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1.1 Çfarë është stresi dhe çfarë e shkakton atë?

Stresi është një ndjenjë e tensionit emocional ose fizik. Mund të vijë nga çdo ngjar-
je apo mendim që ju bën të ndiheni të frustruar, të zemëruar ose nervoz. Stresi 
është reagimi i trupit tuaj ndaj një sfide ose kur diçka kërkohet nga ju. Stresi është 
një lloj dhimbjeje psikologjike. Sasi të vogla stresi mund të jenë të dobishme pasi 
ato mund të përmirësojnë performancën atletike, motivimin dhe reagimin e mje-
disit. Megjithatë, sasia e tepërt e stresit mund të rrisë rrezikun e goditjes në tru, 
sulmit në zemër, ulcerave dhe sëmundjeve mendore si depresioni, si dhe përkeqë-
simin e një gjendjeje para-ekzistuese te njerëzit. 
Shkaqet e stresit ose faktorët që kontribuojnë organizmi të vijë në gjendje stresi, 
quhen stresorë. 

Shkaqet e stresit ose faktorët që kontribuojnë organizmi të vijë në gjendje stresi, 
quhen stresorë. Stresorët janë agjentë kimikë ose biologjikë, një gjendje në varësi 
të mjedisit, një stimul ose ngjarje e jashtme që mendohet se shkakton stres në 
trup. 

Stresorët zakonisht kanë natyrë psikologjike dhe janë ngjarje të 
pakëndshme, por edhe të këndshme që ndodhin papritur dhe e vendosin 
personin në një pasiguri të madhe dhe në një situatë shumë të pafa-
vorshme me ndjenjën se nuk mund t'i kontrollojë dhe të përballet me 

Çfarë është stresi?
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Trupi i njeriut kryesisht përpiqet të arrijë paqen e brendshme të quajtur "homeo-
stazë" dhe kur një stresor prish paqen e brendshme, trupi përfshin menjëherë 
mekanizmat fiziologjikë që veprojnë në mënyrat e mëposhtme:

• sekretimi i hormoneve të stresit (adrenalina dhe kortizoli),
• vendosja e lidhjeve të drejtpërdrejta fiziologjike midis sistemit nervor dhe 
sistemit imunitar,
• ndryshime biologjike në sistemin nervor që çojnë në rritjen e aktivitetit të disa 
organeve (zemër, mushkëri, mëlçi).

Disa situata që konsiderohen stresuese janë:
• Humbja e një njeriu të dashur,
• Përfundimi i një marrëdhënie emocionale ose divorc,
• Probleme financiare,
• Humbje e vendit të punës, 
• Punësimi
• Ndryshim i vendit të punës,
• Shpërngulje, 
• Dasmë dhe fillimi i një jete të re, 
• Shtatzëni e padëshiruar,
• Shtatzëni e dëshiruar,
• Vdekja e një shoku të ngushtë apo të afërmi,
• Huamarrje,
• Provime të rëndësishme,
• Grindje dhe mosmarrëveshje në familje,
• Sëmundje e rëndë,
• Debate të shpeshta me partnerin,
• Humbja e sendit personal me vlerë,
• Shkelje e ligjit etj.

• 
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2.1 Simptomat e stresit

Stresi mund të ndikojë në të gjitha aspektet e jetës suaj, duke përfshirë emocio-
net, sjelljen, aftësinë e të menduarit dhe shëndetin fizik. Asnjë pjesë e trupit nuk 
është imune. Por për shkak se njerëzit e trajtojnë stresin në mënyra të ndryshme, 
simptomat e stresit mund të ndryshojnë. Simptomat mund të jenë të paqarta dhe 
mund të jenë të njëjta me ato të shkaktuara nga kushtet mjekësore. Prandaj, është 
e rëndësishme t'i diskutoni ato me mjekun tuaj (psikolog/psikoterapist). 

Simptomat emocionale të stresit përfshijnë:  
• Lehtë emocionoheni, frustroheni dhe jeni me humor të keq.
• Ndiheni të mbingarkuar, sikur po humbisni kontrollin ose keni nevojë të merrni 
kontrollin. 
• Keni vështirësi të relaksoheni dhe të qetësoni mendjen tuaj.
• Ndiheni keq për veten (vetëvlerësim i ulët), i/e vetmuar, i/e pavlerë dhe i/e 
dëshpëruar.
• Shmangia e të tjerëve.

