EJANI

2€

Nr.5

SURPRIZAT
“KOKËFORTE”
TË BESËS!

A
ARMANDO
PEZA
Dasma, VIP-a &
Nuse shqiptare
LILI ISMAILI
“Bota kapriçoze
e spektaklit”

300 Lekë

ADEL
DE INA MUÇA
DEL
M
“Jeta ime si në filma”

6

Futbollistët

më të pasur,
MADE IN

ALBANIA

RONA NYSHLIU
“Zemra më tha po!”

+
+
+

Muzeu i shijeve
të reja!
Rehova, kjo
mrekulli ekzotike!

“Bukuri
Shqiptare pa
moshë”

PARFUME NGA
KINA!

LEDION

LIÇO
THE VOICE, JETA ME SARËN,
& LONDON NOOR!

Staff
“Ejani”, një mesazh në letër!
Nën kujdesin e drejtoreshës
Qu Ning
Kryeredaktore
Valeria dedaj
Marketing
Fatos Thaçi
Fotograf
Fatjon Hoxha
Design & Layout
Dorian Çipi
Bashkëpunuan në këtë numër
Lulëzim Shuka (profesor dr. shkencash, biolog)
Suzana Kuka Varvarica (studiuese dhe kritike arti)
Entela Shkodrani (dermatologe)
Entela Binjaku (sociologe dhe psikologe)

2

|

EJANI

AGJENCIA
DOGANORE
DRIJAN
SHËRBIME DOGANORE
TRANSPORT MALLRASH
SHËRBIME LOGJISTIKE
MAGAZINIM & DISTRIBUIM
KONSULENCË DOGANORE

Mob. +90 (549) 614 00 07
anastasia@seraytrans.com

Tel. +355 66 208 8600
info@drijanshpk.com
www.drijanshpk.com
EJANI | 3
Adresa: Terminali i Doganës, Vorë, Tiranë

PË
R
6

A
J
T
J
A
B
M

12

Adelina Muça, në
skenë dhe në jetë

16

Surprizat kokëfortë
të Besës

18

Bukuri shqiptare pa
moshë

22
26
34

4

|

56

Armando Peza
për tendencat e
2018-s dhe çiftet
e famshëm, që
janë martuar në
Geraldina Sposa

60
38
42

Martesat e divës
së Hollywod-it,
Liz Taylor, me
sytë vjollcë
Rona Nishliu:
Zemra më tha po
dhe unë e dëgjova!

Pasanikët e futbollit

44

Sekretet e Isidës,
balerinës “ngjalë”

Ledioni: Ky The Voice
do të lërë shenjë.
Sara dhe projekti im i
madh, London Noor-i!

46

Lili Ismaili: VIP-at në
sallonin e grimit

Stilistja Mimi
Memiaj: Të famshëm
që vishen mirë dhe
që vishen keq

EJANI

52

Julia Roberts,
gruaja më e bukur
e botës, këshillat
e bukurisë që u jep
fëmijëve të saj

62
68
72

Një copëz nga
Rehova, qendra më e
re historike
Gazetarët
shkrimtarë
Muzeu gjallërues i
shijeve të reja në
Korçë
Një kokteil, të lutem!
Këshillat e
psikologes për
fëmijë të lumtur dhe
inteligjentë

76

Flora dhe Fauna në
Shqipëri

80

Arredimi i shtëpisë
së pushimit

82 Dermatologjia:
Benefitet dhe dëmet,
që shkaktojnë
rrezet e diellit

84 5mëngatëputhjet
bukura, të

historisë së artit
PARFUME NGA KINA

është
86 Çfarë
moksibustioni
90 Bukë misri me djathë
provinca më
94 Schuani,
“pikante” e Kinës
98 Horoskopi

EDITORIAL
“Ejani”, e krijuar
enkas për ty!
NGA VALERIA DEDAJ

“Ejani!”, ju ftojmë të bëni një udhëtim të

këndshëm, duke shfletuar faqet e një reviste
bashkëkohore të krijuar enkas për ju! Të reja,
histori e të pathëna me të gjitha nuancat,
që do t’ju ngrohin shpirtin dhe syrin. Të
famshmit pas kuintave, edhe “njeriu” pas
personazhit, janë gjithmonë intrigues, ndaj
edhe ne takuam dhe vëzhguam me kënaqësi
gjatë momenteve përgatitore të “The Voice”,
moderatorin e mirënjohur Ledion Liçon.
Njihuni me Ledionin gjatë punës, batutat
dhe qëndrimin e tij me punonjës e kolegë,
dhe padyshim me ndjesitë si baba i ri, si dhe
projektet e tij me Sarën dhe London Noor-in
e vogël. E duke qenë se jemi në sezonin
pranverë-verë, kur një nga temat më
interesante janë martesat e veçanërisht
ato luksozet, që si protagonistë kanë
të famshmit, Armand Peza udhëtoi në
memorien e tij, duke përzgjedhur me
elegancë dhe shije të hollë, më të bukurat,
që janë realizuar në “Geraldina Sposa”. Foto
frymëzuese, që do t’ju bëjnë të ëndërroni,
si dhe tendencat më të reja të 2017-‘18-ës!
Surprizat “kokëforta” s’kanë të mbaruar,
kur bëhet fjalë për Besa Kokëdhimën, e cila
rrëfen veten si trajnere dhe projektet e saj
të fundit, që premtojnë edhe bashkëpunime
të rëndësishme. “Ejani... , në teatër!”, kjo ka
qenë me siguri një nga thirrjet më të ndjera
artistike të aktores, Adelina Muça, e cila
sjell një rrëfim të mrekullueshëm të jetës
së saj, që do të ishte i denjë për një skenar
filmi! Relaksohuni me Isida Mollaymerin,
e cila vjen, si një puhizë me sekretet e
saj të bukurisë dhe copëza nga jeta e një
balerine “njalë”, plot sharmë dhe finesë! Në
një kohë, që bukuria femërore dhe make
up-i janë bërë një binom i pandashëm,
ejani të takojmë së bashku grimjeren më
të famshme në vendin tonë, Lili Ismailin, e
cila rrëfen punën me VIP-at, si dhe na jep
disa këshilla të arta bukurie. E meqenëse
jemi në botën e spektaklit dhe kur flitet për
VIP-at është thuajse e pamundur të mos
komentohet veshja e tyre, le të shikojmë
se kujt mund t’i referohemi, si shembull për
shijen e hollë, dhe t’i japim një shans atyre
që ngelin në klasë për provimin e vjeshtës!
“Suus”, është Rona Nishliu! Këngëtarja

