
AFORIZMA 

 

Albert Ellis  

Vetë-vlerësimi është sëmundja më e madhe që ka njohur njeriu, sepse është e 

kushtëzuar.  

 

Martin Luter King  

Historia do të shënojë se tragjedia më e madhe e kësaj periudhe tranzitore shoqërore 

nuk është britma çjerrëse e njerëzve të këqinj, por heshtja lemeritëse e njerëzve të mire  

 

Njeriu duhet të gjejë për krejt konfliktin njerëzor një metodë me të cilën të hedhë poshtë 

hakmarrjen, agresionin dhe shpagimin. Themeli i kësaj metode është dashuria  

 

Thelbi i shkollimit është të mësojë njeriun të mendojë thellë dhe të mendojë në mënyrë 

kritike. Inteligjence plus karakter - ky është qëllimi i madh i shkollimit.  

 

Paqje nuk është një qëllim i largët që ne e kërkojmë, por një mjet me të cilin ne e 

arrijmë atë qëllim.  

 

Njeriu është krijesa e vetme që nuk pranon të jetë ajo që është.  

Albert Camus  

 

Në botë do të bëheshin më pak të këqija, sikur e keqja të mos bëhej në emër të së 

mirës.  

 

Nuk eshte i forte ai qe nuk bie, por ai qe bie e ka fuqine te ringrihet  

 

Në qoftë se ndergjegjesohemi për fuqinë e mendimeve, nuk do të kemi nevojë të 

akuzojmë askënd për dështimet tona!  

 

Dinakëria është çështje e instinktit, që e ka edhe dhelpra, kurse mençuria është cilësia 

më e lartë e njeriut. Qosja  

 

Ne qofte se do te ndihesh mire per nje moment, hakmerru. Ne qofte se do te ndihesh 

mire per gjithe jeten, fal.  

 

Ne s'mund te bejme dot gjera te medha,vetem gjera te vogla me dashuri te madhe...!!  

Nene Tereza  

 

Të gjithë duan të ndërrojnë botën, por asnjë s’do të ndërrojë vetveten. (Leon Tolstoy) 

Kur njeriu e kupton që nuk është i ditur, ai ka hedhur një hap drejt diturisë.  

 

E ardhmja e një kombi është lidhur ngushtë me edukimin që merr rinia. Albert Einstein  

 

Egziston ai lloj njeriu që i bën njerëzit e tjerë të ndihen te vegjël. Por njeriu vërtetë i 

madh,  



është ai që i bën të gjithë pranë tij të ndihen të mëdhenj. (Gilbert Keith Chesterton)  

 

Ka raste kur njeriu nuk deshiron te heshte, por e keqja me e madhe eshte kur nuk ke kujt 

tÂ¹i flasesh!  

 

Per te miren le te tregoje jo ai qe e beri, por ai te cilit ju be {Seneka,i riu }  

 

S'është fatkeqësi të jesh i njohur për keq tek njerëzit, fatkeqësi është t'i njohësh keq 

njerëzit. Konfuçi  

Askush të mos lavdërohet se nuk ka armiq, kjo vetëm tregon se ai nuk ka kurrfarë vlere. 

Burzhari  

 

T'i kuptosh të tjerët është punë e mirë, por të kuptosh vetveten është punë edhe më e 

mirë. Lao Ce  

 

Aftesia per t'u skuqur eshte vetia me karakteristike dhe me njerezorja nder te gjithe 

vetite e njeriut {Darvin}  

 

Veshtiresite kultivojne te njeriu aftesi,te domosdoshme per kapercimin e tyre {Filips} 

 

Treguesi i vertete i qyteterimit te nje vendi nuk eshte niveli i pasurive dhe i arsimit,nuk 

eshte madhesia e qyteteve,as bolleku i korrave,por figura e njeriut te edukuar nga ai 

vend {Emerson}  

 

Mashkulli ka të sigurt vetëm një dashuri- dashurinë e nënës. Berne  

 

Në qoftë se njerëzve u mirrni iluzionet, atëhere çfarë kënaqësi u mbeten? Volteri  

 

Vlera e njeriut është kuantiteti i energjisë morale, intelektuale dhe fizike që gjenden në 

krahërorin e tij. Ruizi  

 

Njerëzit dinakë urrejnë shkencën e adhurojnë primitivizmin, kurse të mençurit këtë e 

shfrytëzojnë. Bekoni  

 

Mos i beso asgjëje , s’ka rëndësi ku e ke dëgjuar ose kush e ka thënë , edhe sikur ta kem 

thënë unë , vetëm nëse është e pranueshme dhe e kuptueshme për arsyen tënde.  

 

Dashurinë në tokë e krijoi nëna. Petrctrka  

 

Pasqyra e njeriut është vepra e jo fjala.  

Niveli i dukshëm mendor i njeriut është vepra e tij."  