Simptomat fizike të stresit përfshijnë:  
• Mungesë e energjisë,
• Dhimbje koke, 
• Stomak i shqetësuar, duke përfshirë diarre, kapsllëk dhe vjellje.
• Dhimbje dhe tendosje të muskujve,
• Dhimbje gjoksi dhe rrahje të shpejta të zemrës,
• Pagjumësi,
• Ftohje dhe infeksione të shpeshta,
• Humbja e dëshirës dhe/ose aftësisë seksuale.
• Nervozizëm dhe dridhje, tringëllimë në veshët, duar dhe këmbë të ftohta ose të 
djersitura,
• Tharje e gojës dhe vështirësi në gëlltitje.
• Shtrëngimi i nofullës dhe kërcitja e dhëmbëve.

Simptomat dhe llojet e stresit
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Simptomat kognitive të stresit përfshijnë: 
• Shqetësim i vazhdueshëm,
• Shumë mendime të ndryshme / mendime garuese,
• Harresa dhe çorganizimi, 
• Pamundësia për t'u fokusuar, 
• Vlerësim i dobët,
• Të jesh pesimist ose të shohësh vetëm anën negative të gjërave.
 
Simptomat bihejvioriste të stresit përfshijnë: 
• Ndryshimet e oreksit - ose nuk hani ose hani shumë,
• Zvarritja dhe shmangia e obligimeve,
• Përdorimi i shtuar i alkoolit, drogave apo cigareve,
• Shfaqja e sjelljeve më nervoze, si kafshimi i thonjve, nervozizmi/dridhje dhe 
tempo.

2.1 Llojet e stresit

Stresi mund të jetë pozitiv në aktivizimin e trupit, mendjes dhe energjisë së një 
personi. Mund të përkufizohet si aftësia e individit për të mobilizuar çdo burim që 
trupi ka trupi për t'iu përgjigjur menjëherë dhe në mënyrë adekuate çdo situate të 
caktuar. Megjithatë, nëse stresi vazhdon për një kohë të gjatë, burimet e trupit do 
të varfërohen dhe personi do të zhvillojë forma të dëmshme ose negative të reak-
sioneve të stresit. Në mënyrë që të përballemi me efektet e stresit, është e 
dobishme të identifikohen format dhe burimet e tij të ndryshme.

Stresi bazë: Jeta e përditshme mund të jetë stresuese edhe në momentet më të 
mira. Ballafaqimi me çështjet rutinë në shtëpi dhe në punë prodhon një nivel të 
vazhdueshëm, por zakonisht të menaxhueshëm të "linjës themelore" ose stresit 
themelor.



Stresi themelor mund të shkaktohet nga një sërë burime tensioni në nivel individ-
ual, emocional, familjar ose social. Mund të rritet me ndryshimet në mjedisin e 
përditshëm (nëse jeni larg familjes pa komunikim të duhur, punë me njerëz të rinj 
nga kultura të ndryshme, pasiguri për punën, informacione të reja etj.). Stresi bazë 
zakonisht ulet pas javëve të para të një aktiviteti/detyre të re. 

Stresi akut: Stresi akut është një lloj stresi shumë afatshkurtër që mund të jetë 
pozitiv ose më shqetësues; ky është lloji i stresit që hasim më shpesh në jetën e 
përditshme. 
 
Stresi kronik: Stresi kronik është stresi që duket i pafund dhe i pashmangshëm, 
si stresi i një martese të keqe ose puna jashtëzakonisht e vështirë; stresi kronik 
mund të rezultojë gjithashtu nga përvojat traumatike dhe traumat e fëmijërisë. 
 
Stresi akut episodik: Është stres akut që duket se është jashtë kontrollit dhe 
është një mënyrë jetese, duke krijuar një jetë me ankth të vazhdueshëm. 
 
Eustress - Eustress: Është argëtues dhe emocionues. Njihet si një lloj stresi pozi-
tiv që mund t'ju mbajë me energji. Ka të bëjë me valët e adrenalinës, si për shem-
bull kur bëni ski ose nxitoni për të arritur afatin e fundit. 
 
