Clown In High School
When Nicholson was in high school 
his class ended up voting for him as 
the class clown. It turned out that 
his class was right about him and he 
was able to make a career based on 
entertaining people.

He Was In The California 
Air National Guard
Before Nicholson started his career in 
Hollywood, he was in a different career 
path. Fan World states that Nicholson 
joined the California Air National Guard 
in 1957 to avoid the draft.

He Arranged A Movie 
Soundtrack
To become a great success in 
Hollywood takes time, and Nicholson 
started to doubt his ability to get 
work as an actor so he started writing 
a couple of movies and he even 
arranged a movie soundtrack. 

Time Magazine 
Discovered A Big Family 
Secret About Nicholson
When a family has a secret, they 
like to keep it from everyone but a 
few people. Nicholson’s family had 
a huge secret that they kept from 
him. According to Rolling Stone, Time 
Magazine found out and informed 
Nicholson that the person he 
believed to be his sister was actually 
his mother and the person he 
thought was his mother was actually 
his grandma. At the time Nicholson 
found this out, both his biological 
mom and grandma had already 
passed and he could not confront 
them about the issue.

He Was Offered A Job 
As An Animator
When Nicholson was first in Hollywood, 
he was an assistant to William Hanna 
and Joseph Barbera at MGM cartoon 
studio. Hannah and Barbera were 
really impressed with Nicholson and 
his sketches and they offered him a 
job as an animator for their studio. 
Nicholson respectfully turned down 
the job, since he wanted to become 
an actor and not an animator. 

He Has Held LA Lakers 
Season Tickets Since 1970
When Nicholson is not working hard 
making his living as an actor he likes 
to relax and enjoy some basketball 
games. BBC News reports that 
Nicholson has held season tickets to 
the LA Lakers since 1970. Not only is 
he a season ticket holder, he holds 
courtside seats for the Lakers. But 
with Nicholson not having the best 
temper and getting very involved while 
watching the games, there have been 
times he even started arguing with 
the referees. As a result, they have 
threatened to kick him out of the game.

(Source: https://www.thetalko.com)(Burimi: https://www.thetalko.com)
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impresionuar me Nikollsonin dhe 
skicat e tij, andaj i ofruan një punë si 
animator në studion e tyre. Nikollsoni 
me respekt e refuzoi punën, pasi donte 
të bëhej aktor dhe jo animator.

Ai ka poseduar bileta 
sezoni të “LA Lakers” 
që nga viti 1970
Kur Nicholson nuk punon zellshëm 
për të siguruar jetesën e tij si aktor, 
atij i pëlqen të pushojë dhe të shijojë 
disa lojëra basketbolli. “BBC News” 
raporton se Nicholson vazhdimisht, që 
nga viti 1970, ka pasur bileta sezoni për 
klubin “LA Lakers”. Ai jo vetëm që është 
një mbajtës ose posedues i biletave 
sezonale, por gjithashtu mban edhe 
ulëset mu në fushën e basketbollit 
për lojrat e klubit “Lakers”. Por meqë 
Nicholson nuk kishte temperamentin 
më të mirë dhe ndërhynte shumë 
gjatë shikimit të ndeshjeve, ku ka 
pasur raste që ai madje ka f illuar 
të f jaloset me gjyqtarët, atëherë si 
pasojë e kësaj ata e kanë kërcënuar se 
do ta nxjerrin nga salla.

'HE-E-E-RE'S JOHNNY!'  
INCREDIBLE FACTS ABOUT 

JACK NICHOLSON 
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His Famous Line Was 
Improvised
Nicholson's most famous line in any of 
his works is definitely from The Shining 
and everyone knows and quotes that 
“Here's Johnny!” line. But that line 
was not written in the script at all and 
Nicholson improvised it when he was on 
set. That is what makes the difference 
between a great actor and a good 
actor, namely the ability of great actors 
to improvise. With what Nicholson 
improvised he made an iconic line for 
people to recognize from the movie and 
made that scene even better with it.



JETA ME FITNES 
NJË MËNYRË JETESE E SHËNDETSHME

FIT
Fjala “fitness” në përkthim të lirë do të 
thotë të kesh energji të mjaftueshme për 
t’u ndjerë mirë gjatë aktiviteteve fizike. 
Pikërisht kështu u krijua shkurtesa FIT. 
Fitnesi po përjeton zgjerimin e tij më 
të madh në shekullin e 21-të. Fitnesi 
nuk është vetëm një trend i modës, por 
edhe një mënyrë për të ulur peshën e 
trupit, për të forcuar muskujt dhe për të 
rritur fleksibilitetin e muskujve. Fitnesi 
praktikohet nga atletët dhe rekreativistët 
njësoj. Atletët përgatiten të arrijnë 
kondicionin për garat e forta dhe atletët 
rekreativë për të qëndruar në formë dhe 
për të arritur stabilitetin fizik dhe mendor. 
Është vërtetuar se personat që nuk janë 
fizikisht aktivë janë të ngadaltë, të lodhur 
dhe kanë përqendrim të dobët. Ndryshe 
nga ata, personat që ushtrojnë disa herë 
në javë, si vrapimi, ecja e shpejtë apo 
fitnesi, arrijnë një stabilitet të shkëlqyer 
fizik dhe mendor dhe përqendrimi i tyre 
është i mirë.

Fitnesi përfshin gjithashtu programe të 
ndryshme ushtrimesh si gjimnastikë, 
ushtrime me pesha, stërvitje kardio, 
bodybuilding. Programet varen gjithashtu 
nga lloji i muzikës së përdorur në 
stërvitje, intensiteti i stërvitjes - i lartë, 

i ulët, i mesëm, pajisjet e përdorura për 
hap, fit ball, si dhe rezultatet e një lloji 
të veçantë - djegia e yndyrës, trupi i ri, 
strech dhe relaksi.

AEROBIKU
Popullariteti i aerobikut nuk është zbehur 
për dekada. Ai u krijua gjatë viteve '60 
kur Dr. Kenneth Cooper, një fizioterapist, 
hulumtoi mënyrat për të mbajtur trupin 
në një ritëm të shëndetshëm. Ai studioi 
mënyrat e ndryshme në të cilat duhet të 
lëvizim, dhe mundësitë komplekse dhe të 
larmishme të punës së muskujve, erdhi në 
sistemin e njohur deri më tani të cilin ai e 
quajti - aerobik. Ka disa lloje të aerobikut, 
kërcimi, rrëshqitje, hap (step) ....

