
Fjalë toksike që ju pengojnë të jeni të lumtur.⠀ 

⠀ 

Shumë shpesh ne nuk u kushtojmë vëmendje fjalëve që shqiptojmë, por në realitet është 

treguar që secili prej nesh ka një mënyrë unike të të folurit. Pra, edhe kur duket se po flasim 

pa kuptim, ne po zgjedhim me kujdes fjalorin tonë, nga i cili duhet të eliminojmë disa fjalë 

toksike.⠀ 

⠀ 

Sipas një studimi të kryer në Universitetin e Amsterdamit, njerëzit ekstrovert flasin ndryshe 

nga njerëzit introvert, domethënë këta të fundit përdorin terma të kujdesshëm dhe 

preferojnë fjalë si ndoshta ’, mbase’. Përkundrazi, të parët zgjedhin fjalë abstrakte dhe të 

paqarta, por që shprehin plotësisht dëshirat e tyre.⠀ 

⠀ 

Por sidoqoftë lloji i gjuhës sonë, ne ndonjëherë përdorim fjalë toksike që kanë tendencë të 

dëmtojnë lumturinë tonë. Le të shohim se cilët janë ato.⠀ 

 

⠀ 

10 FJALË TOKSIKE NGA TË CILAT DUHET TË QËNDROJMË LARG:⠀ 

⠀ 

⠀ 

1. Dështim⠀ 

2. Faj⠀ 

3. Detyrë⠀ 

4. I pamundur⠀ 

5. Urrej⠀ 



6. Gjithmonë⠀ 

7. Kurrë⠀ 

8. Problem⠀ 

9. Një ditë⠀ 

10. Provë⠀ 

⠀ 

⠀ 

1. Dështim⠀ 

Sa herë në jetë kemi thënë 'Unë jam një dështim' para diçkaje që nuk shkoi sipas planeve 

tona? Por në realitet, dështimi në vetvete nuk ekziston, ato janë vetëm përvoja që na çojnë 

të bëjmë vlerësime. Prandaj, në vend që të flasim për falimentimin, duhet të flasim për sa i 

përket përvojave të jetës.⠀ 

⠀ 

2. Fajësim⠀ 

Shpesh themi se ndihemi fajtorë, por nuk jemi plotësisht të vetëdijshëm për pasojat e kësaj 

fjale. Ndjenja e fajit nënkupton që ka diçka të gabuar tek ne, që disa nga karakteristikat tona 

si njerëz nuk janë të përshtatshme (adekuate), gjë që krijon një ankth të thellë 

ekzistencial.⠀ 

Përkundrazi, duhet të përdorim fjalë si "Më vjen keq për atë që bëra", që do të thotë se 

sjellja jonë ishte e pasaktë, por jo se ka diçka jashtëzakonisht të gabuar me ne.⠀ 



⠀ 

⠀ 

3. Detyrë⠀ 

Fjala detyrë është një nga lidhjet më të forta që na lidh gjithnjë, dhe u shpik nga shoqëria 

për të gjeneruar një ndjenjë faji kur nuk duam të bëjmë diçka, kur impulset dhe dëshirat 

tona shkojnë në drejtim të kundërt.⠀ 

Ndjenja e detyrës na bën të sillemi si automatikë, duke na shtyrë të bëjmë diçka që nuk 

duam. Zgjidhja është pikërisht për ta shndërruar fjalën detyrë në vullnet.⠀ 

⠀ 

4. I pamundur⠀ 

Të qenit realist është shumë e rëndësishme, megjithatë, fjala e pamundur nuk duhet të 

përdoret, përkundrazi themi 'nuk ka gjasë'. Për mendjen tonë ky ndryshim është i 

rëndësishëm, sepse nxit një mekanizëm psikologjik që na shtyn të provojmë gjithsesi.⠀ 