"Ai që flet shumë gabohet. Atij që gabon shumë, i zvogëlohet ndjenja e turpit. Atij që i 

zvoglohet ndjenja e turpit, i humbet kujdesi dhe frika ndaj gjërave të dyshimta që 

shpien në mëkat dhe haram. Atij që i humbet kujdesi dhe frika ndaj gjërave të 

dyshimta, i vdes zemra."  



 

Mos u mundo te behesh njeri i suksesshem por me mire te behesh i vlefshem. Albert 

Einstein (1879 - 1955)  

 

"Shëtita dhe i pashë të gjithë miqtë; nuk arrita të shoh mik më të mirë se ruajtjen e 

gjuhës. I pashë të gjitha rrobat; nuk munda të shoh rrobë më të mirë se nderi dhe ruajtja 

e vetes (të paturit kujdes) 

 

I pashë të gjitha pasuritë; nuk arrita të shoh pasuri më të mirë se aftësinë për të qenë i 

kënaqur me atë zotëron. I pashë të gjitha mirësitë; vërejta se nuk ka mirësi më të 

madhe se këshilla. I provova të gjitha ushqimet dhe vërejta që nuk kishte asgjë më të 

shijshme se durimi."  

"Të ndërtuarit e miqësive të shëndosha me njerëzit, është gjysma e mendjes 

(inteligjencës). Të bërit pyetje me vend është gjysma e diturisë; të qenit i matur është 

gjysma e jetës."  

Në qoftë se nuk jetoni ashtu siç besoni, atëherë do të filloni të besoni ashtu siç jetoni  

 

Thenie nga Jim Morrison 

 Kur nga gjumi do zgjohesh dhe nuk do shohesh me diellin: O do te kesh vdekur, o je 

dielli vete!  

Ne se do te jetosh tere jeten duke u terhequr zvarre si nje krimb, me mire ngrihu dhe 

vdis! 

 E vetmja menyre per tu ndjere dikush, eshte te jesh vetvetja!  

Me mire nje e vertete e trishtuar, sesa nje genjeshter e bukur. Jeto jeten minut per minut 

, sikur te ishte i fundit! 

 Nje dite qaja , sepse nuk kisha kepuce! Por kur pashe dike pa kembe pushova se qari! 

Thone qe duke gabuar , meson! 

Atehere lermeni te gaboj! 

 Nuk mund te thuhet qe ke jetuar, nese me pare nuk ke provuar ate qe eshte e 

ndaluar!  

Kush nuk njeh dhimbjen, nuk mund te mbi ate qe vuan!  

Dyshimet i krijon liria! 

 Endrrat jane si yjet, mjafton te ngresh koken lart dhe jane gjithmone atje! 



 Kur te vdes do te iki ne parajse, sepse ferrin e kam jetuar!  

Nuk ka rendesi nese dicka eshte e vertete, e rendesishmja te besosh! 

E mendoj veten si nje qenie te ndjeshme, por me nje shpirt kllouni qe me detyron te 

perdhos momentet me te rendesishme te jetes sime.  

 

Nje hero i rreme, nje shaka qe perendite me kane bere.  

 

Buzeqesh edhe pse buzeqeshja juaj eshte e trishtueshme, sepse me e trishtueshme se 

nje buzeqeshje e trishtueshme, eshte trishtimi kur s'buzeqesh kurre.  

 

Preferoj te digjem shpejt,sesa te shuhem ngadale!  

Asnjeri nga ne nuk ka nje pale krah, por vetem kush enderron meson te fluturoj!  

 

Mos fol kurre per paqe dhe dashuri:  

 

Nje burre ka provuar dhe e kane gozhduar!  

Asnje njeri nuk eshte aq i rendesishem sa te te heqi buzeqeshjen.  

 

Vdekja na ben te gjitheve engjej duke na dhene krahe ku ne kishim supe te buta si 

kthetrat e sorrave.  

Lumturia e vertete nuk eshte ne fundin e nje gote :Nuk eshte brenda nje shiringe:E gjen 

vetem ne zemren e atij qe te do.  

Do jepja jeten, per te mos vdekur.  

Ne se njerezit flasin keq per mua: Ta dinin c'kam thene une per ata: Do te flisnin edhe 

me keq.  

Lum kush nuk ka enderra per te realizuar, sepse nuk ka per te mbetur i zhgenjyer.  

Ndonjehere nuk mjafton nje jete per te fshire nje moment, por mjafton nje moment per 

te fshire nje jete. Te jetosh pa provuar, do te thote te qendrosh me dyshimin se do t'ia 

kishe dale.  

Pas gjakut te tij, gjeja me e mire qe mund te bej nje mashkull, eshte te derdh nje pike 

loti. Ka nga ata qe presin shiun per te mos qare vetem. 

 Vetmia eshte te degjosh eren dhe te mos mundesh tua tregosh te tjereve. 

 

Te jesh ne humor nuk do te thote patjeter te jesh i lumtur, nganjehere ke nevoje te 

qeshesh, te besh shaka, per te mos ndjere se brenda ke deshire te qash. 