PILLATES
Një nga format më të njohura të 
rekreacionit në vitet e fundit është 
pillates. Arsyeja për këtë është se Pillates, 
përveç aktivitetit fizik, i jep trupit edhe 
relaksimin e nevojshëm dhe vendos një 
ekuilibër mes fizikës dhe mendores. Ky 
sistem ushtrimesh u zhvillua më shumë 
se njëqind vjet më parë nga Joseph 
Pilates - një atlet kulminant.

ZUMBA
Fitnesi Zumba ka qenë prej vitesh 
programi më i popullarizuar i kërcimit-
fitnesit në botë. Është unik sepse është 
një ndërthurje e gjimnastikës dhe 
lëvizjeve të ndryshme kërcimi (salsa, 
reggaeton, merenge, samba, hip hop etj.) 

Zgjedhja dhe mundësitë për aktivitet fizik janë vërtet të mëdha dhe i rekomandohet 
të gjithëve. Lexoni më poshtë për fitnesin - si forma më e përhapur dhe më e 
përballueshme e rekreacionit që funksionon në mënyrë efektive në të gjithë 

organizmin dhe ka një efekt antistres.
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PESË KOMPONENTET 

E FITNESIT

Fitnesi është e mundur që të 
ndahet në pesë komponente:

• fitnes aerobik
• forca e muskujve
• qëndrueshmëri muskulare
• fleksibilitet dhe
• gjendjen e trupit



FIT LIFE 
A  H E A LT H Y  L I F E S T Y L E

The choice and possibilities for physical activity are great and 
recommended to everyone. Read below about fitness - as the most 

widespread and most affordable form of recreation that works 
effectively on the whole organism and has an anti-stress effect.

FIT
The word "fitness" in free translation 
means to have enough energy to feel good 
during physical activities. That's how the 
abbreviation - FIT was created.  Fitness 
experienced its immense expansion in the 
21st century. Fitness is not only a fashion 
trend, but it is also a way to reduce body 
weight, strengthen muscles and increase 
muscle flexibility. Fitness is practiced equally 
by athletes and recreationists.  Athletes 
practice it to prepare and achieve physical 
condition for strenuous competitions,  and 
recreational athletes to stay in shape and 
achieve physical and mental stability.  It 
has been proven that people who are not 
physically active are slow, tired, and have 
poor concentration. In contrast, people 
who exercise several times a week, such as 
running, brisk walking, or fitness, achieve 
excellent physical and mental stability, and 
their concentration is good.  

FIVE COMPONENTS OF FITNESS 
Fitness can be divided into five components:

• Aerobic Fitness 
• Muscular Strength,
• Muscular Endurance
• Flexibility 
• Body Composition 

Fitness also includes various exercise 
programs such as aerobics, exercise 
machines (cross-trainers), cardio workouts, 
and bodybuilding. Programs also depend 
on the type of music used in training, the 
intensity of exercise - high, low, medium, 
and devices used: step, fit ball, as well as 
from the results of a particular type - fat 
burning, new body, and stretch & relax.

AEROBICS
The popularity of aerobics has not waned 
for decades. It was created during the 1960’s 
when Dr. Kenneth Cooper, a physiotherapist, 
researched ways to keep the body in a 
healthy rhythm. He studied the different 
ways in which we should move, and the 
complex and diverse possibilities of muscle 
work came to the hitherto well-known 
system which he named - aerobics. There are 
several types aerobics: dance, slide, step....

PILATES
One of the most popular forms of 
recreation in recent years is Pilates. 
That's because Pilates, in addition to 
physical activity, provides the body with 
the necessary relaxation and establishes 
a balance between physical and mental. 
This system of exercises was developed 
more than a hundred years ago by Joseph 
Pilates - a top athlete.

ZUMBA
Zumba Fitness has been the world's most 
popular dance-fitness program for years. 
It is unique because it is a combination 
of aerobics and various dance movements 
(salsa, reggaeton, merengue, samba, hip 
hop, etc.)  performed to the rhythms of 
exotic Latin music. Zumba is a fun and 
dynamic way of exercising that never 
leaves you indifferent.

YOGA
Yoga is not just a physical exercise. Above 
all, yoga is learning how to calm the mind 
and achieve a state of complete peace 
and relaxation. Specific poses during yoga 
practice allow the body to develop flexibility, 
endurance, strength, coordination and 
reduce tension. Yoga originates from India, 
and the legend says it developed thousands 
of years ago. There are many different styles 
of yoga, while in our country the most 
famous and widespread is hatha yoga.

CROSSFIT
Crossfit is very young - it was created 22 
years ago in California as an intensive 
discipline that combines several sports 
- gymnastics, cardio workout, and 
weightliftingIt is a significantly complex and 
demanding discipline, but the intensity of 
training adjusts to the physical readiness 
of the person who decides to train. Each 
exercise aims to get the best out of the 
person practicing it, to exercise regularly, 
and to push the boundaries of his/her 
physical and, above all, mental capabilities.

And don't forget, you build fit habits only for 
yourself, for your health and your body. You 
can do it!

që kryhen nën ritmet e muzikës 
ekzotike latine. Zumba është një 
mënyrë argëtuese dhe dinamike 
e ushtrimeve që nuk ju lë kurrë 
indiferentë.

JOGA
Joga nuk është vetëm një ushtrim 
fizik, para se gjithash, joga është 
mësim se si të qetësosh mendjen 
dhe të arrish një gjendje paqeje 
dhe relaksi të plotë. Pozicionet 
e veçanta gjatë praktikës së 
jogës i lejojnë trupit të zhvillojë 
fleksibilitet, qëndrueshmëri, 
forcë, koordinim dhe redukton 
tensionin. Yoga e ka origjinën nga 
India, dhe legjenda thotë se e 
ka origjinën mijëra vjet më parë. 
Ka një numër të madh të stileve 
të ndryshme të jogës, ndërsa në 
vendin tonë më e famshmja dhe 
më e përhapura është hata yoga.