vjen në revistën “Ejani” me një rrëfim të
këndshëm mes talenteve dhe karrierës
në sfondin e muzikës! Në kohën moderne
në të cilën jetojmë, heronjtë “lindin” më së
shumti nga bota e artit dhe e sportit, dhe
ne me siguri jo rastësisht kemi pagëzuar si
të tillë veçanërisht futbollistët tanë. Kemi
përzgjedhur për ju 6 më të suksesshmit
dhe ju tregojmë gjithçka për ta; Famë,
para, bamirësi, lidhje dashurie, po mbi
të gjitha histori frymëzuese, që do t’ju
lënë pa fjalë! Bëni një pauzë të shkurtër,
Evi & Kristian ju ofrojnë një kokteil, sipas
shijes suaj! Diva të hollywood-it me histori
jete që të rrëmbejnë! Një rrëfim intrigues
për ikonën me sytë vjollcë; njihuni me 8
martesat (dhe divorcet) e Elizabeth Taylor.
Ju dhurojmë një buzëqeshje të ndjerë, si ajo
e Mona Lizës, të mishëruar në më të bukurën
e Hollywood-it, me Julia Roberts! Hiqni
njëherë e përgjithmonë dyshimet, aktorja ua
zbulon vetë “formulën magjike” për të qenë
të bukura dhe tërheqëse, si dhe këshilla që
më parë i dinin vetëm 3 fëmijët e saj! Ato janë
të bukura, joshëse dhe elegante, (pothuajse)
siç kanë qenë 20 vite më parë, dhe janë të
gjitha shqiptare. Zbuloni “VIP-at shqiptarë
me bukuri të përjetshme”, të gjitha mbi të
40-tat dhe si kanë qenë ato dikur nëpërmjet
fotove, do të mbeteni të surprizuar!

T

ani lidhni rripat e sigurimit dhe
ejani me ne! Besoj se jeni gati për
një udhëtim fantastik në një nga
fshatrat më të bukur të vendit tonë,
peizazhi i të cilit është bërë si magnet
për turistët e huaj. Zbuloni Rehovën
(Ersekë), panoramën e këtij fshati
ekzotik, kulinarin dhe historinë e pasur!
Dhe nëse dëshironi ta shikoni fytyrën
e historisë dhe artit të gdhendur në
përjetësi, atëherë ju këshillojmë që të
vizitoni një nga muzetë më të mirë në
Europë, ndodhet në Korçë dhe bëhet
fjalë për “Muzeun e artit mesjetar”,
që gjallëron shijet e reja! “Ejani” dhe
shfletoni, nuk ka mbaruar ende! Kemi
edhe shumë surpriza të tjera, çdo gjë
që ju duhet dhe ju bën të ndiheni mirë,
pasi kjo revistë u krijua duke menduar
posaçërisht për ju!
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Rrëfimi i Mand Pezës

Tendencat
e 2018-ës

dhe çiftet e famshëm, që janë
martuar në Geraldina Sposa
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uzika dhe
atmosfera ndoshta
ndryshojnë, por
tema mbetet
gjithmonë e
njëjta. Nëse keni dëgjuar një
vajzë të pohojë se nuk e ka
imagjinuar ndonjëherë ditën e
saj të martesës, të jeni të sigurt
se nuk ju ka thënë të vërtetën.
Çdo vajzë ka në mendjen e saj
një film preciz të ceremonisë
martesore. E keni parasysh atë
fustanin që imagjinoni ta vishni
për ditën e shumëpritur? Të
dizenjuar dhe të qepur për të
qëndruar në mënyrë perfekte
në trupin tuaj, të kuruar deri në
detajet më të vogla? Me siguri
që po, por kjo nuk është thjesht
fryt i fantazisë suaj! Kushedi
sa kërkime në internet dhe sa
revista keni shfletuar për të
“modeluar” dasmën e ëndrrave
dhe frymëzimin e merrni në
mënyrë të pashmangshme nga
ata... Edhe pse shumë mund ta
mohojnë, dasmat e VIP-ave,
fustani i bardhë dhe organizimi
special na influencojnë aq
shumë saqë fantazia na shpie
në një dimension tjetër ku
protagonistët jemi ne. Epo
kjo është një ëndërr që për
t’u realizuar kërkon pak magji
nga “Geraldina Sposa”, duke i
besuar eksperiencës 22-vjeçare
të saj, e cila bën të mundur, që
dasma juaj të jetë ashtu siç e
keni dëshiruar. Të shumtë janë
të famshmit që i kanë besuar
kësaj kompanie ditën e tyre më
madhështore. Por, cila ka qenë
dasma më e veçantë? Këto edhe
shumë detaje të tjera i ka rrëfyer
për revistën “Ejani” Armand
Peza, drejtori dhe menaxheri i
Geraldina Sposas, tanimë një nga
brandet më të njohura shqiptare
në fushën e modës. Ai si një njeri
i rafinuar dhe “me shije të hollë”,
por edhe si një nga dëshmitarët
vizivë kyç në shumë dasma
përrallore, na tregon të pathënat
e ceremonive që janë bërë në
sallonin më të madh në Shqipëri,
“Geraldina Sposa”.