  

Nqs je i trishtuar dhe do te vdesesh, mendo per ata qe kane vdekur e deshen te jetonin, 

por duhet te vdisnin. 

 Shpirti i nje njeriu eshte i fshehur ne shikimin e tij, prandaj kemi frike te na shohin ne sy.  

 

Nuk eshte i forte ai qe nuk bie, por ai qe bie e ka fuqine te ringrihet. 

 

 Mos u pendo per dicka qe ke bere, sepse kur e ke bere ke qene i lumtur. Jeto cdo gje 

te vogel te jetes tende, sepse nje dite, keto gjera te vogla do te te duken te medha. 

Jeta eshte nje aventure e madhe nga e cila askush nuk ka dale i gjalle.  

 

Do te ndaloj se dashuruari atehere kur nje piktor shurdh do te mund te pikturoje 

zhurmen e renies se nje petali trendafili mbi dyshemene prej kristali te nje keshtjelle qe 

ska ekzistuar kurre.  

 

Nqs te thone se dashuria eshte nje enderr, enderro por mos u cudit nese zgjohesh duke 

qare. Mos jeto me friken se do te vdesesh, por vdis me gezimin qe ke jetuar. 

 

 Cdo njeri prej nesh ka nje pale krahe, por vetem kush enderron meson te fluturoje.  

-I vetmi njeri qe kurre nuk ben gabime, eshte njeriu qe nuk ben asgje. T.Rusvelt 

 

 Njeriu eshte i madh vetem kur meson se vertet esht shum i vogel. I.Hordshek Njeriu 

eshte i mir, njerezit jane te ashper. SHEKSPIRI  

Kush nuk e çmon jetën nuk e meriton atë. - Kush përqesh të tjerët ka harruar të shikojë 

veten në pasqyrë. - Liri – do të thotë të mos kërkosh kurrë falje. - Lufta provon trimin, 

zemërimi të diturin, fatkeqësia shokun. 

 

- Mbeturinat flasin keq për mua, plehrat i besojnë. –  

 

Më i lumturi nga të gjithë të lumturit është ai që bën të tjerët të lumtur. – 

 

 Më mirë një fund me dhimbje sesa një dhimbje pa fund.  

 

- Mendjemadhësia dhe budallallëku janë shokë të pandarë. 

 - Mendo si filozof, vepro si shkencëtar,jeto si artist.  

- Mik i mirë nuk është ai që të fshin lotët, por ai që nuk të le të qash  

 

Kur pi ujë, mendo për burimin. 

 Pastro zemrën nga lakmia, ke çliruar këmbët nga zinxhirët.  

Mendimi pozitiv është sikur dielli, asgjë nuk rëndon, asgjë nuk rrënon, asgjë nuk lëndon.  

Mendimi pozitiv është çelës që i hap të gjitha dyert e thesarit të jetës.  



* Mendimi, thonë të urtit, është vetëm një vetëtimë, por ajo vetëtimë është gjithçka. * 

Të gjitha që i kemi dhe gjithçka që jemi, është vetëm pasojë e mendimeve tona.  

* Mësuesi tha: Mendimet janë fuqi që e vënë në lëvizje edhe qiellin, edhe tokën. 

 * Në qoftë se vetëdijësohemi për fuqinë e mendimeve, nuk do të kemi nevojë të 

akuzojmë askënd për dështimet tona.  

* Është e njohur se mendimi krijues është vlera e parë e gjinisë njerëzore: të krijosh do të 

thotë të jetosh edhe shumë kohë përtej vdekjes.  

* Në qoftë se, vërtet, vetëdijësohemi për fuqinë e mendimeve tona, do ta kemi vetëm 

një nevojë: të dashurit tanë t’i ftojmë në festat e gëzimeve. 

 * Nënvizoje me vijë të trashë: Asnjëherë mos i beso asnjë mendimi që lind në kokën 

tënde, në qoftë se ai mendim nuk të sjell gëzim në zemër. 

 * Mësuesi tha: Jam betuar se do ta dëgjoj vetëm njeriun që fjalën e përdor për të 

thënë një MENDIM dhe mendimin e përdor për të thënë TË VËRTETËN. 

 

Thuhet se për mendime të mëdha duhet të jesh edhe hero edhe idealist, e unë them: 

Për mendimin pozitiv duhet të jesh vetëm NJERI.  

* Mendimet më të thella janë aq të thjeshta sa secili lexues do të mendojë se këto janë 

mendimet e tij. 

 * Mendimet rrinë në secilin njeri, si ajka në çdo pikë të qumështit.  

* …mendimi i mirë, herë-herë, është sikur brumi: duhet ngjeshur mirë e mirë, që të 

shndërrohet në mendim jetëgjatë 

. * Mendimet shpesh janë sikur era: shuajnë zjarrin e vogël, por ndezin edhe më shumë 

zjarrin e madh.  