Stresi i incidentit kritik: I referohet gamës së simptomave fizike dhe psikolog-
jike që një person mund të përjetojë si rezultat i pjesëmarrjes në një incident kritik 
traumatik. Stresi i një incidenti kritik është thjesht një reagim normal i trupit ndaj 
një ngjarjeje jonormale. 
. 
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Një stres i vogël herë pas here nuk është diçka për të cilën duhet të shqetësoheni. 
Megjithatë, stresi i vazhdueshëm, kronik, mund të shkaktojë ose përkeqësojë 
probleme shumë serioze shëndetësore, duke përfshirë: 

• Probleme të shëndetit mendor si depresioni, ankthi dhe çrregullimet e person-
alitetit. 
• Sëmundje kardiovaskulare, duke përfshirë sëmundjet e zemrës, presionin e lartë 
të gjakut, ritmin jonormal të zemrës, atakun në zemër dhe goditjen në tru. 
• Obezitet dhe çrregullime të tjera të të ngrënit.
• Probleme me menstruacionet 
• Mosfunksionim seksual, si impotenca dhe ejakulim i parakohshëm tek meshkujt 
dhe humbja e dëshirës seksuale si tek meshkujt ashtu edhe tek femrat.
• Probleme me lëkurën dhe flokët, puçrra, psoriazë dhe ekzemë dhe humbjë e 
përhershme e flokëve. 
• Probleme gastrointestinale, si GERD (Sëmundja e refluksit gastroezofageal), gas-
triti, koliti ulceroz dhe sindroma e zorrës së irrituar.

Lidhja midis mendjes dhe trupit tuaj është e qartë kur shqyrtoni ndikimin 
e stresit në jetën tuaj. Ndjenja e stresit për shkak të marrëdhënies suaj, 
parave ose situatës suaj të jetës mund të krijojë probleme shëndetësore 
fizike. E kundërta e kësaj është gjithashtu e vërtetë. Problemet shënde-
tësore, pavarësisht nëse keni presion të lartë të gjakut ose diabet, do të 
ndikojnë gjithashtu në nivelin tuaj të stresit dhe shëndetin mendor. Kur 
truri juaj përjeton nivele të larta stresi, trupi juaj reagon në mënyrë për-
katëse. Stresi i rëndë akut, si përfshirja në një fatkeqësi natyrore ose një 
debat verbal, mund të shkaktojë sulme në zemër, aritmi dhe madje edhe 
vdekje të papritur. Megjithatë, kjo ndodh kryesisht tek individët që 
tashmë kanë sëmundje të zemrës. Stresi gjithashtu ka edhe tatim 
emocional.
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3.1 Menaxhimi i stresit (Stres menaxhment)

Nëse jetoni me nivele të larta stresi, vini në rrezik gjithë mirëqenien tuaj. Stresi 
mund të prishë ekuilibrin tuaj emocional, si dhe shëndetin tuaj fizik. Ai ngushton 
aftësinë tuaj për të menduar qartë, për të funksionuar në mënyrë efektive dhe 
për të shijuar jetën. Gjithçka ju duket sikur nuk mund të ballafaqoheni me stres-
in. Faturat nuk do të ndalojnë së ardhuri, dita nuk do të shtohet dhe nuk do të 
ketë më shumë orë, ndërsa përgjegjësitë tuaja shkollore, të punës dhe familjare 
do jenë gjithmonë të vështira. 

Por, keni shumë më tepër kontroll sesa mund të mendoni. Menaxhimi efektiv i 
stresit ju ndihmon të kontrolloni stresin në jetën tuaj, në mënyrë që të jeni më të 
lumtur, më të shëndetshëm dhe më produktiv. Qëllimi përfundimtar është një 
jetë e ekuilibruar, me kohë për punë, lidhje, relaksim dhe argëtim - dhe rrezis-
tencë për të duruar presionin dhe të ballafaqoheni drejtpërdrejt me sfidat. Por 
menaxhimi i stresit nuk është i njëjtë për të gjithë. Kjo është arsyeja pse është e 
rëndësishme të eksperimentoni dhe të zbuloni se çfarë funksionon më mirë për 
ju. 