KROSFITI
Crossfit është mjaft i ri - e 
ka origjinën 22 vjet më parë 
në Kaliforni si një disiplinë 
intensive që ndërthur disa sporte 
- gjimnastikë, stërvitje kardio 
dhe peshëngritje. Kjo është 
një disiplinë shumë e vështirë 
dhe kërkuese, por intensiteti 
i stërvitjes përshtatet me 
gatishmërinë fizike të personit që 
vendos të stërvitet. Qëllimi i çdo 
ushtrimi është të përfitojë më 
të mirën nga personi që stërvit, 
të ushtrojë vazhdimisht dhe të 
shtyjë kufijtë e mundësive të tij 
fizike, e mbi të gjitha mendore.
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Dhe mos harroni, ju ndërtoni 
zakone të jetës me fitnes 
vetëm për veten tuaj, për 
shëndetin dhe trupin tuaj. Ju 
mund ta bëni!
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JžJack Sweeney, student 19-vjeçar i 
kolegjit dhe entuziast i aviacionit, tha se 
kishte krijuar 16 llogari të automatizuara 

në Twitter, ose bot, të ngjashme me @
ElonJet për të ndjekur avionët në pronësi të 
bashkë-themeluesit të Microsoft, Bill Gates 
(@GatesJet) dhe Jeff Bezos të Amazon. Llog-
aritë e fundit që ai ka krijuar pas kërkesave 
përfshijnë miliarderin Mark Cuban dhe 
reperin Drake, të cilët ai tha se ishin më 
interesantët. “Ai ka aeroplanin më të madh 
nga të gjithë, është një Boeing gjigant.” 
Avioni i reperit, Air Drake, është një Boeing 
767-200ER me vlerë185 milionë dollarë, i 
gjatë 18 metra që mund të transportojë 216 
pasagjerë. Sidoqoftë, me 180,000 ndjekës e 
në rritje, llogaria @ElonJet është deri tani 
krijimi më i famshëm i Sweeney dhe është 
ai popullaritet që tërhoqi askend tjetër 
përveç Elon Musk për këtë bot.

Vjeshtën e kaluar, sipërmarrësi kontaktoi 
Sweeney në lidhje me @ElonJet. “A mund ta 

heqësh këtë? Është rrezik sigurie”, i kishte 
thënë ai. Musk i tha Sweeney-t se do t'i jepte 
5000 dollarë për të fshirë llogarinë dhe për 
t'i mbajtur “të çmendurit” largë që të mos 
zbulonin vendndodhjen e tij. Sweeney tha 
se marrja e mesazhit të drejtpërdrejtë nga 
Musk, të cilin ai e përshkroi si idhullin e tij, 
ishte një përvojë surreale. “Unë në fakt sapo 
isha gati për të fjetur dhe them, ‘oh Zoti im, 
Elon sapo më dërgoi mesazh që të hiqja 
llogarinë time’”, tha ai. “Ishte çmenduri”. 
Sweeney bëri një kundërofertë. “A ka ndonjë 
shans për ta rritur atë në 50 mijë dollarë? Do 
të ishte një mbështetje e madhe në kolegj 
dhe ndoshta do të më lejonte të marr një 
makinë, ndoshta edhe një Model 3”.

Musk i tha atij se do të mendonte për këtë, 
por që atëherë këta dy nuk kanë folur më. 
Në atë kohë, Sweeney tha se nuk ishte i 
shqetësuar nga ndjekja e Musk. Puna e 
tij në @ElonJet e kishte mësuar se si të 
kodonte dhe atij i dha një punë me gjysmë 

Në fillim të këtij viti, 19-vjeçari Jack Sweeney 
fitoi pak famë në internet kur një histori për 
një nga robotët e tij autonom (bot) në Twitter 
u publikua nga media të ndryshme. Studenti i 
kolegjit mirëmban @ElonJet, një gjurmues që 
poston në Twitter kur avioni privat i Elon Musk 
ngrihet dhe ulet. Boti mbledh informacionin në 
lidhje me lëvizjet e avionit privat të Musk duke 
përdorur të dhënat e disponueshme publike.

ADOLOSHENTI QË MONITORON 

AEROPLANIN E ELON MUSK



Jack Sweeney, a 19-year-old 
college student and avia-
tion enthusiast, said he had 

created 16 automated Twitter 
accounts, or bots, similar to @
ElonJet to follow jets owned by 
Microsoft co-founder Bill Gates 
(@GatesJet), and Amazon’s Jeff 
Bezos. Recent accounts he has 
set up after requests include bil-
lionaire Mark Cuban and rapper 
Drake, who he said was the most 
interesting. “He has the biggest 
plane out of all of them, it is a 
giant Boeing.” The rapper’s plane, 
Air Drake, is a $185m 59ft-long 
Boeing 767-200ER that can carry 
216 passengers. However, with 
180,000 followers and counting, 
the @ElonJet account is by far 
Sweeney’s most famous creation, 
and it’s that popularity that 
attracted none other than Elon 
Musk to the bot.

Last fall, the entrepreneur con-
tacted Sweeney about @ElonJet. 
“Can you take this down? It is 
a security risk,” he said. Musk 
told Sweeney he would give him 
$5,000 to delete the account and 
keep “crazy people” from finding 
out his whereabouts. Sweeney 
said receiving the direct message 
from Musk, whom he described as 
his idol, was a surreal experience. 
“I was just about to go to sleep 
actually, and I’m like, ‘Oh my 
gosh Elon just messaged me to 
take down my account’,” he said. 
“It was insane.” Sweeney made a 
counteroffer. “Any chance to up 
that to $50k? It would be great 
support in college and would pos-
sibly allow me to get a car maybe 

even a Model 3.”
Musk told him he would think 
about it, but the two haven’t spo-
ken since. At the time, Sweeney 
said he wasn’t bothered by Musk 
ghosting him. His work on @Elon-
Jet had taught him how to code 
and landed him a part-time job 
with a company called UberJets. 
Plus, as a self-proclaimed fan, he 
got to share a conversation with 
one of his idols.

In a new interview with Busi-
ness Insider, he said he de-
cided to go public with Musk’s 
offer after the billionaire 
seemingly lost interest in 
cutting a deal. "He went the 
opposite way of me, so why 
wouldn't I go the opposite way 
of him?" he asked the publica-
tion. "I've done a lot of work on 
this and $5,000 is not enough," 
Sweeney said. He told Busi-
ness Insider the initial offer 
wouldn’t replace the “fun” he’s 
had working on the bot.
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ELON MUSK’S  JET

It doesn’t seem like Musk 
has any interest in ne-
gotiating with Sweeney. 
Following their initial con-
versation, the Tesla and 
SpaceX CEO implemented 
some of the technical 
advice Sweeney gave him 
to make his jet harder to 
track. At the time, Musk 
reportedly also told Swee-
ney it didn’t “feel right to 
pay to shut this down.” 