* Mendimet e këndshme sjellin kthesa.  

* Mendimet e fuqishme, nëpërmjet njeriut, sundojnë botën.  

* Nuk ka asgjë në botë që të çarmatosë me shumë e me fort sesa mendimi që 

përmban mirësi.  

* Mendimi pozitiv është mbret i gjithë botës, mendimi negativ është mbret vetëm i 

budallenjve. 



 * Urtaku ynë tha: Mendimet janë si diamanti, aq sa është zor të gjenden, aq është zor 

të përpunohen.  

* E dyta: Njeriu nuk bëhet i lumtur duke arritur gjërat me vlerë, por duke arritur çfarë i 

dëshiron zemra.  

* Të gjitha qeveritë në botë mbledhin tatime e bëjnë investime, por asnjë qeveri në 

botë nuk mund të mbjellë gëzime në zemrat e njerëzve si mendimi pozitiv.  

* Thuhet: Njerëzit vdesin, përmendoret rrënohen, vetëm mendimet që ndërtojnë jetën e 

brezave jetojnë deri në amshim.  

* Plaku tha: Mendja e fuqishme që ndjek qëllime praktike, është mendja më e mirë në 

botë. 

 

Përvoja tha: Kur të arrish në majë të bjeshkës, do të shohësh dhe do të bindesh se nuk 

paska qenë maja aq e lartë.  

* Prandaj: kur pi ujë, mendo për burimin.  

* Urtaku nënvizoi: Mos kini kurrë qëllim për të qenë diçka, në qoftë se nuk jeni më parë 

NJERI. 

 * Me lehtësi mund të arrihen sukseset në jashtësi; lehtë bëhesh Prof., Mr., Dr., Akademik, 

gjeneral apo boss i pasur, por vështirë, njëmend shumë vështirë, është të arrihet grada 

më e lartë në jetë: NJERI.  

* Mendimi pozitiv është sikur dielli: gjithë natyrës i jep dritë e jetë dhe nuk krijon zhurmë.  

* Mendimi pozitiv është sikur dielli: asgjë nuk rëndon, asgjë nuk lëndon dhe asgjë nuk 

rrënon. * Dielli depërton edhe nëpër ujë e nëpër xham: as nuk stërpik, as nuk thyen gjë 

dhe, prapë, jep dritë e ngrohtësi.  

* Ndaj dritës e ngrohtësisë së diellit nuk mund të ankohen as grykësit e pangopshëm: 

mund të marrin sa të duan, nuk harxhohet kurrë.  

* Burimi i begatisë hyjnore, që nuk shteron kurrë, gjendet në shtratin e mendimit pozitiv.  

* Mendimi pozitiv është begati e pafund: mund të marrin të gjithë sa të duan dhe, 

prapë, kurrë fundi s’i shihet.  

* …dhe kjo dhënie e marrje përsëritet çdo ditë, prej fillimit të botës e deri në amshim. * 

Mendimi pozitiv është si fara: në një farë gjendet një mal i tërë me lisa. 



 * Të gjithë mund t’i numërojnë sa fara gjenden në një kokërr mollë, por cila është ajo 

mendje që mund të dijë sa molla gjenden në një farë të strukur në zemrën e mollës?  

* Mësuesi tha: këtë enë të ndjeshme ti vazhdimisht e zbraz dhe pandërprerë e mbush 

me jetë të re, * Shekujt kalojnë e ti edhe më tutje qet dhe ende ka ku të qitet, 

 

Dhe: derisa punon, ti je fyelli nëpërmjet zemrës së zbrazët të të cilit shushuritja e erës 

shndërrohet në muzikë.  

* Mendimi pozitiv depërton nëpër tërë qenien e njeriut, sjell dritë, ngrohtësi, energji dhe 

kurrë nuk thyen, as nuk lëndon gjë.  

* Urtaku ynë nënvizoi: ashtu si bleta që prodhon mjaltë çdo vit, ashtu si pjergulla që jep 

rrush çdo vit, edhe njeriu duhet të përsërisë vazhdimisht bamirësitë e tij.  

* Mendimi pozitiv është barra më e lehtë në jetë, askush deri më sot nuk ka ndier lodhje 

prej tij.  

* Mendimi pozitiv nuk shkakton ngopje, natë e ditë mbill mendime pozitive në qenien 

tënde dhe, prapë, do të kesh nevojë për mbjellje të reja.  

* Mendimi pozitiv është fillimi i udhëtimit drejt QETËSISË.  

* Mendimi pozitiv është ama e jetës së lumtur.  

3- " E mundshmja" pyet te " Pamundshmen" ku jeton? U pergjigj: ne endrrat e te 

paafteve. 

 

Aforizma për mendimin 

 

- Mendimi pozitiv është çelës që i hap të gjitha dyert e thesarit të jetës!  

- Mendimi, thonë të urtit, është vetëm një vetëtimë, por ajo vetëtimë është gjithçka!  