Zoti Peza, cili është stili që sjell Geraldina
Sposa për këtë sezon?
Koleksioni preview që u prezantua në 9
janar me fustane nusërie do të ndikojë
këtë vit modelet e veshjeve në mbarë
botën. Është një tendencë ndryshe nga
çfarë përdoret në Shqipëri. Janë veshje të
ngushta, jo më stil sirenë, por tubina deri
në fund të këmbëve, që shoqërohen me
një bisht të çmontueshëm. Bishti është
i vendosur kur nusja shkon në Kishë dhe
fustani ka madhështi, ndërsa në ambientet
e festës çmontohet dhe veshja e nusërisë

bëhet praktike. Nusja dhe familjarët e
saj mund të shijojnë festën pa u stresuar.
Ngjyrat e fustanit janë të shumëllojshme,
secili mundet që të zgjedhë; fustane
në gri apo në bezhë. Bezha në gold
mbizotëron këtë vit. Busti është gjithmonë
transparentë; shpina duhet të jetë e kuruar,
sepse kur nusja qëndron në altar të ftuarit
e shohin kur kthehet mbrapsht.
Vellot si janë? A është e njëjta modë, që
ndiqet edhe në Shqipëri?
Vellot janë të gjata ose të shkurtra, sipas
dëshirës. Është parë më shumë që të jetë
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nuse trasgresive, sesa romantike. Këto
tendenca janë linja të pastra, që dalin te
versioni i nuseve moderne. Por, në Shqipëri
mbizotëron një linjë krejt ndryshe; veshjet
butaforike, me shpinë të kuruar, me shumë
perlina. Kjo vjen, si frymë arabike, që e sjell
Facebooku edhe Instagrami dhe lë shenjë
te vajzat tona me shije ballkanike. Ne,
sigurisht që i përgjigjemi tregut edhe në
këtë drejtim, por moda e vërtetë nuk është
kjo, është me tubina. Por, megjithatë ne jemi
shumë avangardë për atë që kërkon tregu
në Shqipëri. Ndërsa, fuqishëm punohet për
veshjet voluminoze, mbase sepse gocat
shqiptare, duke pasur luksin që të bëjnë tre
ditë festë, tre ditë dasmë, një ditë mund të
përdorin një veshje pompoze. Nëse dalin
nga shtëpia apo futen në tempull, kishë apo
xhami qoftë kanë dhe veshje sirenë, që u
tregon linjat më mirë, por që janë dhe më
praktike për të kërcyer gjatë festës.
Vazhdon akoma tradita e tre fustaneve?
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Tre edhe më shumë fustane zakonisht
(qesh). Kjo vjen, sepse vajzat tona janë të
pasigurta se çfarë është ajo gjë, që duhet
të kenë. Për hir të vërtetës ne që merremi
me këtë gjë na leverdis, por nuk mundet të
vazhdohet kështu. Nusja në dasmën e saj
duhet të ketë të njëjtin look gjatë gjithë
ditëve. Mundet të ketë variacione brenda
festës, por nusja nuk duhet ta lërë në dorë të
parukieres se si do të duket. Kjo kërkon një
kuracion estetik me profesionalizëm. Kur
na i kërkojnë këtë këshillë ne ua japim, por
ndonjëherë klientët “i dinë vetë të gjitha”
dhe ne duhet të kujdesemi vetëm për pjesën
që na ngarkohet.
Po bizhutë çfarë rëndësie duhet të kenë?
Duke ju referuar vitit që ne e kemi hapur
Geraldina Sposa (1995) kjo gjë ka ardhur
duke u kuruar. Atëherë nusja finalizohej sikur
të ishte pema e vitit të Ri, sot është shumë
më e pastër edhe me më pak aksesor. Për
këtë kanë ndikuar edhe rrjetet sociale.

Pompoziteti është pjesë
e vanilietetit, që vajzat
zgjedhin ta kenë si petkun
e dasmës së tyre. Në
çdo kohë nusja ka qenë
e paprekshme. Kjo është
normale. Së fundmi, janë
pak konfuze, sepse edhe
vet tregu ndërkombëtar
është i tillë. Shtresëzimi i
modës ka humbur dhe nuk
ka më modë të lartë, të
mesme dhe të ultë”

A e blejnë nuset fustanin e nusërisë?
Përqindja e atyre që e marrin me qira edhe
atyre nuseve, që e blejnë veshjen e nusërisë
është jashtëzakonisht e vogël. Kjo, jo për
arsye të buxheteve, sesa për arsye të
traditës shqiptare. Për mua edhe kjo është e
gabuar, sepse fustani i nusërisë së gjithkujt
është një histori. Është një histori, që duhet
t’u tregohet fëmijëve. Është një kujtim i
bukur.
Sa kushton një fustan nusërie?
Kjo varet; nga brendi, materiali dhe nga
stilisti që e ka dizenjuar atë. Por, veshjet e
nusërisë fillojnë nga 400 euro deri në 9000
euro më i shtrenjti. Në të gjithë botën ka
një ligj të pashkruar, që thuhet se vajzat
shpenzojnë tre rroga mujore për veshjen
e tyre të nusërisë. Me një rrogë minimale
apo mesatare po e quajmë për në Shqipëri
(30 mijë lekë), tre rroga janë 90 mijë lekë.
Ky është çmimi i mundshëm për një veshje
nusërie në tregun shqiptar. Sigurisht që,
dikush zgjedh ta qep, ta marrë me qira apo