Nuk duket se Musk ka ndonjë interes 
për të negociuar me Sweeney. Pas 
bisedës së tyre fillestare, CEO i Tesla 
dhe SpaceX zbatuan disa nga këshil-
lat teknike që Sweeney i dha atij 
për ta bërë avionin e tij më vështirë 
të gjurmueshëm. Në atë kohë, Musk 
thuhet se i tha gjithashtu Sweeney-t 
se nuk “ishte e drejtë të paguante 
për ta mbyllur këtë”.

Earlier this year, 19-year-old Jack Sweeney won a bit 
of internet fame when a story about one of his Twit-
ter bots was published by various media. The college 
student maintains @ElonJet, a tracker that tweets out 
when Elon Musk’s private jet takes off and lands. The 
bot collects the information about the movements of 
Musk’s private jet using publicly available data.

orari në një kompani të quajtur UberJets. Plus, 
si një fans i vetëshpallur, ai arriti të ndante një 
bisedë me një nga idhujt e tij.

Në një intervistë të re me Business Insider, ai tha 
se vendosi të dilte publikisht me ofertën e Musk 
pasi që miliarderi me gjasë kishte humbur inter-
esin për të përfunduar marrëveshjen. “Ai shkoi në 
drjetim tjetër nga unë, kështu që pse të mos shko-
ja në të kundërtën e tij edhe unë?” ishte pyetja 
e tij për publikimin. “Kam bërë shumë punë për 
këtë dhe 5000 dollarë nuk janë të mjaftueshme”, 
kishte thënë Sweeney. Ai tha për Business Insider 
se oferta fillestare nuk do të zëvendësonte “ar-
gëtimin” që ai ka pasur duke punuar në bot.
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Çka është krimi kibernetik?
Krimi kibernetik përkufizohet si 
çdo aktivitet kriminal që përfshin 
një kompjuter, pajisje në rrjet ose 
një rrjet. Me fjalë të tjera, krimi 
kibernetik i referohet krimeve që 
kryhen kur përdoret një kompjuter 
ose pajisjet e mençura si tabletat 
ose telefonat, ose kur këto 
pajisje janë shënjestra e synuar. 
Sipas ekspertëve të sigurisë së 
kompjuterëve është me rëndësi 
që të mos harroni që kriminelët 
kibernetik mund të jenë individ, 
grupe të organizuara kriminale si 
dhe elementë të sponsorisuar nga 
shtetet. Rrjedhimisht, edhe llojet 
e krimit kibernetik ndryshojnë, 
ndonëse shumica e tyre kryhen 
për përfitime financiare nga 
sulmuesit. Llojet specifike të 
krimeve kibernetike përfshijnë: 
zhvatjen kibernetike, vjedhjen e 
kriptove, vjedhjen e identitetit, 
mashtrimin me kartat e kreditit, 
privatësinë e softuerit dhe madje 
edhe ngacmimin kibernetik. Nëse 
dëshironi të lexoni më shumë 
për këto lloje të krimeve dhe se 
si kryhen ato lexojeni numrin 
e ardhshëm të revistës 4You 
Magazine.

Pse duhet të shqetësoheni për 
krimin kibernetik? Policia e 
Kosovës ua shpjegon
Në shumicën e rasteve, informacioni dhe 
të dhënat që iu nevojiten kriminelëve 
kibernetikë për të kryer krimet e tyre 
jepen vullnetarisht nga vetë viktimat e 
tyre. Kjo ndodh për shkak të dështimit të 
përdoruesve të internetit për t'i kushtuar 
vëmendjen e duhur sigurisë së tyre në 
internet, si dhe nga njohuritë e tyre të 
dobëta rreth kësaj teknologjie. Duket se 
mosha e re e përdoruesve të internetit 
është një tjetër faktor kontribues. Sipas 
z. Fadil Abdyli nga Policia e Kosovës, 
përdoruesit më aktiv të internetit në 
Kosovë janë adoleshentët (12 deri në 20 
vjeçar). Prandaj, është e rëndësishme që të 
filloni të mësoni se si të përdorni internetin 
në mënyrë të sigurt dhe si të mbroni 
informacionin tuaj privat në internet.

Çdo gjë e postuar mbetet 
përgjithmonë
Çdo gjë që postoni ose e bëni publike 
mbetet përgjithmonë dhe dëmet 
që mund të ndodhin shpesh janë 
të pariparueshme. Prandaj, është e 
domosdoshme që të jeni mjaft vigjilent në 
internet si, le të themi, nëse ju ndalon një 

i huaj në rrugë dhe ua kërkon të dhënat 
e juaja personale. Këto dy veprime janë 
të njëjta, vetëm në një rast, ju bëni çmos 
për të mbrojtur veten dhe informacionin 
tuaj, por shpërfillni plotësisht sigurinë 
tuaj në internet dhe ua jepni të dhënat 
tuaja të huajve. Pra, mos u tregoni të 
pakujdesshëm dhe kontrolloni aktivitetet 
dhe veprimet tuaja në internet. Për ta 
bërë këtë, z. Abdyli ju këshillon të ndiqni 
rregullat e mëposhtme:

• Mos e shfletoni internetin pa nevojë 
- Koha që e kaloni në internet duhet 
të jetë e kufizuar dhe në përputhje me 
nevojat tuaja reale për të hulumtuar, 
studiuar, biseduar me miqtë dhe 
familjen, madje edhe për të luajtur 
lojëra. Mos vizitoni faqe që duken të 
dyshimta. Vini në dyshim çdo vegzë 
(link) në rrjetet e ndryshme sociale.