- Të gjitha që i kemi dhe gjithçka që jemi, është vetëm pasojë e mendimeve tona! 

- Mësuesi tha: Mendimet janë fuqi që e vënë në lëvizje edhe qiellin, edhe tokën!  

- Në qoftë se vetëdijesohemi për fuqinë e mendimeve, nuk do të kemi nevojë të 

akuzojmë askënd për dështimet tona!  

- Është e njohur se mendimi krijues është vlera e parë e gjinisë njerëzore: të krijosh do të 

thotë të jetosh edhe shumë kohë përtej vdekjes!  

- Në qoftë se, vërtet, vetëdijesohemi për fuqinë e mendimeve tona, do ta kemi vetëm 

një nevojë: të dashurit tanë t’i ftojmë në festat e gëzimeve!  

- Nënvizoje me vijë të trashë: Asnjëherë mos i beso asnjë mendimi që lind në kokën 

tënde, në qoftë se ai mendim nuk të sjell gëzim në zemër!  

- Mësuesi tha: Jam betuar se do ta dëgjoj vetëm njeriun që fjalën e përdor për të thënë 

një MENDIM dhe mendimin e përdor për të thënë TË VËRTETËN!  

- Thuhet se për mendime të mëdha duhet të jesh edhe hero edhe idealist, e unë them: 

Për mendimin pozitiv duhet të jesh vetëm NJERI!  

- Mendimet më të thella janë aq të thjeshta sa secili lexues do të mendojë se këto janë 

mendimet e tij!  



- Mendimet rrinë në secilin njeri, si ajka në çdo pikë të qumështit!  

- …mendimi i mirë, herë-herë, është sikur brumi: duhet ngjeshur mirë e mirë, që të 

shndërrohet në mendim jetëgjatë!  

- Mendimet shpesh janë sikur era: shuajnë zjarrin e vogël, por ndezin edhe më shumë 

zjarrin e madh!  

- Mendimet e këndshme sjellin kthesa!  

- Mendimet e fuqishme, nëpërmjet njeriut, sundojnë botën!  

- Nuk ka asgjë në botë që të çarmatosë me shumë e me fort se sa mendimi që 

përmban mirësi! 

- Mendimi pozitiv është mbret i gjithë botës, mendimi negativ është mbret vetëm i 

budallenjve! 

- Ortaku ynë tha: Mendimet janë si diamanti, aq sa është zor të gjenden, aq është zor 

të përpunohen!  

- Të gjitha qeveritë në botë mbledhin tatime e bëjnë investime, por asnjë qeveri në 

botë nuk mund të mbjellë gëzime në zemrat e njerëzve si mendimi pozitiv!  

- Thuhet: Njerëzit vdesin, përmendoret rrënohen, vetëm mendimet që ndërtojnë jetën e 

brezave jetojnë deri në amshim!  

- Plaku tha: Mendja e fuqishme që ndjek qëllime praktike, është mendja më e mirë në 

botë! 

- Mendimi pozitiv është sikur dielli: gjithë natyrës i jep dritë e jetë dhe nuk krijon zhurmë!  

- Mendimi pozitiv është sikur dielli: asgjë nuk rëndon, asgjë nuk lëndon dhe asgjë nuk 

rrënon!  

- Mendimi pozitiv është begati e pafund: mund të marrin të gjithë sa të duan dhe, 

prapë, kurrë fundi s’i shihet! 

- Mendimi pozitiv depërton nëpër tërë qenien e njeriut, sjell dritë, ngrohtësi, energji dhe 

kurrë nuk thyen, as nuk lëndon gjë!  

- Mendimi pozitiv është barra më e lehtë në jetë, askush deri më sot nuk ka ndier lodhje 

prej tij!  

- Mendimi pozitiv nuk shkakton ngopje, natë e ditë mbill mendime pozitive në qenien 

tënde dhe, prapë, do të kesh nevojë për mbjellje të reja!  

- Mendimi pozitiv është fillimi i udhëtimit drejt QETËSISË!  

- Mendimi pozitiv është ama e jetës së lumtur! 

 

 

 

 

FORZMA NGA BUDA 
 



* Mos iu drejto me ton të ashpër ndokujt. Atyre që do ju drejtohesh kështu mund të të 

përgjigjen në të njëjten mënyrë: plagët janë të dhimbshme ; njëra pas tjetrës do bien 

mbi ty. 

 

* Duke mbrojtur veten ke mbrojtur tjerët; duke mbrojtur tjerët ke mbrojtur veten . 

 

* Fjalët kanë fuqinë e të shkatrruarit dhe të krijimit; kur fjalët janë të sinqerta dhe të 

këndëshme mund të ndryshojnë botën. 

 

* Asgjë e gjallë s’duhet vrarë, as insekti apo kafsha më e vogël, sepse çdo jetë është e 

shenjtë. 

 

* Jemi ajo që mendojmë. 

 

* Sa më pak të keni , aq më pak duhet të shqetësoheni. 