Ballafaqimi me stresin

Ndërsa një sasi stres mund të shkaktojnë ndjenjë të ankthit të lehtë ose 
frustrim, stresi i zgjatur gjithashtu mund të rezultojë me lodhje, çrregul-
lime ankthi dhe depresion. Stresi kronik gjithashtu mund të ketë një 
ndikim serioz mbi shëndetin tuaj. Nëse përjetoni stres kronik, sistemi juaj 
nervor autonom do të jetë tepër aktiv, gjë që me siguri do të dëmtojë 
trupin tuaj. 
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Këtu janë disa këshilla të cilat mund tu ndihmojnë të menaxhoni me 
sukses stresin tuaj:
 
1. Identifikoni burimet e stresit në jetën tuaj
Menaxhimi i stresit fillon me identifikimin e burimeve të stresit në jetën tuaj. Kjo 
nuk është aq e thjeshtë sa duket. Megjithëse është e lehtë të identifikohen 
faktorët kryesorë të stresit, si ndryshimi i punës, lëvizja ose divorci/ndarja, identifi-
kimi i saktë i burimeve të stresit kronik është pak më i komplikuar. 

Është shumë e lehtë të injorosh sesi mendimet, ndjenjat dhe sjelljet e tua kon-
tribuojnë në nivelet e stresit të përditshëm. Sigurisht, ndoshta e dini se jeni vazhdi-
misht të shqetësuar për afatet e punës dhe të shkollës, por kjo mund të jetë për 
shkak të zvarritjes suaj, në vend të kërkesave reale të punës, dhe e gjitha kjo shka-
kton stres. 
Për të identifikuar burimet tuaja të vërteta të stresit, shikoni me kujdes shprehitë, 
qëndrimet dhe justifikimet tuaja: 

• A e shpjegoni stresin si të përkohshëm ("Kam një milion gjëra që po ndodhin për 
momentin") edhe pse nuk e mbani mend kur për herë të fundit keni pushuar pak?
• A e përkufizoni stresin si një pjesë integrale të jetës suaj të punës ose të shtëpisë 
("Gjërat janë gjithmonë të çmendura këtu") apo si pjesë e personalitetit tuaj ("Unë 
jam person nervoz, kjo është e gjitha")?
• Fajësoni njerëzit e tjerë apo ngjarjet e jashtme për stresin tuaj apo e shihni atë si 
diçka krejtësisht normale dhe të jashtëzakonshme?

Për sa kohë që nuk pranoni përgjegjësinë për rolin që luani në krijimin ose 
ruajtjen e stresit tuaj, nivelet e stresit do të jenë jashtë kontrollit tuaj. 



Filloni një ditar për stres. 
Ditari për stres mund t'ju ndihmojë të identifikoni faktorët e rregullt të stresit në 
jetën tuaj dhe mënyrën se si t'i përballoni. Sa herë që ndiheni të stresuar, shkruani 
këtë në ditarin tuaj ose përdorni një gjurmues stresi në telefonin tuaj. Mbajtja e 
një ditari do t'ju lejojë të shihni modelet dhe shprehitë e zakonshme. 
Shkruani: Çfarë e shkaktoi stresin tuaj (qëllojeni nëse nuk jeni të sigurt)? 
Si u ndjetë, si fizikisht ashtu edhe emocionalisht? 
Çfarë ndërmorët në përgjigje të kësaj? Çfarë keni bërë për t'u ndjerë më mirë?

2. Ushtroni!
Për fillim, aktiviteti fizik mund t'ju ndihmojë të përmirësoni gjumin tuaj. Një gjumë 
më i mirë do të thotë menaxhim më i mirë i stresit. Mjekët ende nuk e dinë saktë-
sisht pse, por njerëzit që ushtrojnë më shumë priren të kenë gjumë më të thellë 
që ndihmon në rindërtimin e trurit dhe trupit. Vetëm kini kujdes që të mos bëni 
ushtrime para gjumit, gjë që ua prish gjumin disa njerëzve. 