• Raportoni çdo video dhe foto të 
abuzimit seksual të fëmijëve - Prodhimi, 
shkarkimi, zotërimi dhe shpërndarja e 
videove dhe fotove të abuzimit seksual 
të fëmijëve është vepër penale. Prandaj, 
jo vetëm që duhet të refuzoni të 
angazhoheni me materiale të tilla, por 
nëse hasni në to njoftoni menjëherë 
prindërit dhe kujdestarët tuaj, në 
mënyrë që ata të mund të njoftojnë 

Pavarësisht nga raca, gjinia, feja, përkatësia etnike apo mosha, interneti është bërë pjesë e rëndësishme e 
jetës së përditshme të të gjithë njerëzve. Në fakt, sipas të dhënave më të fundit online, edhe gjeneratat më të 
vjetra kanë filluar të ndërveprojnë më shumë në internet. Ofrimi i shërbimeve ose mallrave po mbështetet 
gjithnjë e më shumë në internet, veçanërisht që nga shpërthimi i pandemisë COVID-19. Duhet të jeni të 
vetëdijshëm se pavarësisht nga përfitimet, përparësitë dhe komoditetet e shumta që ofron interneti, ai ka 
krijuar gjithashtu disa lloje të reja krimi, të njohura përgjithësisht si krimi kibernetik.

BËNI KUJDES NË INTERNET

RREGULLI I ARTË
Kujdes gjithmonë në internet dhe respektoni të 

tjerët ashtu si dëshironi që ata t’ ju respektojnë ju. 

GOLDEN RULE
Always be careful on the Internet and show 

everyone else the same respect you would like 
them to show to you.
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menjëherë Policinë e Kosovës

- Raportoni ngacmimin 
në internet - Mos harroni 
kurrë se Interneti nuk është 
i kufizuar vetëm në botën 
virtuale. Ai është gjithashtu 
edhe pjesë e botës reale dhe 
ngacmimi në internet mund 
të shkaktojë dëme serioze për 
të tjerët dhe ju. Nëse jeni të 
ngacmuar, flisni me prindërit 
dhe mësuesit tuaj.

- Kujdes me kë komunikoni 
në internet - Duhet të mbani 
mend se shumica e njerëzve 
në internet nuk janë shpesh 
ata që thonë se janë. Përpara 
se të miqësoheni me dikë në 
internet, sigurohuni që të keni 
informacion të mjaftueshëm 
për të. Kurrë mos pranoni të 
takoni fizikisht dikë me të 
cilin jeni njoftuar në internet 
pa ua bërë me dije prindërve 
tuaj për këtë.

-Kujdes ndaj mesazheve të 
dyshimta - Mënyra më e 
thjeshtë për të identifikuar 
çdo mesazh të dyshimtë 
është duke u kujtuar se 
duhet të injoroni çdo ofertë 
që është shumë e mirë për të 
qenë e vërtetë. Përveç kësaj, 
gjatë blerjeve në internet 
që janë të miratuara nga 
prindërit ose kujdestarët tuaj, 
sigurohuni që të vizitoni faqen 
e duhur zyrtare. Gabimet 
drejtshkrimore janë një nga 
mënyrat më të zakonshme për 
të kapur (zbuluar) faqet dhe 
produktet mashtruese.

What is cyber crime?
Cybercrime is defined as a criminal activity 
that involves a computer, network device, or a 
network. In other words, cyber crime refers to 
crimes when a computer or other electronic 
devices such as phones and tablets are used to 
commit a crime, or when these devices are the 
intended targets. According to computer security 
experts it is important you remember that cyber 
criminals range from individuals to organized 
crime groups to state-sponsored factions. 
Consequently, also the types of cyber crimes 
vary, although, most cyber crimes are conducted 
for financial gain by the attackers. Specific 
types of cyber crimes include the following: 
cyberextortion, crypto-jacking, identity theft, 
credit card fraud, software privacy, and even 
cyberbullying. If you would like to read more 
about these types of crimes and how they are 
committed follow the next issue of our magazine.

Why should cyber crime be 
relevant for you? Kosovo Police 
explains.
In most cases, the information, and the data 
cybercriminals need to commit their crimes 
is given voluntarily by their own victims. This 
happens due to the Internet users’ failure to pay 
proper attention to their online safety as well as 
their lack of knowledge about this technology. 
It seems that the young age of Internet users 
is another contributing factor. According to Mr. 
Fadil Abdyli from the Kosovo Police, teenagers 
(12 to 20) are the most active users in Kosovo. 
Therefore, it is important, you start learning how 
to safely use the Internet and how to protect 
your private information online.

Anything posted stays forever
Anything you post or make public stays forever, 
the damages that might occur are often 
irreparable. Thus, it is imperative you show 
the same vigilance online as, let us say, when 
you are stopped by a stranger on the street 
and asked you for your personal information. 
These two actions are the same, only in one 
case, you do your best to protect yourself and 
your information, but you completely disregard 
your safety online and give that information 
to strangers. So, stop being careless and take 
control of your online activity and actions. To do 
that, Mr. Abdyli recommends the following rules:

• Surf carefully on the Internet - The time you 
spend online should follow your real needs to 
research, study, talk to friends and family, and 
even play games. Do not browse to pages that 
seem suspicious. Question any link on different 
social media platforms.

• Report any video and photo of children’s 
sexual abuse - Producing, downloading, owning, 
and distributing videos and photos of children’s 
sexual abuse is a criminal offense. Therefore, 
not only should you refuse to engage with such 
materials, but if you encounter them let you 
parents or guardian know, so they can notify the 
Kosovo Police immediately.

• Report online bullying - Never forget, Internet 
is not confined solely to the virtual world. 
It is very much part of the real world and 
cyberbullying has serious consequences for 
others and you. If you are bullied talk to your 
parents and teachers. 

• Be aware who you communicate online with 
- You must remember many people online, 
often are not who they say they are. Before 
befriending someone online make sure 
you have sufficient information on them. 
Never agree to meet physically, someone 
you have met online without letting your 
parents know about it.

• Question suspicious messages - The 
simplest way to identify any suspicious 
message, is by remembering that you should 
ignore any online offer that is too good to 
be true. In addition, during online shopping 
authorized by your parents or guardian, 
make sure you are visiting the correct 
official page. Spelling mistakes are one of 
the most common ways to catch fraudulent 
sites and products.

BE CAREFUL ONLINE

Na vizitoni në:

Visit us at:

Internet has become an important part of the everyday life of all people, re-
gardless of their social status, gender, or age group. In fact, according to latest 
available online data, also the older generation started to interact more on in-
ternet. The provision of services or goods is increasingly relying on the Internet, 

especially since the breakout of the COVID-19 pandemic. You must be aware 
though, despite the benefits, advantages, and comforts the Internet offers, it has 

also seen a rise in several new types of crime, known as cybercrime. 