 

* Aroma e luleve nuk shkon kundër erës, as i Jaseminit , aroma e të mirëve shkon kundër 

erës : një njeri i drejtë njihet anë e mbanë. 

 

* Është e nevojshme që njeriu t’i afrohet gjithmonë e më shumë të mirës e të përpiqet të 

ruajë mendjen e tij nga ligësitë . Mendja e atij që bën vepra të mira me gjysmë zemre, 

në fakt , merr kënaqësi në të keqe. 

 

* Dhuna është frut i dëshirës. 

 

* Njëqind vite të jetës së një njeriu që nuk merr në konsideratë Ligjin Suprem , është e 

krahasueshëm vetëm me 1 ditë të jetës së atij që e respekton. 

 

* Është e preferueshme të mos bëhet një vepër e bërë keq , sepse më pas do 

pendohemi. Atë që bëjmë , më mirë ta bëjmë të rrëgullt (mirë) , për të mos u penduar. 

 

* Urrejtja nuk ndalet nga urrejtja , në asnjë kohë ; urrejtja pushon nga dashuria : ky është 

ligji i përjetshëm. 

 

* Kujdesi shpie në përjetshmëri , moskujdesi në vdekje ; të kujdesshmit nuk vdesin kurrë , 

të pakujdesshmit janë si të vdekur. 

 

* Nëse doni të arrini ndriçimin, nuk duhet të studioni mësime të panumërta. Thellohuni 

vetëm të njëra . Cila ? Te dhembshuria e madhe . Kushdo që ka shumë dhembshuri, ka 

të gjitha cilësitë e Budës në pëllëmbën e dorës. 

 

* Më mirë të jesh endacak e të udhëtosh vetëm , sesa të mykesh në shoqërinë e 

budallenjve. 

 

* Lëviz nëpër botë duke festuar , kërcyer , kënduar , si një bletë ; shko nga lulja në lule , 

vetëm duke provuar të gjitha eksperiencat , piqesh. 

 

* Vdekja do jetë shumë e bukur nëse di të komunikosh me të. Është një 



shpërbërje , bie prapë në burimin e qënies për tu çlodhur e për tu rinovuar . Do të thotë 

, të zhdukesh në burimin e ekzistencës dhe të bashkohesh me Zotin – dhe mund të 

rilindësh prapë , deri sa të bëhesh i Zgjuar. 

 

* Për të parë atë që pak njerëz kanë parë duhet të shkoni aty ku pak kanë qënë. 

 

* Përgojuesi është i ngjashëm me atë që hedh pluhur kundër dikujt tjetër kur era është 

në drejtim të tij;kështu pluhuri s’bën gjë tjetër veçse i kthehet atij që e hodhi. I virtytshmi 

nuk mund të plagoset dhe dhimbja që tjerët duan t’i shkaktojnë , bie 

mbi vetë ato . 

 

* Mos i beso asgjëje , s’ka rëndësi ku e ke dëgjuar ose kush e ka thënë , edhe sikur ta 

kem thënë unë , vetëm nëse është e pranueshme dhe e kuptueshme për arsyen tënde. 

 

* Kush nuk ka plagë në dorë mundet të prekë helmin me atë dorë : helmi nuk penetron 

aty ku nuk ka plagë ; dhe nuk është mëkat (vepra) për ata që nuk e ka mëkat. 

 

* Mos i besoni shkrimeve të vjetra , mos besoni asgjë vetëm se populli juaj i beson, ose 

sepse ju kanë detyruar t’i besoni që nga fëmijëria . Ndaj çdo gjëje veproni me arsye ; 

pasi ta keni analizuar , nëse mendoni se është mirë për të gjithë , atëherë besojeni , 

jetojeni , dhe ndihmoni fqinjin tuaj ta përjetojë edhe ai vetë. 

 

* Është më e rëndësishme të parandalosh që një kafshë të vuajë , sesa të rrish ulur e të 

meditosh për të kqijat e Universit duke u lutur në shoqërinë e priftërinjve. 

 

* Njeriu duhet të shpëtojë veten me përpjekjet e veta , asnjë nuk mund të bëjë për të , 

atë që ai duhet të bëjë për vete. 

 

* Vdekja nuk duhet të kihet frikë nga të mënçurit. 

 

* Vetëm virtyti garanton një Karma të mirë dhe virtyti më i lartë është dhembshuria. 

 

* Në të vërtetë kurrë , këtu poshtë (Bota materiale) , nuk mund të shuhen urrejtjet me 

urrejtje. 

 

* Me të njëjtën thjeshtësi që era çrrënjos një pemë të brishtë , tundimet tërheqin atë që 

është në kërkim të kënaqësive , që është i pangopur (lakmitar) , dembel dhe i dobët. 

Por , si era që nuk mund të lëkundë një mal , asnjë tundim nuk lëkund të urtin , 

energjikun , të besueshmin që jeton thjeshtë. 