ta blejë etj., por kjo varet nga portofoli dhe
dëshira.
Klasikja e dikurshme dhe modernia sot, si
ndërthuren...
Pompoziteti është pjesë e vanilietetit, që
vajzat zgjedhin ta kenë si petkun e dasmës
së tyre. Në çdo kohë nusja ka qenë e
paprekshme. Kjo është normale. Së fundmi,
janë pak konfuze, sepse edhe vet tregu
ndërkombëtar është i tillë. Shtresëzimi i
modës ka humbur dhe nuk ka më modë të
lartë, të mesme dhe të ultë. Ata që bëjnë
modën e lartë përpiqen të bëjnë edhe linjën
ekonomike për të kapur klientë. Ata që
janë nivel i ultë përpiqen të rekrutojnë një
apo dy stilistë, me një apo dy veshje në çdo
koleksion dhe e shesin brenda koleksionit të
tyre të vitit. Atëherë ka humbur shtresëzimi.
Emra shumë të mëdhenj të modës punojnë
për firma ekonomike. Kjo u duket fare
normale. Pra ndryshmet nuk kanë diferencë
të madhe për një sy të pakultivuar, sepse
ata që marrin veshë e kuptojnë shumë mirë
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diferencën edhe bëjnë zgjedhjet e tyre aty
ku duhet. Tregu ka vend për të gjithë! Ne nuk
mundet t’i përmbysnim 100 për qind të gjitha
kërkesat e tregut, sigurisht që duam pjesën
më të madhe, të luanit. Kjo na vë në pozita
shumë të forta pune, që të kemi emra të
mëdhenj të stilistëve. Koleksioni i Geraldinës
duhet të jetë i krahasueshëm me emrat e
mëdhenj që ne kemi. Shkalla e krahasimit i jep
vlerë çdo gjëje. Gjithsesi kjo është për pjesën e
cilësisë. Për pjesën e buxheteve është shumë
e thjeshtë. Te ne qiraja fillon nga 25 mijë lekë
deri në 950 euro. Fasha është e tillë, që të
përfshihen të gjithë portofolat.
Në 22 vite (3 qershor)...a ka një dasmë që do
të veçoje?
Ka më shumë sesa një. Në çdo sezon dasmash,
që mos të bihet në klishe, perfomanca
ndryshon disa herë. Duke qenë një treg i vogël
suksesin tënd mundet që ta bësh paket për
t’ua shitur të tjerëve, por në fakt nuk duhet të
funksionojë kështu. Çdo dasmë duhet të jetë
e veçantë, sepse çdo çift meriton të trajtohet,
si i tillë. Dasmat, që do të veçoja janë dasma që
kanë qenë krejt diskrete. Nusja edhe dhëndri
kanë qenë në një ballkon edhe tre orkestrantë,
që luanin për ta gjatë gjithë natës. Nuk
kishin asnjë të ftuar, ishin vetëm ata të dy.
Shpenzimet për veshjet ishin jo të vogla nga
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të dy palët. Truku ishte i thjeshtë. Çdo gjë
ishte e freskët, bashkë me elementët e tjerë
romantikë, verë dhe menu e mirë. Ka qenë një
festë për t’u admiruar! Mbase kjo mundet të
jetë edhe dasma e ëndrrave të mia (qesh).
Nga personazhet e njohur, kë do të veçoje
nga ata që kanë bërë dasmën te ju?
Duke qenë njerëz publik, dashje padashje ata
kanë një lloj influence në qarqet popullore.
Jo rastësisht kanë zgjedhur Geraldina-n
(më falni që në këtë moment më mungon
modestia, por ata e kanë kuptuar tregun dhe
vazhdojnë të kërkojnë). Por pasi kanë kërkuar
kuptojnë se në rajon nuk ka alternativë më të
mirë. Në këtë gamë të gjerë shërbimesh që
ne ofrojmë, besoj se kemi bërë maksimunim
e llojit të festës, që ata kanë dashur. Çdo gjë
është e ndryshueshme! Prandaj kjo vjen,
duke e personalizuar secilën dasmë, jo vetëm
në iniciale, por dhe në ngjyrë, stil, koncept,
surprizë etj. Të gjithë këta elementë bëjnë
shoun e madh të dasmës.
Është më e lehtë që të punosh me një
personazh të njohur apo e anasjella?
Personazhi i njohur i ka të qarta idetë për
atë që bënë. Mbase, sepse ka parë më
tepër, por mendoj se duke i krahasuar
me buxhetin, që duan të shpenzojnë për
dasmën e tyre, të gjithë marrin më shumë
sesa paguajnë. Por, ndonjëherë personazhet
e zakonshëm, duke dashur që të imitojnë
njërin apo tjetrin humbasin identitetin e
tyre. Kjo nuk u bën mirë as për shpenzimet
që bëjnë. Ata tejkalojnë buxhetin dhe kjo gjë
vështirëson situatën për të bërë festë.