Si përmbledhje, është më mirë të mendosh për sa i përket mundësisë” sesa të supozosh 

fjalë lapidare (i gdhendur në gur) si e pamundur.⠀ 

⠀ 

⠀ 

⠀ 

5. Urrejtje⠀ 

Urrejtja është një nga emocionet më të çoroditura që ekzistojnë sepse përfundon duke 

shkaktuar dëme të mëdha. Urrejtja ekziston, ne nuk mund ta eliminojmë atë, por duhet të 

sigurohemi që është një emocion që ne po ndiejmë vërtet. Ka të ngjarë që ajo që ne e 



etiketojmë si urrejtje të jetë në të vërtetë pakënaqësia, zhgënjimi ose zemërimi, por etiketimi 

si urrejtje do ta bëjë atë të rritet dhe të bëhet me të vërtetë ai emocion që vjedh paqen tonë. 

Falja është e vetmja gjë që mund të ju bëj të ndiheni të lirë. ⠀ 

⠀ 

6. Gjithmonë⠀ 

Fjala 'gjithmonë' është sinonim i palëvizshmërisë, kështu që është një fjalë që nuk 

përshtatet me realitetin, thjesht sepse gjërat vazhdimisht ndryshojnë. Zakonisht fsheh 

rezistencën ndaj ndryshimit, dëshirën për t'u ngjitur në të kaluarën dhe mohimin e 

evolucionit.⠀ 

⠀ 



⠀ 

⠀ 

7. Kurrë⠀ 

Edhe ‘kurrë ’është një fjalë e palëvizshme që nuk pasqyron me besnikëri realitetin, i cili po 

evoluon vazhdimisht. Kjo fjalë është pasqyrimi i një vizioni të ngurtë që na mbyll drejt 

mundësive ose shtigjeve të reja që mund të hapen para nesh. Të jesh i hapur për të 

ndryshuar është thelbësor sepse na lejon të adaptohemi, përkundrazi, të mendosh që diçka 

nuk do të ndodhë kurrë mund të çojë në zhgënjime të mëdha.⠀ 

⠀ 

8. Problem⠀ 

Fjala 'problem' ka implikime shumë negative sepse ne e lidhim atë me pengesa dhe 

vështirësi. Kur e shqiptojmë, truri ynë reagon menjëherë duke shpërthyer të gjitha alarmet 

dhe duke gjeneruar një gjendje stresi dhe ankthi. Le ta mendojmë në këtë mënyrë: në fund 

të fundit, problemet janë sfida që nënkuptojnë ndryshime. Fjalën problem e zëvendësojmë 

me fjalën Sfidë. (Kjo e fundit dhe shumë elementë të tjerë mësohen në I Am Power) ⠀ 



⠀ 

⠀ 

⠀ 

9. Një ditë⠀ 

Nëse ju jeni një nga ata njerëz që gjithmonë thotë 'një ditë unë do', ka të ngjarë që ju të keni 

ndalur planet tuaja të jetës. Këto fjalë zakonisht fshehin frikën e dështimit, të largimit nga 

zona e rehatisë ose mungesën e besimit në aftësitë e dikujt. Nëse vërtet duam diçka, duhet 

të angazhohemi dhe të formulojmë një plan veprimi. Përndryshe, një ditë nuk do të bëhet 

kurrë.⠀ 

⠀ 



⠀

 

⠀ 

10. Provë⠀ 

Nuk kushton asgjë për të provuar. Edhe kur nuk jemi të sigurt për diçka, duhet të përpiqemi 

akoma, ose të fillojmë në këmbën e duhur. Është e vërtetë që gjërat nuk shkojnë gjithmonë 

siç është planifikuar dhe se nuk mund të arrijmë gjithmonë qëllimet që i kemi vendosur 

vetes, por duhet të fillojmë me një qëndrim pozitiv.⠀ 

Si të filloni të keni një qëndrim të tillë?⠀ 

Duke aplikuar për I Am Power.⠀ 

Aplikoni në linkun :⠀ 

https://www.mimozapower.com/aplikoni-per-iam-power 

Nertila/Ney_Zara/I Am Power ⠀ 

https://www.mimozapower.com/aplikoni-per-iam-power