Ushtrimi duket se ndihmon edhe për disponim të mirë. Një pjesë e shkakut mund 
të jetë se stimulon trupin tuaj të lëshojë një sërë hormonesh si endorfina dhe 
endokannabinoidet që ndihmojnë në bllokimin e dhimbjes, përmirësimin e gjumit 
dhe qetësimin. Disa prej tyre (endokanabinoidet) mund të jenë përgjegjës për 
ndjenjën e euforisë që disa njerëz e raportojnë pas vrapimeve të gjata. 

Njerëzit që ushtrojnë gjithashtu priren të ndihen më pak të shqetësuar 
dhe më pozitivë. Kur trupi juaj ndihet mirë, mendja juaj shpesh e ndjek 
atë. 
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Lirohuni nga stresi me aktivitetet e mëposhtme: 
• Vrapim
• Not
• Vallëzim
• Çiklizëm
• Aerobik / Joga

Nëse nuk keni kohë për një program formal ushtrimesh, megjithatë mund të gjeni 
mënyra për të lëvizur gjatë ditës. Përpiquni me atë që do të:
• Drejtoni biçikletë në vend që të përdorni makinë për të shkuar në dyqan.
• Përdorni shkallët në vend të ashensorit.
• Pastroni shtëpinë tuaj.
• Bëni një shëtitje gjatë pushimit të drekës dhe sa herë që keni kohë të lirë.
 

3. Ushqehu shëndetshëm!
Përfitimet nga ushqimi i shëndetshëm janë shumë të rëndësishme për shëndetin 
tuaj mendor. Një dietë e shëndetshme mund të zvogëlojë efektet e stresit, të 
forcojë sistemin tuaj imunitar, të përmirësojë disponimin dhe të ulë presionin e 
gjakut. Shumë sheqer dhe yndyrë mund të ketë efektin e kundërt. Ndërsa ushqimi 
jo i shëndetshëm mund të duket edhe më tërheqës kur jeni nën shumë stres. 

Për të qëndruar të shëndetshëm, përfshini karbohidrate komplekse, proteina pa 
yndyrë dhe acide yndyrore në dietën tuaj që gjenden në peshku, mishi, veza dhe 
frutat arrorë. Antioksidantët ndihmojnë gjithashtu. Ato mbrojnë qelizat tuaja nga 
dëmtimet që mund të shkaktohen nga stresi kronik. Mund t'i gjeni në ushqime si 
fasulet, frutat, manaferrat, perimet dhe erëzat si xhenxhefili. 



Mbani dietë të shëndetshme me disa këshilla të thjeshta. 
• Bëni një listë për blerje.
• Merrni me vete ushqime të shëndetshme kur dilni nga shtëpia.
• Qëndroni larg ushqimeve të përpunuara dhe përpiquni të mos hani pa kontroll. 

Shkencëtarët kanë identifikuar disa lëndë ushqyese që duket se ndihmojnë në 
reduktimin e efekteve të stresit në trup dhe mendje. Sigurohuni që të merrni mjaft 
nga këto si pjesë e një diete të ekuilibruar, të cilat janë: Vitamina C, Magnezi dhe 
acidet yndyrore Omega-3.

4.  Flini dhe bëni shumë 8 orë!
Një efekt anësor i zakonshëm i stresit është se mund të keni vështirësi të flini. 
Nëse kjo ndodh tre herë në javë për të paktën 3 muaj, mund të keni pagjumësi, 
pamundësi të flini dhe për të zgjoheni shpesh. Mungesa e gjumit gjithashtu mund 
të rrisë nivelet e stresit dhe të shkaktojë një cikël stresi dhe pagjumësie. 
Shprehitë e mira të gjumit mund të ndihmojnë në ballafaqimin me stresin. Kjo 
përfshin rutinën tuaj të përditshme dhe mënyrën se si e rregulloni dhomën tuaj të 
gjumit. 