 

* Në këtë botë të gjithë do vdesim . Kujto , si mund të mbash armiqësi? 

 

* Në këtë botë urrejtja nuk mund t’i japi fund urrejtjes . Vetëm dashuria është e aftë ta 

shuajë atë . Ky është Ligji i Përjetshëm. 

 

* Jemi ajo që mendojmë . Ajo që jemi është produkt i mendjes sonë . Çdo fjalë ose 

vepër që lind nga ndonjë mendim i turbullt , ndiqet nga vuajtje , ashtu si rrota e 

karrocës që ndjek këmbët e demit. 



 

* Mos mbivlerëso atë që ke marrë dhe mos lakmo tjetër : Ai që lakmon tjetër nuk do 

arrijë paqen e mendjes. 

 

* Kjo udhë Ariane me 8 rrugë, dmth : vizion i drejtë , qëllim i drejtë , fjalë e drejtë , veprim 

i drejtë , jetë e drejtë , përpjekje e drejtë , vëmëndje e drejtë, meditim i drejtë. 

 

* Katër të vërtetat fisnike : të lindësh , të jetosh , të vdesësh , të ringjallesh. 

 

* Për të arritur gjetjen e thelbit tonë të vërtetë , duhet që më parë të jetojmë të tështatë 

mëkatet . 36-Udhëtari , nëse nuk takon një shoqërues më të mirë ose të ngjashëm me 

veten , azhdon i bindur vetëm : nuk bëhet shoqëri me budallain . 

 

* Ashtu si një shkëmb masiv nuk tundet nga era , ashtu edhe të mënçurit nuk lëkunden 

mes fajsimeve dhe lavdrimeve. 

 

* Uji kanalizon burimet , harkëtarët lakojnë shigjetat , marangozët përkulin drurin , të 

mënçurit vetëbinden. 

 

* Nuk kërkoj kompensim rilindjen në Qiell , por kërkoj të mirën e njerëzve , kërkoj të 

ridrejtoj ata që kanë humbur dritën e tyre , ata që jetojnë në errësirë dhe të zhduk nga 

bota të gjitha dhimbjet e vuajtjet. 

 

* Ai që vesh rrobën e verdhë pa u pastruar , pa fituar dominimin e vetes e pa kërkuar të 

vërtetën , është i padenjë për ta veshur atë. 

 

* Mposht njëmijë herë , njëmijë burra në betejë : vetëm ai që mund veten është luftëtari 

më i madh. 

 

* Asgjë nuk është konstante, përveç ndryshimit. 

 

* Nuk ka zjarr të barabartë me pasionin, ose peshkaqen me urrejtjen , as kurth me 

çmendurinë , ose përrua me lakminë . 

 

* Çdo gjë vjen nga asgjëja dhe nga ky burim i përbashkët rrjedh detyra e vllazërisë dhe 

i mëshirës ndaj të gjitha krijesave. 

 

Dërguar nga Valentin Batalaku  

 

 

 

 

Lumturia 

 



Lumturia me e larte eshte vetem ajo qe ngrihet nga thellesite e paskajshme te 

deshperimit       

{Stefan Cvajg} 

 

E kerkon lumturine, e gjen ne fatkeqesi             {Batai} 

 

Qe te jesh i lumtur ne shoqerin e njerezve, duhet t’u kerkosh atyre vetem ate qe ata 

jane ne gjendje te te japin         {Tristan Bernar} 

 

Fjala “lumturi” duhet shqiptuar me frike           {Borgese} 

 

Njerezit e lumtur kane nje te mete prej se ciles nuk clirohen kurre” fatkeqet ata I quajne 

fajtore te fatkeqesive te tyre          {Boshen} 

 

Lumturia eshte arma me e mprehte ne duart e kohes        {Valer} 

 

Lumturia i ka syte e mbyllura         {Valer} 

 

Eshte i lumtur ai qe ka mundur te njohe shkaqet e dukurive        {Vergil} 

 

I lumtur eshte ai qe mund te lidhi ne nje fillim te jetes  se tij me fundin e saj       {Gete} 

 

Kriter per te matur njeriun eshte perfytyrimi i tij per lumturine         {Graf} 

 

Lumturia nuk ritregohet, sic nuk ritregohet gezimi       {Grin} 

 

Lumturia troket te pakten nje here ne cdo dere       {Hezlit } 

 

Lumturia nganjehere ngul pendet me te bukura ne kapelen e budallait      {Dajks} 

 

Me mire te biesh ne duart e mjekut te lumtur se sa te mjekut shkencetar      {Deperje} 

 

Lumturia e njeriut qe ndjen natyren eshte ta shprehe ate     {Delakrua} 

 

Fatkeqesia nuk e thyen kurre ate qe nuk e thyen lumturia        {Ben Xhonson} 

 

Me e lumtura menyre jetese eshte ajo qe jep me teper mundesi te fitosh nderimin ndaj 

vetvetes       {Semuel  Xhonson} 

 