NJË DEKOR DASME
Ajo që te Geraldina quhet më e
dobëta, në tregun e eveneteve
është mbi mesataren. Më e
dobëta mundet që të jetë për
çështjen e shpenzimeve, sepse
edhe më e dobëta ka një dekor të
domosdoshëm, që nuk e shmang
dot po të duash, sepse shumë
herë nuk bëhet më fjalë sesa lekë
dhe sesa para do të fitojmë, por
se si të ruajmë dinjitetin tonë,
në kushtet e këtij klienti që nuk
dëshiron të shpenzojë shumë. Ne
bëjmë një punë të mrekullueshme
për konceptin tonë! Por, raporti
çmim cilësi është gjithmonë. Në
treg dekorimi i ambientit nis nga
1.5 milionë të vjetra, por ka edhe
që shpenzojnë deri në 8 mijë euro.
Por ne po flasim për ato vlera që
janë të shpjegueshme dhe njerëzit
i paguajnë deri diku me qejf.
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Adelina Muça
në skenë dhe në jetë
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a qenë dikur midis të tjerave një
shtëpi plot karafila tek Pazari i ri që,
teksa i kaloje pranë të mbyste aroma
e freskët e luleve. Aty rritej një vajzë
plot ëndrra dhe me një dashuri të
pamasë për artin e veçanërisht teatrin . Edhe
pse kanë kaluar shumë vite e të shumta janë
gjërat që kanë ndryshuar, në po të njëjtat rrugica
Adelina Muça ka zgjedhur të rrisë edhe vajzën
e saj, Nohan. Aktorja rrëfen se dashurinë për
filmin dhe teatrin e ka trashëguar nga e ëma. “Ime
më nuk linte film pa parë. Madje tregon se më
ka çuar në kinema qëkur isha ende me pelena”.
Ajo kujton se pasi darkonim, të dyja nënë e bijë
shkonin tek “17 Nëntori” ose te “Partizani”. Në
kujtesën e Adelinës janë skalitur filmat e vjetër
me aktore, si Sofia Loren etj. “Madje edhe jeta
ime me time më ka qenë si nëpër filma”, pohon
ajo. Ishte pikërisht mënyra se si silleshim e
deri edhe tek veshja ajo çka i evidentonte
nga njerëzit që i rrethonin sipas aktores. Prej
edukatës dhe vlerave me të cilat është ushqyer
që në fëmijëri tek Adelina është vështirë të
mos pikasësh ngjyrat e ngrohta të komunikimit,
sjelljes së mirë e natyrën miqësore e entuziazmit
për t’u përfshirë në punë me mish dhe shpirt.

“Ime më nuk dëshironte të ushtronte presion
tek unë për të kryer detyrat e mia, pasi kërkonte
që të bëhesha vetë e ndërgjegjshme. Një gjë
e tillë më nxiti që të filloja të punoja në moshë
fare të re”. Puna e parë me pagesë e Adelinës do
të ishte në RTSH, në emisionet e fëmijëve me
zotin Shkëlzen Zalli e shumë gazetarësh të tjerë.
Do të ishte pikërisht duke u angazhuar me këto
programacione për fëmijë që aktorja do të nisë
ta ndiej veten produktive. Aty ajo do të nis të
punojë (me honorarë) edhe në emisionet për të
rritur. Edhe pse puna ishte e lodhshme, dëshira
për të kontiubuar në ekonominë e shtëpisë, për
të qenë e pavarur dhe e përgjegjshme, por edhe
për t’i çuar detyrat gjer në fund bënin që Adelina
të çohej në orën 5 të mëngjesit dhe të bënte çdo
ditë në këmbë rrugën për te radioja. “Njëherë
jam ngritur në errësirë, kam shkuar në radio dhe
prisja gazetat që të vinin. Roja më pyeti se përse
kisha shkuar aq herët, ndërsa zonjat që rrinin atje
bashkuan karriget dhe bën që unë të flija deri në
mëngjes”, rrëfen Muçaj. Ajo shprehet se për të
RTSH ka qenë një shkollë më vete prej së cilës ka
mësuar shumë për gazetarinë, por mbi të gjitha
se si të sillej në jetë me njerëzit. Adelina kujton
se kur erdhi koha për të vendosur për drejtimin

Njëherë jam ngritur
në errësirë, kam
shkuar në radio dhe
prisja gazetat që të
vinin. Roja më pyeti
se përse kisha shkuar
aq herët, ndërsa
zonjat që rrinin atje
bashkuan karriget
dhe bën që unë të
flija deri në mëngjes”
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profesional, e ëma mori një sërë masash që
ta përgatiste për të konkurruar për mjekësi
ose farmaci, pasi pavarësisht dashurisë që
kishte e bija për artin, nuk të ofronte shumë
mundësi ekonomike. Ajo konkurroi dhe fitoi,
mirëpo edhe pse e vogël kuptoi se nuk ishte
kjo ajo çka dëshironte, dhe vendosi ta linte.
“Pavarësisht investimit në kohë edhe kurse,
kuptova se nuk doja të punoja si farmaciste
duke ndenjur në një dyqan mes katër muresh
për 8 orë me radhë, pasi unë jam natyrë që
jam mësuar të lëviz dhe të jap”. Si përfundim

mënyre të të punuarit”, shprehet aktorja.