“Bëni kujdes në internet. 
Mbroni privatësinë e të 
dhënave tuaja personale 
dhe kujdes ndaj çdo 
mashtrimi apo kërkese 
që mund të ndikojë në 
privatësinë tuaj. Për të 
shmangur rrezikun e 
ekspozimit ndaj njerëzve me 
qëllime keqdashëse, flisni 
me prindërit ose kujdestarët 
për çdo ndryshim eventual 
në rutinën tuaj të shfletimit,” 
Baki Kelani, zëdhënës i 
Policisë së Kosovës.

“Be careful while you are online. Protect 
the privacy of your personal data and be 
wary of any scam or request that might 
impact your privacy. Talk to your parents 
or guardians about any change in your 
browsing routine to avoid the risk of 
exposure to people with malicious intents,”  
Baki Kelani, Kosovo Police Spokesperson.
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Mendimi i juaj për miqësinë...

Dea Bytyqi

Çka mendoni për 
miqësinë?

Miqësia është një virtyt që 
nuk e kanë të gjithë, ajo të 
bënë të ndihesh e lumtur dhe 
me fat. Kur ke miq të sinqertë, 
e ke gjithë botën me vete. Pa 
miq jeta është e zymtë.

Pse është e rëndë-
sishme miqësia?

Miqësia është e rëndë-
sishme sepse kur e ke një 
shoqe apo shok, të bën të nd-
jehesh krenar që e ke një per-
son të tillë dhe që të gjendet 
afër kur je mirë, por edhe në 
situata të vështira. Jo kot pop-
ulli ynë ka thënë: "Miku i mirë 
njihet në ditë të vështirë."

Kush është shoqja/
shoku i juaj më i 

mirë dhe pse?
Për mua shoqja më e mirë 
dhe më e ngushtë është Elvi-
ra, sepse është komunikuese, 
e afërt, e sinqertë dhe shumë 
e dashur.

Çka e dallon sho-
qen/shokun më të 
mirë nga të tjerët?

Shoqen time e dallon sjellja, 
sinqeriteti dhe respekti ndaj 
meje. Ajo është gjithmonë 
e gatshme që të më përkrah 
dhe për këtë arsye ajo është 
personi i parë të cilit i drejto-
hem  për ndihmë.

What is your opin-
ion on friendship?

Friendship is a virtue that not 
everyone has, it makes you 
feel happy and lucky. When 
you have honest friends, 
you have the whole world 
with you. Life is dry without 
friends.

Why is friendship 
important?

Friendship is important be-
cause when you have a friend, 
it makes you feel proud to 
have such a person and to be 
close when you are well, but 
also in difficult situations. It 
is not by chance our people 
say: "A friend in need is a 
friend indeed."

Who is your best 
friend and why?

My best and the closest friend 
is Elvira, because she is com-
municative, close, honest and 
a very dear person.

What makes your 
friend special from 

others?
My friend is special because 
of her behaviour, honesty and 
respect towards me. She is 
always ready to support me 
and that is why she is the first 
person i go to ask for help.

Ju lutemi na dërgoni mendimet tuaja për miqësinë
 në këtë email: magazineforyou2003@gmail.com 

Elvira Bytyqi

Çka mendoni për 
miqësinë?

Miqësia është ndjenjë e 
bukur, nuk ka rëndësi nëse 
është virtuale ose reale, ajo 
që ka rëndësi është që miqë-
sia të ketë sinqeritet.

Pse është e rëndë-
sishme miqësia?

Miqësia është e rëndësishme 
për shkak se të flasësh me një 
shok ose shoqe ndonjëherë 
është e vetmja terapi për të 
cilën ke nevojë.

Kush është shoqja/
shoku i juaj më i 

mirë dhe pse?
Është e lehtë që t’i bësh dh-
jetë shoqe të reja për një vit, 
por e veçantë është të kësh 
një shoqe për shumë vjet. 
Shoqja ime më e mirë është 
Dea, sepse më bënë të qesh 
dhe ndihem mirë kur jam 
pranë saj.

Çka e dallon sho-
qen/shokun më të 
mirë nga të tjerët?

Atë e dallon sinqeriteti dhe 
besnikëria e saj ndaj meje. Kjo 
do të thotë që sekretet e mia 
ia rrëfej vetëm asaj. Deri më 
sot asnjëherë nuk ka ndodhur 
që ne ta tradhëtojmë besimin  
që e kemi ndaj njëra-tjetrës.

What is your opin-
ion on friendship?

Friendship is a beautiful feel-
ing, it does not matter if it is 
virtual or real, what matters is 
that the friendship has hon-
esty.

Why is friendship 
important?

Friendship is important be-
cause talking to a friend is 
sometimes the only therapy 
you need.

Who is your best 
friend and why?

It is easy to make ten new 
friends in one year, but it is 
special to have one friend for 
many years. My best friend is 
Dea because she made me 
laugh and I feel good when I 
am near her.

What makes your 
friend special from 

others?
She is special because of her 
honesty and loyalty towards 
me. This means that I only tell 
my secrets to her. Until today, 
we have never betrayed each 
others trust.
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Your opinion about friendship...

Aulon Spahiu

Çka mendoni për 
miqësinë?

Miqësia është e domos-
doshme për çdo njeri. Jeta 
pa miqësi të vërtetë është 
shumë e keqe. Unë mendoj 
se në miqësi duhet të japësh 
po aq sa pret që të marrësh.

Pse është e rëndë-
sishme miqësia?

Miqësia është e rëndësishme 
sepse ajo të jep kënaqësi, të 
ndihmon dhe të bënë të ndi-
hesh mirë. Kush nuk ka qenë 
në situata të tilla kur miqtë 
kanë qenë mbështetja më e 
madhe.

Kush është shoqja/
shoku i juaj më i 

mirë dhe pse?
Nuk mendoj se mund të bëj 
dallime te shokët e mi, por 
Dardani më ka bërë të ndi-
hem më mirë. Ai më bën 
të qesh në çdo situatë dhe 
nganjëherë ne kuptohemi 
mes veti edhe pa folur fare.

Çka e dallon sho-
qen/shokun më të 
mirë nga të tjerët?

Shokun tim e dallon besi-
mi dhe sinqeriteti i tij. Këto 
janë dy tiparet e tij kryesore 
që unë besoj se duhet t'i ketë  
çdo shok i mirë. Pa besnikëri 
nuk mund të ketë shoqëri.