Shprehitë që mund të ndihmojnë përfshijnë: 
• Ushtrim të rregullt. 
• Shëtitje jashtë në dritën e diellit. 
• Pini më pak alkool dhe kafeinë para gjumit. 
• Bëni një orar të gjumit. Mos shikoni telefonat/kompjuterët tuaj 30--- 60 minuta 
para gjumit. 
• Provoni meditimin ose forma të tjera relaksi para gjumit. 
• Roli i dhomës tuaj të gjumit është gjithashtu i rëndësishëm. Në përgjithësi, 
dhoma juaj duhet të jetë e errët, e qetë dhe e freskët. Një rol të rëndësishëm luan 
edhe shtrati juaj. Dysheku juaj duhet t'ju ofrojë hapësirë dhe rehati maksimale.

13



5. Përdorni teknika relaksimi

Joga. 
Për ushtrime, por mund të jetë edhe meditim. Ka shumë lloje të jogës. Ato që 
fokusohen në lëvizjen e ngadaltë, zgjatjen dhe frymëmarrjen e thellë janë më të 
mirat për të reduktuar ankthin dhe stresin.
 
Meditimi. 
Me arsye ekziston për më shumë se 5000 vjet. Meditimi funksionon mirë për 
shumë njerëz dhe ka shumë përfitime. Mund të reduktojë stresin, ankthin dhe 
dhimbjet kronike, si dhe të përmirësojë gjumin, nivelet e energjisë dhe 
disponimin. Për të medituar, do t'ju duhet: 
• Gjeni një vend të qetë.
• Përqendroni vëmendjen tuaj tek fjala, fraza, objekti dhe madje edhe fryma juaj. 
Lërini mendimet tuaja të vijnë dhe të ikin dhe mos i gjykoni ato.
 
Frymëmarrje e thellë. 
Kur praktikoni frymëmarrjen e thellë, aktivizoni aftësinë natyrale të trupit tuaj të 
relaksohet. Kjo krijon një gjendje pushimi të thellë që mund të ndryshojë mënyrën 
se si trupi juaj reagon ndaj stresit. Ai dërgon më shumë oksigjen në trurin tuaj dhe 
qetëson pjesën e sistemit nervor që trajton aftësinë tuaj të relaksoheni. Mundohu-
ni të merrni frymë me stomakun tuaj. Vendosuni në një pozicion të rehatshëm, 
mbyllni sytë dhe vendoseni njërën dorë në bark dhe tjetrën në gjoks. Merrni frymë 
thellë përmes hundës. Duhet të ndjeni që barku juaj të ngrihet më shumë se 
gjoksi. Tani nxirrni frymën përmes hundës dhe kushtojini vëmendje mënyrës sesi 
trupi juaj relaksohet. Përsëriteni. 
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6.  Menaxhoni më mirë kohën tuaj.
Menaxhimi i keq i kohës mund të shkaktojë shumë stres. Kur jeni shumë i 
shpërqendruar dhe jeni vonë, është vështirë të qëndroni të qetë dhe të përqen-
druar. Plus, do të tundoheni të shmangni ose reduktoni të gjitha gjërat e shën-
detshme që duhet të bëni për të kontrolluar stresin, si shoqërimi dhe gjumi i 
mjaftueshëm. 
Lajmi i mirë është se ka gjëra që mund të bëni për të arritur një gjendje më të 
shëndetshme, përkatësisht ekuilibër ndërmjet punës dhe jetës. 

Mos e teproni me përkushtimin. Shmangni planifikimin e shumë aktiviteteve 
ose përpjekjen për të përshtatur/përfunduar shumë aktivitete në një ditë. Shumë 
shpesh, ne nënvlerësojmë se sa do të zgjasin gjërat. 
 
Jepni prioritet detyrave. Bëni një listë të detyrave që duhet të bëni dhe zgjidhni 
ato sipas rëndësisë. Zgjidhini fillimisht detyrat me prioritet të lartë. Nëse keni diçka 
veçanërisht të pakëndshme ose stresuese për të bërë, përfundoni atë herët. Si 
rezultat, pjesa tjetër e ditës do të jetë më e këndshme. 
 
Bëni një plan hap pas hapi për projektet tuaja. Nëse një projekt ju duket i 
madh, bëni një plan hap pas hapi. Përqendrohuni në një hap, në vend që të 
ndërmerrni gjithçka menjëherë. 
 