Njohja me Hervin Çulin
Me Hervinin është njohur në Teatrin e
Metropolit, në një periudhë jo fort të mirë
për regjisorin pasi ishte i papunë. “Erdhi
për të bërë një shfaqje dhe më ofroi një
rol. I thashë se nuk duhet ta bënte diçka të
tillë pasi nuk më kishte parë ndonjëherë
në skenë”. E ndërsa përgjigjja e aktores i
rrëmbeu një buzëqeshje Çulit, ajo i dorëzoi
një cv të roleve që kishte bërë. Regjisori vuri
re se Adelina kishte
qenë e angazhuar
Dilnim pinim ndonjë kafe, edhe pse
gjatë gjithë kohës
ai dilte rrallë, nuk ishte një periudhë
dhe e shikon, duke i
shumë e mirë për të. Vinte punonte,
thënë :“Ma mbushe
mendjen!”. Kështu
por nuk kishte dëshirën e mirë për të
Adelina përpos rolit
qenë prezent në shoqëri”
rrëfen se nisi të
angazhohej edhe
e ëma do të mërzitej dhe do ta linte një vit pa
me pjesën organizative të shfaqjes, me
shkollë, deri sa vitin e ardhshëm nëpërmjet
kostumet, skenën si dhe reklamimin në
ndihmës së njerëzve që njihte në Radio
rrjetet sociale. Lindi kështu shoqëria mes
Tirana do të studionte platformat e duhura
të dyve. “Dilnim pinim ndonjë kafe, edhe
regjisoriale dhe do të konkurronte për regji.
pse ai dilte rrallë, nuk ishte një periudhë
Vitin e parë akademik ajo do të njihej me
shumë e mirë për të. Vinte punonte, por nuk
teatrin. “Aty u dashurova me teatrin edhe
kishte dëshirën e mirë për të qenë prezent
lashë çdo gjë që kishte lidhje me radion dhe
televizionin. Kuptova se ishte pikërisht kjo
që doja, pasi teatri më mbushte shpirtërisht”.
Rolin e parë në teatër Adelina do ta luante
në Itali, në vitin 2007. Regjisori Fabio Telede,
ish- nxënës i Grotowskit do ta përzgjidhte
atë nëpërmjet një audicioni, si “Penelope-n” e
shfaqjes së tij teatrale. Pas kësaj eksperience
në shtetin fqinjë Adelina do të vishte petkat
e “malësores” në shfaqjen e Enton Kacas,
një rol jo nga teatri klasik, që do t’i linte
aktores një shije shumë të mirë. Rikthimi
i mëvonshëm në Itali për dy periudha të
ndryshme do ta njihte me disiplinën e punës.
Ajo do të ishte pjesë e një grupi prej 18
vetësh, të cilët ushtroheshin vazhdimisht
qoftë fizikisht ashtu dhe me zërin, madje
edhe duke pastruar vendin e punës. “Mënyra
sesi punohej atje më ka dhënë diçka plus,
që ndoshta këtu nuk do të kisha arritur ta
perceptoja”, thotë Adelina ndërsa tregon
për bashkëpunimin e jashtëzakonshëm të
aktorëve në shtetin fqinjë. “Kur hyje në kenë
e shihje partnerin në sy edhe mezi prisje të
bënte më të mirën e mundshme, një dashuri
dhe respekt reciprok për punën e njëritjetrit”. Gjatë kësaj eksperience Adelina do
të mësonte shumë edhe nga ana regjisoriale
si dhe në aspektin e menaxhimit, njohuri të
cilat do të mundohej t’i investonte në Tiranë
gjatë eksperiencës së saj si drejtoreshë
artistike në Teatrin e Metropolit. “Mësova
që ky është një profesion për njerëz që
duan të japin dhe të dhurojnë, jo për njerëz
që duan që të marrin nëpërmjet artit. Unë
jam natyrë që jam mësuar që të jap në të
gjithë jetën time ndaj gjeta veten në këtë lloj
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Celebrimi bëhet
në bashki edhe
thoja: Kush do
të vendos për
dashurinë time,
ai që vendosi për
bukën time të
gojës? Kjo është
një nga gjërat
që tregon sesa
njerëz normal
dhe shpirtëror
jemi ne të dy”

në shoqëri”. Ndërkohë që njohjen e tyre e
ka mbështetur fort aktori i ndjerë, Fatos
Sela. Aktorja rrëfen se ai organizonte
dreka pune, ose përpiqej t’u krijonte një
mundësi që të kalonin kohë bashkë. Më vonë
Adelina do të mësonte se Sela i pati thënë
Çulit : “Mos e lërë të të ikë, se kjo është
një xhevahir i vogël”. “Në një farë mënyre
ai ka qenë shkesi ynë”, tregon Adelina me
përzemërsi. Dhe kështu një ditë të bukur
Hervini do t’i propozojë, në një mënyrë të
padëgjuar më parë, sa të çuditshme aq edhe
romantike e të sinqertë: “Dua një fëmijë me
ty, me fytyrën tënde edhe e dua vajzë”. Edhe
kështu ndodhi. Ata u bekuan, me një vajzë
të bukur e të talentuar, Nohan e vogël. Noha
ka mbërritur në këtë jetë si një mrekulli,
ashtu si barka e shpëtimit me të njëjtin emër
pasi prindërit gjendeshin në një moment të
vështirë, të dy padrejtësisht të papunësuar.
Hervini në atë periudhë nuk ishe as drejtor
e as regjisor për më tepër nuk kishte miq,
pasi miqtë nuk kishin interesa të ishin
pranë tij, rrëfen Adelina. “Për ne Noha ishte
tamam varka e shpëtimit. Ardhja e saj ka
qenë bekim për të dy!”. Në momentin që do
kryenin celebrimet Adelina na rrëfen se u
pushua në mënyrë të padrejtë e jo ligjore
nga puna, edhe pse ajo kishte katër vjet me
radhë që i ishte dedikuar atij teatri me mish
e me shpirt. “Kisha investuar katër vite pa
fund, nuk kisha jetë veç atij teatri, deri te
shtrimi i pllakave kam ndërhyrë dhe muret
kam lyer atje”. Çifti i ri asokohe, të sapobërë
prindër nuk kishin as mundësitë ekonomike
e as kushtet për të rendur pas gjyqeve.
Por aman, e gjitha kjo që ndodhi bëri që të
ndiqnin njësitë e brendshme edhe të mos
i kryenin celebrimet. “Celebrimi bëhet në
bashki edhe thoja: Kush do të vendos për
dashurinë time, ai që vendosi për bukën time
të gojës? Kjo është një nga gjërat që tregon
sesa njerëz normal dhe shpirtëror jemi ne të
dy”, rrëfen Adelina.
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Zonja dhe
zotërinj,
lidhni rripat
e sigurimit
E

