
1. Titulli: Teste personaliteti-njihni veten nepermjet tyre :) 

A shkaktohet kokëdhembja juaj nga stresi?  

 
 
Lodhja kronike, pa-gjumësia, humbja e vullnetit, depresioni dhe kokë-dhimbjet, janë çrregullime të 

shkaktuara nga stresi i tepruar. 

Sipas një studimi Amerikan, dhjetë nga shtatë persona, jetën e kanë krahasuar të stresuar. Para më 
shumë se dhjetë viteve, organizata shëndetësore WHO, stresin e vendit të punës e kishte cilësuar si 

epidemi botërore.  
 

Lodhja, pa-gjumësia dhe kokë-dhimbjet intensive janë pasojë e çrregullimeve të shkaktuara nga stresi.  

 
Përpos kësaj, kokë-dhimbjet mund të shkaktojnë edhe dëmtimin e rruazave të qafës, nuk mund të 

qëndroni drejtë, probleme me sy dhe me dhëmbë, si dhe do të humbni hapin me jetën. 
 

1) A keni lënduar qafën ndonjëherë? 
a) Po. Së paku kam pasur një lëndim serioz pos asaj që kam lënduar rruazat e qafës.  

b) Po. Së paku kam pasur një lëndim të vogël të indit të qafës, ligamenteve dhe akordeve të qafës. 

c) Jo, kurrë nuk e kam lënduar qafën. 
 

2) A do të mund të thoni se jeni subjekt i stresit? 
a) Nuk e besoj, në të shumtën e kohës jam i qetë dhe i relaksuar. 

b) Nganjëherë, do të doja të mos jem objekt i disa imtësirave ditore. 

c) Po, në të shumtën e kohës vuaj nga pasojat. 
 

3) A vëreni ndonjëherë tension në muskujt e shpatullave apo në pjesën e sipërme të shpinës? 
a) Nganjëherë, duhet të jem për një kohë të gjatë nën stres, për të ndodhur kjo. 

b) Në të vërtetë, jo, tensionimi i muskujve në trupin tim gjendet diku tjetër, në lukth. 
c) Gjithmonë, më duket që muskujt e shpinës më janë ngjitur për veshë. 

 

4) A keni vërejtur ndonjëherë tensionimin e muskujve të fytyrës? 
a) Po, shpesh kam plasaritje në disa pjesë. 

b) Nganjëherë, por vetëm nëse jam i zemëruar, apo gjendem nën stres ekstrem. 
c) Në të vërtetë, jo, tensionimi i muskujve në trupin tim gjendet diku tjetër, në lukth. 

 

5) Si mbaheni? 
a) Në përgjithësi mirë, mbahem drejtë dhe ulem drejtë. 

b) Në rregull, edhe pse ndonjëherë tkurrem nëse qëndroj për një kohë të gjatë ulur. 
c) Tmerrshëm, shpina më është tkurrur dhe praktikisht, ‘shtihem’, derisa qëndroj ulur në ndonjë kolltuk.  

 

6) Sa shpesh ushtroni? 
a) Një ose dy herë në javë. 

b) Tri ose katër herë në javë, nganjëherë edhe më shumë. 
c) Pothuajse kurrë. 

 
7) A keni probleme me dhëmbët? 

a) Jo, dhëmbët i kam të shëndoshë. 

b) Po, kohë pas kohe më duhet ndihma e dentistit. 
c) Po, dhëmbët nuk i kam në gjendje të mirë. Më janë pezmatuar dhe kam gjakrrjedhje. 

 
8) A keni probleme me sytë? 



a) Po , kam probleme me larg-pamirit dhe kam astigmatizëm. Mbaj syze ose thjerrëza.  

b) Jo, me sa di unë, jo.  
c) Mendoj se kam problem me të pamirit, por ende nuk kam shkuar për kontroll. 

 
Sipas paralajmërimeve të ekspertëve, çdo ndryshim jetësor, bile edhe nëse mendoni për gjërat e 

panjohura shkakton stresin. 