Njeriu me i lumtur eshte ai qe u dhuron lumturi nje numri me te madh njerezish     {Didro} 

 



Lumturia nuk mund te ftohet me vetesoditje: ajo ndjehet vetem kur reflektohet 

nepermjet nje tjetri      {Samuel Xhonson} 

 

Me i lumturi nder te lumturit eshte ai qe mund te lumturoje       {Dyma- ati} 

 

Vera e vertete e lumturise njihet vetem kur ajo s’eshte me     {Zanders} 

 

Rruga e lumturise eshte t’i besh  te lumtur te tjeret       {Ingerson} 

 

Nuk ka per njeriun lumturi me te madhe se sa t’i kushtohet me gjith shpirt dickaje          

{Kladel} 

 

Secili ne kete bote eshte i lumtur sipas menyres se vet        {Kolen d’Arlevil} 

 

Njeriu duhet te qeshe pa pritur lumturine, ndryshe ka rrezik te vdeqe pa qeshur            

 {La Brujere} 

 

Lumturia lidhet me shpirtin, jo me trupin, ajo buron nga besnikeria, jo nga kenaqesia, 

nga dashuria, jo nga kenaqesia shqisore         {Lakorder} 

 

Lumturia eshte e njeriut        {Lakorder} 

 

Si lumturia ashtu edhe fatkeqesia e njerezve varen nga rrethanat e jashtme, por edhe 

gjendja shpirterore e cdo njeriu           {Laroshfuko} 

 

Lumturia eshte si dielli, Qe njeriu ta ndjeje veten mire I duhet edhe nje hije e vogel      

 {Ludvig} 

 

Nga lumturia njerezit budallepsen me teper se nga fatkeqesia        {Luter} 

 

Te qeshurit nuk eshte mates i lumturise           {Maksimovic} 

 

Lumturia e te tjereve na duket gjithmone e zmadhuar         {Monteskje} 

 

Kush kerkon lumturi ne lluks dhe jeten e shthurur, i ngjet atij qe pelqen driten 

verdhacuke te qiriut nga shkelqimi i diellit         {Napoleoni 1} 

 

Lumturia eshte pika me e larte e zhvillimit te aftesive tona        {Napoleoni 1} 

 

Vetem dy gjera i ndihmojne ardhjes se lumturise, besimi dhe dashuria        {Nadje} 

 



Budallai e kerkon lumturine larg, i urti e kultivon ate prane vetes        {Openhajm} 

 

Sa me e lumtur koha, aq me e shkurter eshte        {Plini, I Riu} 

 

Ate qe lumturia e perkedhel shume, behet budalla       {Publil Sir} 

 

I lumtur nuk eshte ai qe i duket i tille dikujt, por ai qe e ndjen veten te tille              {Publil 

Sir} 

 

Eshte e lehte te gjesh lumturine, se ta mbash     {Publil Sir} 

 

Duhet te jesh i permbajtur kur flet per lumturine tende       {Renar} 

 

Te jesh i lumtur do te thote te njohesh kufijte e mundesive te tua dhe te jesh i kenaqur 

me to        {Rolan} 

 

Virtyti nuk e sjell lumturine, por vetem ai te meson ta shijosh ate kur ta kesh        

{Zh.Zh.Ruso} 

 

Lumturia nuk mund te jete kurre e pikelluar apo e gezuar. Ajo eshte thjesht lumturi        

{Salakru} 

 

Ne qofte se nuk di ta shijosh lumturine kur ajo te vjen vete ne dore, mos u anko pot e 

shkoje tej         {Servantes} 

 

Nje pale e fitojne lumturine me lufte, te tjereve vete u bie ne dore ajo      {Servantes} 

 

Se edhe fatkeqesine lumturi e quajne, kur fundi del i mire        {Sofokli} 

 

Te presh lumturi shume te madhe do te thote t’i ngresh nje pengese shume te madhe 

asaj          {Fontenel} 

 

Lakmia dhe lumturia nuk jane takuar kurre me njera tjetren: nuk eshte cudi pra qe nuk 

njihen mes tyre        {Franklin} 

 

Me te shumten ne quajme lumturi ate qe nuk e kemi provuar vete       {Frans} 

 

Deshiron te jesh i lumtur tere jeten: Ji i ndershem      {Tomas Fuler} 

 

Veshtire te thuash se c’e sjell lumturine. Te pakten pasuria dhe varferia jane mase te 

barabarte , te pafta per kete    {Kin Hebard} 



 

Lumturia e njerezve te poshter eshte krimi i perendive       {Shenje} 

 

Lumturia e madhe eshte te mos njohesh fatkeqesi         {Shefer} 

 

Per lumturin nuk bien oret      {Shiler} 

 

Lumturia varet jo aq nga vete sendet, se sa nga mendimi qe ne kemi per to           

{Erazmi o Roterdamit} 

 

 

 

 

 

 