nergjike, plot grintë si dhe me një
look të veçantë Besa Kokëdhima
duket më në formë se kurrë në
“betejën” e trajnerëve të rinj në
“The Voice of Albania 6”.
Me një eksperiencë gati 15-vjeçare
në tregun muzikor Besa ka mundur të
konfirmojë talentin e saj, duke u bërë
një nga këngëtaret më të dashura për
publikun shqiptar dhe përtej kufijve. Të
gjithë këtë sukses këngëtarja e ka arritur
me shumë përkushtim, energji dhe pasion
të cilat së bashku me mësimet e sekretet
e përvojës shumë vjeçare dëshiron t’ua
përçojë talenteve të reja shqiptare dhe
me sa duket “The Voice” është vendi i
duhur. Prezencën në panelin e jurisë së
këtij spektakli ajo e konsideron si një
gur të rëndësishëm në karrierën e saj,
edhe pse e ka theksuar se roli i Besës
si “gjykatëse” nuk do të jetë të gjykoj
talentet e reja, por t’i ndihmoj ata të ecin
përpara, duke i pajisur me gjithçka që ajo
vetë ka mësuar në jetë edhe në skenë. Kjo
periudhë është e artë për Besën dhe ajo
pritet të surprizojë publikun me projektet
të reja muzikore. “Kokëfortë, titullohet
kënga e saj më e re që e ka shoqëruar
edhe me një video speciale, e ndërsa
në vazhdim Besa premton edhe një
bashkëpunim të rëndësishëm...
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Besa vjen
plot surpriza!
Besa, si lindi bashkëpunimi me The voice?
Unë mora ftesën nga producenti Ledion Liço,
dhe isha menjëherë pozitive për këtë show. The
Voice është një platformë e jashtëzakonshme
skalitëse dhe promovuese e vlerave dhe
talenteve.
Si ndiheni me stafin e këtij spektakli?
Shkëlqyer! Është një super staf!

Çfarë i shton kjo eksperiencë karrierës tënde?
Ky është një gur i rëndësishëm në karrierën time,
mundësi për të dhënë eksperiencë, energji e
pasion dhe për të marrë emocione fantastike
nga talentet impresionuese të të rinjve
shqiptare!
Në një kohë që muzika komerciale tërheq një
mas më të gjerë, parë nga Besa si këngëtare
e afirmuar, sa premton The Voice, ndryshimin
ndaj këtij fenomeni?
Çështja nuk është të kërkosh të injorosh trendet
e kohës, por t’i përqafosh e përcjellësh sa më
cilësisht e artistikisht. The Voice sjell talente të
freskët, me aftësi krijuese e interpretative, sens
estetik e artistik. E gjithë kjo vjen në një frymë
të re, inovative e kontemporane.
Top Channel është edhe vendi ku je bërë e
njohur për publikun me këngën “Zonja dhe

zotërinj”. Si ndihesh tani, që gjendesh po në të
njëjtin televizion por në një tjetër pozicion, ku
je ti ajo që ke mundësi të përzgjedhësh zërat
e rinj dhe t’i ndihmosh të shfaqin talentin e
tyre?
Jam duke e shijuar çdo etapë maksimalisht. The
Voice është një akademi e mirëfilltë në këtë
aspekt. Bëjmë një punë të jashtëzakonshme
jashtë kamerave me konkurrentet. Unë i
jam dedikuar plotësisht skuadrës time për
të bërë më të mirën për ta, për t’i pajisur me
gjithçka që kam mësuar në skenë dhe jetë.
Dua të maturohen artistikisht, të shprehin
origjinalitetin e tyre dhe të jenë të lirë të jenë
vetja e të sjellin në muzikë magjinë e tyre.

Nëse fituesi do të jetë nga skuadra jote,
a mendon që ta përkrahësh edhe pasi të
përfundojë spektakli?
Unë u qëndroj shumë pranë, dhe do i përkrah e
ndihmoj me gjithë zemër të gjithë konkurrentet
e mi, e sigurisht finalistët.
Dhe së fundmi, cilat janë projektet e ardhshme
muzikore të Besës?
Video dhe kënga ime më e re “Kokëfortë”, e
cila sapo është publikuar. Fill pas saj, edhe një
tjetër bashkëpunim i rëndësishëm do i shtohet
repertorit tim.

Jam duke e shijuar çdo etapë maksimalisht.
The Voice është një akademi e mirëfilltë në këtë
aspekt. Bëjmë një punë të jashtëzakonshme
jashtë kamerave me konkurrentet”
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BUKURI
0
1SHQIPTARE
PA MOSHË
Të bukura dhe sensuale, duket se koha për
to ka qëndruar në vend. Kanë ndryshuar
shumë pak prej periudhës kur nisën të bëhen
të njohura për publikun dhe ndoshta është
pikërisht ky një prej sekreteve të mëdha. Diçka
që të gjitha femrat e duan, të sfidojnë kohën
dhe të bëjnë që me pamjen dhe qëndrimin
e tyre të tërheqin ende vëmendje. Tek i

shikon kupton se kjo nuk është një ëndërr e
pamundur! Të jesh tërheqëse, e bukur madje
edhe seksi sot jo domosdoshmërisht është
sinonim i të qenit e re. Ato janë gra në karrierë,
të suksesshme dhe natyrisht që kanë edhe
një jetë të tyren personale. I kanë kaluar
të 40-tat, kanë krijuar familjet e tyre dhe
koha ka vazhduar rrjedhën e saj, por bukuria