Delegoni përgjegjësinë. Nuk duhet t'i bëni të gjitha vetë, pavarësisht nëse jeni 
në shtëpi, në shkollë apo në punë. Nëse njerëzit e tjerë mund të kujdesen për 
detyrën, pse të mos i lejojmë? Lëreni dëshirën për të kontrolluar ose monitoruar 
çdo hap të vogël. Në këtë proces do të liroheni nga stresi i panevojshëm. 
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7. Gjeni kohë për argëtim dhe relaksim.
Mos u preokuponi aq shumë me tollovinë dhe zhurmën e jetës sa të harroni të 
kujdeseni për nevojat tuaja. Kujdesi për veten është një domosdoshmëri, jo luks. 
Nëse veçoni rregullisht kohë për argëtim dhe relaksim, do të jeni në një vend më 
të mirë që të përballeni me faktorët stresues në jetë. 

Ndani kohën tuaj të lirë. Përfshini pushimin dhe relaksin në orarin tuaj ditor, 
mos lejoni që përgjegjësitë e tjera të ndikojnë në këtë kohë. Kjo është koha juaj të 
pushoni nga të gjitha obligimet dhe të mbushni bateritë. 

Bëni diçka që ju pëlqen çdo ditë. Gjeni kohë për aktivitete të lira që ju sjellin 
gëzim, pavarësisht nëse kjo do të thotë të shikoni yjet, të luani piano ose të punoni 
në biçikletën tuaj. 

Kultivoni sensin tuaj të humorit. Kjo përfshin aftësinë për të qeshur me veten. 
Akti i të qeshurit ndihmon trupin tuaj të luftojë stresin në shumë mënyra. 

8.  Lidhu me të tjerët.
Nuk ka asgjë më të qetë se të kaloni kohë cilësore me një qenie tjetër njerëzore që 
ju bën të ndiheni të sigurt dhe të kuptuar. Në fakt, ndërveprimi ballë për ballë 
shkakton një rritje të hormoneve që kundërshtojnë përgjigjen mbrojtëse të trupit 
"lufto ose ik". Është një qetësues natyral i stresit (si një bonus shtesë, ndihmon 
gjithashtu për të shmangur depresionin dhe ankthin). Kështu që bëjeni këtë rreg-
ullisht të lidheni - dhe personalisht - me familjen dhe miqtë. 



Mbani në mend se njerëzit me të cilët bisedoni mund të mos jenë në gjend-
je ta rregullojnë stresin tuaj. Ata thjesht duhet të jenë dëgjues të mirë. 
Dhe përpiquni të mos e lini veten të dukeni të dobët ose të jeni barrë që do 
t'ju pengojë të hapeni. Njerëzit që kujdesen për ju do t'ju pëlqejë besimi 
juaj. Kjo vetëm do të forcojë marrëdhënien tuaj. Sigurisht, nuk është gjith-
monë realiste të kesh një mik pranë teje, tek i cili mund të mbështetesh 
kur ndihesh i stresuar, por duke ndërtuar dhe mbajtur një rrjet miqsh të 
ngushtë mund të përmirësosh rrezistencën tënde ndaj stresorëve të jetës. 

Këshilla për ndërtimin e marrëdhënieve:
1. Ndihmoni dikë tjetër në mënyrë vullnetare.
2. Drekë ose kafe me mik.
3. Shoqëro dikë në kinema ose në koncert. 
4. Telefono ose shkruaji një miku të vjetër.
5. Shkoni për shëtitje me shokun që ushtroni.
6. Caktoni një datë në javë për darkë me mik.

Sjellje. Mënyra se si reagoni ndaj njerëzve ndikon drejtpërdrejt në nivelin tuaj të 
stresit. Menaxhoni përgjigjet dhe sjelljen tuaj duke përdorur këshillat e 
mëposhtme: - - Mundohuni të mos e teproni,
• Ndani përgjegjësinë,
• Numëroni deri në 10 përpara se të përgjigjeni,
• Largohuni nga një situatë e nxehtë,
• Tërhiqni vëmendjen me muzikë ose podkaste.
 