What is your opin-
ion on friendship?

Friendship is essential for 
every human being. Life 
without real friends is really 
bad. I think that in friend-
ship you must give as much 
as you expect to take.

Why is friendship 
important?

Because it makes you happy, 
it offers a hand in need and 
makes you feel good. Who 
has not been in situations 
when friends have been the 
greatest support.

Who is your best 
friend and why?

I do not think I can distin-
guish my friends, but Darda-
ni has made me feel better. 
He makes me laugh in any 
situation and sometimes we 
understand each other with-
out even speaking at all.

What makes your 
friend special from 

others?
My friend is special because 
of his trust and honesty to-
wards me. These are two 
main features that I believe 
any good friend should have.  
There can be no friendship 
without trust.

Edina Ahmeti

Çka mendoni për 
miqësinë?

Miqësia është ajo që na bënë 
më të sigurt, pasi që falë saj 
ne e dimë se gjithmonë do 
ta kemi dikë afër vetes si 
në gëzime, po ashtu dhe në 
hidhërime. Për këtë arsye 
kudo në botë thonë se miqtë 
janë pasuria më e madhe

Pse është e rëndë-
sishme miqësia?

Miqësia është e rëndësishme 
sepse na bënë të ndihemi më 
mirë. Kjo sepse shoqëria jonë 
na njohin mirë dhe për më 
tepër ata na pranojnë ashtu 
si jemi pa na gjykuar.

Kush është shoqja/
shoku i juaj më i 

mirë dhe pse?
Shoqja ime më e mirë Elira, 
pasi që ajo nuk më ka zhgën-
jyer asnjëherë deri më tani 
dhe atë e kam pasur gjiht-
monë afër. Lidhja jonë është 
sikurse dy motra që e ndajnë 
çdo gjë mes tyre.

Çka e dallon sho-
qen/shokun më të 
mirë nga të tjerët?

Ajo që e dallon shoqen time 
më të mirë nga të tjerët është 
sinqeriteti dhe besueshmëria 
që kemi arritur ta kemi në 
mes veti. Kjo do të thotë se 
komunikimi dhe ndërveprimi 
ynë është i hapur dhe pa asn-
jë rezervë.

What is your opin-
ion on friendship?

Friendship is what makes us 
safer, because thanks to the 
friendship we know that we 
will always have someone 
close to us in both, sick-
ness and in health. This is 
why everywhere in the world 
they say that friends are our 
greatest wealth.

Why is friendship 
important?

Friendship is important be-
cause it makes us feel better. 
because our friends know us 
best, moreover they accept 
us as we are without any 
judgments.

Who is your best 
friend and why?

My best friend Elira, as she 
has never disappointed me 
so far and I have always had 
her close. our connection is 
as two sisters that share ev-
erything with each other.

What makes your 
friend special from 

others?
Honesty and trust we have 
managed to have between 
us. this means that all our 
communications and inter-
actions are open and without 
any reservations.

Please send us your thoughts on friendship
at this email: magazineforyou2003@gmail.com
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THUAJ JO DROGËS!

Abuzimi me drogën është 
veçanërisht karakteristik 
për shoqërinë moderne. 

Abuzimi me drogë nuk ndodh 
më diku tjetër dhe dikujt tjetër, 
drogat janë këtu mes nesh. Numri 
i përdoruesve të drogës po rritet 
me shpejtësi, veçanërisht në me-
sin e të rinjve, nxënësve të shkol-
lave të mesme dhe madje edhe 
nxënësve më të mëdhenj të shkol-
lave fillore. Ekspertët mjekësorë 
pohojnë se asnjë drogë nuk është 
e sigurt, përkundrazi ka pasoja 
të rënda si në shëndetin mendor 
ashtu edhe në atë fizik.

Adoleshentët e marrin drogën nga 
kurioziteti, mërzia, depresioni, dëshira 
për aventurë, dobësia për të refuzuar 
drogën e ofruar, si dhe për shkak të 
mungesës së një lidhjeje më të fortë 
me familjen. Droga ende kuptohet si 
argëtim i mirë, si arratisje në botën 
joreale, madje edhe si modë apo një 
biletë për në botën e të rriturve.

POPULLARITETI FATAL
I MARIHUANËS
Aktualisht, përdorimi i marihuanës 
tejkalon përdorimin e cigareve tek 
adoleshentët. Shumë adoleshentë 
besojnë se marihua-
na është më pak e 
dëmshme tani sesa në 
vitet e mëparshme. Ky 
perceptim i ri mund 
të jetë për shkak të 
ndryshimeve në ligjet 
mbi marihuanën. 
Shumë adoleshentë 
nuk e kuptojnë 
rrezikun e marrjes së 
recetës përshkruese 
(nga mjeku) nga një 
shok ose marrjes së 
disa pilulave që nuk u 
janë përshkruar atyre. 
Fatkeqësisht, adoles-
hentët shpesh nënv-
lerësojnë se sa e lehtë 
është të zhvillosh një 

varësi. Ata nuk i kuptojnë rreziqet që 
lidhen me mbidozën.

ÇDO DROGË ËSHTË E RREZIKSHME!
Çdo drogë është e rrezikshme sepse 
veprimi i saj zvogëlon aftësinë për 
të punuar dhe për t’u koncentruar, 
si dhe shfaqen pakujdesi, tendenca 
vetëvrasëse dhe aktivizohen së-
mundjet mendore që nuk janë aktive. 
Pas marrjes së këtyre substancave 
(drogës) për një kohë të gjatë, lind 
nevoja për drogë më të “rëndë” si ko-
kaina, heroina dhe morfina. Këto kanë 
efekt edhe më shkatërrues në gjend-

jen psikofizike të përdoruesit, gjersa 
zakonisht merren përmes injeksion-
eve, pra shkaktojnë SIDË, verdhëz, 
helmim gjaku e të ngjashme.

Njerëzit që përdorin drogë janë të 
varur nga droga dhe nuk e marrin për 
kënaqësi, por për shkak të dëshirës 
së papërballueshme të fortë për ta 
marrë atë dhe për t’i shmangur dhim-
bjet torturuese. Një i varur nga droga 
në shoqëri jeton si një parazit sepse 
merr gjithçka dhe nuk jep asgjë.