 
1) A=1 pikë, B=2 pikë dhe C=3 pikë 

Përgjigjja më e mirë është C.  
Kur njerëzit gjenden nën stres, instinktivisht shtrëngojnë muskujt e shpinës, pjesës së sipërme të 

shpinës, qafës dhe fytyrës. E gjithë kjo kontribuon me tensionim, që shkakton kokë-dhimbjen. 
 

2) A=3 pikë, B=2 pikë dhe C=1 pikë 

Përgjigjja më e mirë është A 
Konsiderohet që arsyeja më e shpeshtë e kokë-dhimbjes, është tensionimi i muskujve në pjesën e 

sipërme të shpinës, shpatull, qafë dhe fytyrë. 
 

3) A=2 pikë, B=3 pikë dhe C=1 pikë 

Përgjigjja më e mirë është B 
Harxhimi i pa kontrolluar i energjisë sidomos gjatë kohës sa jeni nervozë dhe përtypja e sakëzit mund të 

shkaktojë kokë-dhimbje. 
 

4) A=1 pikë, B=2 pikë dhe C=3 pikë 
Përgjigjja më e mirë është C 

Qëndrimi jo i drejtë, ‘rëndon’, muskujt e qafës dhe të shpinës. Po ashtu duhet pasur kujdes si mbani 

kokën gjatë fjetjes, ngase mund të rezultojë me kokë-dhimbje.  
 

5) A=3 pikë, B=2 pikë dhe C=1 pikë 
Përgjigjja më e mirë është A 

Ushtrimet u ndihmojnë muskujve të lirohen nga tensioni. Ushtrimet përmirësojnë qëndrimin në 

përgjithësi, e në një masë zvogëlojnë rrezikun e kokë-dhimbjes. 
 

6) A=2 pikë, B=3 pikë dhe C=1 pikë 
Përgjigjja më e mirë është B 

Pezmatimi i dhëmbëve, goja e infektuar, mund të shtojnë rrezikun për kokë-dhimbje. Po ashtu edhe 

dhëmbët e prishur shkaktojnë tension, e kjo rezulton me kokë-dhimbje. 
 

7) A=3 pikë, B=2 pikë dhe C=1 pikë 
Përgjigjja më e mirë është A 

Njerëzit të cilët kanë probleme me të pamirit, si larg-pamirit, në mënyrë të shtuar ngarkojnë muskujt e 
syrit duke u përpjekë të fokusohen në mjetin të cilin e shikojnë, e cila mund të rezultojë me kokë-

dhimbje. 

 
8) A=2 pikë, B=3 pikë dhe C=1 pikë 

Përgjigja më e mirë është B 
Njerëzit të cilët kanë probleme me të pamirit, si larg-pamirit, në mënyrë të shtuar ngarkojnë muskujt e 

syrit duke u përpjekë të fokusohen në mjetin të cilin e shikojnë, e cila mund të rezultojë me kokë-

dhimbje. 
 

 
Rezultati: 

 
8-12 Pikë: 



Pengesat më të shpeshta fizike si dhe stili i jetës me të cilin jetoni sjellin një rrezik të shtuar për kokë-

dhimbje,të gjitha këto si pasojë e stresit. Është në interesin tuaj shëndetësor, që të vizitoni ekspertët për 
lëmit përkatëse. 

 
13-18 Pikë: 

Mënyra e jetesës suaj mund t’ju sjellë tek një grumbull njerëzish të cilët vuajnë nga stresi. Vizitoni mjekët 

apo ekspertët të cilët mund t’ju ndihmojnë, në mënyrë që të zvogëloni ndikimin e stresit. Kini kujdes edhe 
në të ushqyer.  

 
19-24 Pikë: 

Përgëzime, një jetë të shëndetshme të cilin ju udhëhiqni në masë të madhe ju mbron nga stresi, e po 
ashtu edhe nga kokë-dhimbja. Keni zbuluar ekuilibrin ditor në mes detyrave të përditshme që sjellin 

stresin dhe mënyrën e relaksimit. Kjo ju ndihmon ngase keni gjetur mënyrën për të ndarë kohën e cila ju 

duhet vetëm për veten tuaj.  

 