Mësoni si të thoni "jo". Njihuni me kufijtë tuaj dhe qëndroni në to. Qoftë në 
jetën tuaj personale apo profesionale, të marrësh më shumë se sa mund të për-
ballosh është një recetë e sigurt për stres. Dalloni midis "duhet" dhe "patjetër" 
dhe, kur është e mundur, thoni "jo" për të marrë shumë përgjegjësi. 
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Shmangni njerëzit që ju stresojnë. Nëse dikush vazhdimisht po shkakton stres 
në jetën tuaj, kufizoni kohën që kaloni me atë person ose ndërprisni mar-
rëdhënien. 
 
Shprehni ndjenjat tuaja në vend që t'i shtypni ato. Nëse diçka ose dikush ju 
shqetëson, bëhuni më imponues dhe thoni shqetësimet tuaja hapur dhe me 
respekt. Nëse keni provim për të mësuar, ndërsa cimeri juaj llafazan sapo është 
kthyer në shtëpi, thoni ati para kohe se keni vetëm pesë minuta për bisedë. Nëse 
nuk i shprehni ndjenjat tuaja, pakënaqësia do të rritet dhe stresi do të rritet. 
 
Jini të gatshëm për kompromis. Kur i kërkoni dikujt të ndryshojë sjelljen e tij, jini 
të përgatitur të bëni të njëjtën gjë. Nëse të dy jeni të gatshëm të përkuleni vetëm 
pak, do të keni një shans të mirë për të gjetur mes të lumtur. 

9. Kujdes nga kafeina.
Kafeina mund të jetë droga më e konsumuar në botë, por efektet e saj psikolog-
jike shpesh nënvlerësohen. Ndërsa doza të ulëta deri në mesatare mund t'ju bëjnë 
të ndiheni më vigjilentë dhe energjikë, shumë kafeinë mund t'ju bëjë të ndiheni 
nervoz dhe të shqetësuar. 

Megjithatë, është e rëndësishme të mbani mend se toleranca ndaj kafeinës është 
e ndryshme për të gjithë. Disa njerëz mund të pinë një sasi të moderuar kafeje çdo 
ditë, rreth katër ose pesë filxhanë në ditë, pa vënë re ndonjë efekt të keq. Për 
njerëzit e tjerë, vetëm një sasi e vogël kafeine mund të shkaktojë një ndjenjë dridh-
jeje ose nervozizmi. Nëse mendoni se kafeina mund të kontribuojë në ndjenjat e 
ankthit, merrni parasysh reduktimin e konsumit tuaj gradualisht. 

Reduktimi i ngadalshëm i marrjes së kafeinës me kalimin e kohës mund të 
ndihmojë në minimizimin e simptomave të pakëndshme të heqjes dorë nga 
kafeina. 
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10. Flisni me një terapist
Nuk është gjithmonë e lehtë të dini se kur është koha për të parë një profesionist 
për stresin dhe ankthin tuaj. Problemet shpesh grumbullohen me kalimin e kohës, 
kështu që mund të jetë e vështirë të dallosh kur bëhet e tepërt, sepse ndërkohë 
thjesht është bërë norma jote e re. 

Nëse simptomat tuaja të stresit dhe ankthit shkaktojnë shqetësim dhe ndërhyjnë 
në aftësinë tuaj për të funksionuar normalisht, atëherë është e rëndësishme të 
flisni me një terapist. Por gjithashtu nuk duhet të prisni derisa gjërat të ndihen 
bindshëm jashtë kontrollit për të kërkuar ndihmë. Terapisti mund t'ju ndihmojë të 
identifikoni burimet e stresit dhe ankthit në jetën tuaj dhe të gjeni strategji të cilat 
do tu ndihmojnë t'i përballoni. 

Ata gjithashtu mund të përcaktojnë nëse keni një çrregullim ankthi dhe të reko-
mandojnë trajtime efektive që mund t'ju ndihmojnë të gjeni lehtësim, duke përf-
shirë psikoterapinë ose, si mjetin e fundit, medikamente. 
 



Ky doracakët është përgatitur në kuadër të programit  "MladiHub - ndërtimi i aftësive 
për punësim, kompetenca dhe mundësi për rrjetëzim për të rinjtë" i financuar nga 
Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar me mbështetjen e Ambasadës Britanike Shkup. 

Përmbajtja e këtij publikimi nuk pasqyron domosdoshmërisht qëndrimin ose mendimet 
e Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar.   