TRENDI - ARSYET KRYESORE TË 
ABUZIMIT TË DROGËS
Hulumtimet e ndryshme 
tregojnë disa arsye pse 
të rinjtë fillojnë të për-
dorin drogë dhe një nga 
arsyet kryesore është se 
ajo është në trend, pra 
është “IN”. 

Përqindjet janë si në vijim: 
nuk janë të informuar për 
dëmet që shkakton droga 
(13-25%), nxiten nga të tjerët 
(7-19%), besojnë se mund 
ta kontrollojnë atë (3-15%), 
duan të jenë të veçantë 
(7-10%), sepse është 'in' 
(3-10%). 

Mund të thuhet me sigu-
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Kjo është arsyeja pse ne po ju 
japim të gjithë juve, lexuesve tanë, që 
i përkisni grupit më të ndjeshëm që 
mund të fillojë lehtësisht të përdorë 
lëndë narkotike të paligjshme dhe 
të rrezikshme, të vetmen këshillë të 
mundshme - THUAJNI JO DROGËS!

Teenagers take drugs out of curios-
ity, boredom, depression, desire for 
adventure, weakness to refuse the 
offered drug, as well as due to the 
lack of a stronger connection with 
the family. Drugs are still understood 
as good fun, escaping into the unreal 
world, even as fashion or a ticket to 
the adult world.

THE FATAL POPULARITY 
OF MARIJUANA
Marijuana use currently exceeds 
cigarette use among teenagers. Many 
teenagers believe that marijuana is 
less harmful now than in previous 
years. This new perception may be 
due to changes in marijuana laws. 
Many teenagers do not recognize the 
danger of taking a friend's prescrip-
tion or taking a few pills that have 
not been prescribed to them. Unfor-
tunately, teenagers often underes-
timate how easy it is to develop an 
addiction. They do not understand 
the risks associated with overdose.

EVERY DRUG IS DANGEROUS!
Every drug is dangerous because its 
action reduces the ability to work 
and concentrate, and oversights, 
suicidal tendencies and activation 
of dormant mental illnesses appear. 
After taking these drugs for a long 
time, there is a need for “heavier” 
drugs such as cocaine, heroin and 
morphine. They have an even more 
devastating effect on the psycho-
physical condition of the user, they 
are usually taken by injections, so 
they cause AIDS, jaundice, blood 
poisoning and the like.

People who use drugs are drug ad-
dicts and do not take it for pleasure, 
but because of the unbearably strong 
urge to take it and avoid excruciating 
pain. A drug addict in society lives 
like a parasite because he takes ev-
erything and gives nothing.

TREND - MAIN REASONS 
FOR DRUG ABUSE
Various researches show some rea-
sons why young people start using 
drugs, and one of the main reasons is 
because it is trendy, i.e. it is IN. 

The percentages are as follows: 
they are not informed about the 
harmfulness (13-25%), at the urging 
of others (7-19%), they believe that 
they can control it (3-15%), they 
want to be special (7-10%), because 
it is ‘in’ (3-10%).

It can be said with certainty that the 
disease of addiction is not the result 
of exclusively individual unfortunate 
circumstances. Numerous studies 
have shown that there is no specific 
mental structure of a person that 
would be a predisposition for addic-
tion. However, among the addicts 
are more often those who were 
either conspicuously withdrawn, 
passive, and scared or extremely 
rebellious and aggressive before the 
disease. It could be said that their 
common characteristic is psycholog-
ical immaturity.

PREVENTION OF 
DRUG ADDICTION
Young people themselves see as use-
ful ways to prevent drug addiction 
better information (no matter how 
much it seemed to us that there was 
too much talk about the harmfulness 
of drugs, as if it did not reach them 
enough), through youth counseling, 
which we still do not have enough, 
nor do they affect a larger number of 
young people), as well as through the 
influence of parents.

That is why it is necessary for 
schools to organize meetings with 
students, parents, teachers, in co-
operation with doctors and police 
experts, in order to get acquainted 
with this problem, and the goal is 
for children not to reach for drugs, 
or to stop taking them.

SAY NO TO DRUGS!

Drug abuse is particularly characteristic of modern society. Drugs no 
longer happen elsewhere and to some other people, they are here 
among us. The number of drug users is growing rapidly, especially 

among young people, high school students, and even older elementary 
school students. Medical experts claim that no drug is safe, on the con-
trary, it has severe consequences on both mental and physical health.

ri se sëmundja e varësisë nuk është 
rezultat i rrethanave të veçanta fat-
keqe individuale. Studime të shumta 
kanë treguar se nuk ka një strukturë 
specifike mendore të një personi 
që do të ishte një predispozitë për 
varësi. Megjithatë, në mesin e të 
varurve janë më shpesh ata që para 
sëmundjes ishin të tërhequr në 
mënyrë të dukshme, pasivë, të frikë-
suar ose jashtëzakonisht rebelë, 
agresivë. Mund të thuhet se karak-
teristikë e përbashkët e tyre është 
papjekuria psikologjike.

PARANDALIMI I VARËSISË 
SË DROGËS
Vetë të rinjtë shohin si mënyra të 
dobishme për parandalimin e varë-
sisë nga droga ofrimin e informa-
cioneve më të mira (pavarësisht se 
sa na dukej neve se flitej shumë për 
dëmet që sjell droga, sikur nuk kanë 
arritur këto informacione sa duhet 
tek ata), këshillimin për të rinjtë, që 
ne ende nuk e kemi mjaftueshëm sa 
duhet (as nuk prekin një numër më 
të madh të rinjsh), si dhe nëpërmjet 
ndikimit të prindërve.

Prandaj është e nevojshme që 
shkollat të organizojnë takime me 
nxënës, prindër, mësues, në bash-
këpunim me mjekë dhe ekspertë 
të policisë, për t'u njohur me këtë 
problematikë, si dhe synimi është 
që fëmijët të mos arrijnë tek droga, 
apo të ndalen së përdoruri atë.
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That is why we are giving 
all of you, our readers, who 
belong to the most vulnerable 
group that can easily start 
using illicit and dangerous 
narcotics, the only possible 
advice - SAY NO TO DRUGS!
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KOLOSEUMI - ROMË
Në ëmbëlsinë e miqësisë le të ketë 
të qeshura dhe ndarje të kënaqë-
sive. Sepse në vesën e gjërave të 
vogla zemra e gjen mëngjesin e saj 
dhe freskohet.
Khalil Gibran 

Për foto të tjera, 
skanoje QR kodin