RUDINA MAGJISTARI

Bionde, e gjatë me një portret që
rrezaton ëmbëlsi dhe që duket
se ka mbetur i pandryshuar ndër
vite. Është padyshim një nga
moderatoret më të dashura për
publikun shqiptar, Rudina Magjistari,
buzëqeshja e së cilës ngroh pasditet
e tyre, duke i shoqëruar me tema
të larmishme e duke konsumuar
biseda me personazhe të famshëm
dhe jo vetëm. Pothuajse prej një
viti e gjysmë ajo është bërë edhe
mama, quhet Mia, “princesha”
e saj e vogël, e cila ka shtuar
dozat e lumturisë në familjen e
prezantueses. Rudina përpiqet
të tregohet sa më e rezervuar kur
bëhet fjalë për familjen e saj, jetën
me kampionin e kit box-it Xhavitin
dhe me vogëlushen e tyre. Mëmësia
duket se i ka dhënë asaj edhe më
shumë hijeshi. Për mediet ka rrëfyer
se për të pasur një fizik në formë
ajo kujdeset shumë për dietën e saj
të përhershme, duke mos abuzuar
me ushqimet apo pijet alkoolike, si
dhe përpiqet të eci apo të kryejë
aktivitet fizik si palestra. Siç
është shprehur moderatorja nuk i
trembet aspak kohës, pasi mosha
kalendarike, sipas saj, nuk do të
ndikojë as në shpirt e as në mënyrën
e saj të jetesës..., e me sa duket deri
më tani as në pamjen e saj fizike!
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e tyre duket se për një arsye apo tjetrën
ka qëndruar e pacenuar. Ju propozojmë 10
figura publike, gra të mrekullueshme që
ende sot përpos profesionit kanë ditur
të ruajnë më së miri stilin, elegancën dhe
freskinë e bukurisë së tyre. Pamja e tyre
na bën të iluzionohemi e të mendojmë se
bukuria ndoshta mund të mos plaket ...

MANJOLA NALLBANI

“Si të të quaj, o bukuri e gruas ti?”,
është një varg i mrekullueshëm i
Zhuliana Jorganxhit, me të cilin nis
edhe një nga këngët hit të kënduara
nga Manjola Nallbani. Poetja me fjalën,
e Manjolës dhe me zërin e pamjen
e saj , e veshur në të bardhë i bëjnë
një thirrje të fortë “bukurisë që ta
pushtojë botën”. Ishte viti 1999, në
Festivalin e RTSH, një performancë e
mrekullueshme që Nallbani edhe sot
mund ta përsërisë pa frikë duke na bërë
për një çast të mendojmë se koha ka
ndalur në vend. Të paktën për të duket
se ka ndodhur kështu! Për t’u admiruar
te Manjola është me siguri edhe
karakteri i saj, çka e ka bërë edhe më të
dashur për publikun. Një këngëtare pa
kompromise, që preferon të bëjë punë
cilësore pavarësisht rrezikut se nuk do
të thithet nga një masë e gjerë. Nallbani
përpos të tjerave në mars të këtij viti u
dekorua edhe me çmimin e merituar,
“Mjeshtër i madh”, për kontributin e
saj të vyer në muzikën e lehtë dhe
popullore shqiptare.

VALBONA SELIMLLARI

Kanë kaluar 24 vjet prej kohës kur u
kurorëzua, si “Miss Albania”, dhe tek
e shikon duket sikur po përjeton një
dezhavu. E njëjta bukuri, ndoshta edhe
më e rafinuar, është Valbona Selimllari
“miss-i i përjetshëm shqiptar”, që
duket se ka sfiduar famën e gjithë
kolegeve të saj. Elegante, me një
buzëqeshje që shndrin Valbona, mund
të konkurronte sot shumë mirë me
miss-et e reja. Selimllari është treguar
shumë e rezervuar përsa i përket jetës
së saj private, janë të paktë ata që e
dinë se ajo është nëna e tre fëmijëve
të mrekullueshëm ndaj të cilëve
ajo është shprehur se është tepër
protektive. Vitet e fundit Valbona ka
qenë prezent në ekran, por edhe gjatë
mungesave të saj, ajo ka vazhduar të
ushqejë dashurinë për artin në forma
të ndryshme, duke mbetur gjithsesi
një nga personazhet më të dashur e
popullorë pas viteve ’90.

ELVIRA DIAMANTI

Asgjë më pak se diamanti nuk ka bukuria
e saj, e po kështu edhe talenti. Shumica
e identifikojnë si Marigoja te “Përrallë
e kaluara”, edhe pse rolet e Elvira
Diamantit në kinematografinë shqiptare
janë të shumtë. Tipare të theksuara,
shtat të lartë dhe një qëndrim për
t’u admiruar, është ajo aktorja që ka
luajtur rolin e disa prej personazheve
më pikant të romaneve të Kadaresë,
si “Kush e solli Doruntinën”, “Natë
me hënë” etj. Edhe pse Diamanti
është tërhequr shpejt nga skena, dhe
daljet e saj televizive janë të rralla,
ajo aktualisht punon, si drejtoresha e
Arkivit Qendror të Filmit Shqiptar.
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ELI FARA

Këngëtaren e muzikës popullore,
e kujtojmë përherë kështu, me
flokët e gjata e të derdhura mbi
supe, me tipare të errëta dhe me
linja për t’u admiruar. Me siguri që
regjisorët do ta kishin përzgjedhur
si figurë qendrore në telenovela,
hiret dhe pamja e fytyrës së saj
gati engjëllore dhe e paprekur nga
vitet nuk mund të mos tërheqin
vëmendjen. Eli është shprehur se
për të mbajtur trupin në formë
ajo mundohet të jetë shumicën
e kohës në lëvizje. Si çdo femër
tjetër edhe ajo mundohet që kur
del të jetë përherë e grimuar dhe e
veshur bukur.

MIHRIJE BRAHA

Komplimentet që i bëhen
këngëtares Mihrije Braha për
pamjen e saj janë të shumta dhe
krejtësisht të merituara. Edhe pse,
sipas këngëtares, bukuria e saj
reflekton gjendjen e brendshme
dhe natyrën pozitive, falë
edhe ngrohtësisë e dashurisë
së familjes së saj. Për të qenë
ngaherë në formë Mihrije
kujdeset shumë për pamjen në
skenë, dhe për këtë i dedikon
kohë palestrës dhe kozmetikës,
dhe natyrisht që kujdeset edhe
për dietën ushqimore, por siç e
ka theksuar vetë ajo pa e tepruar
me asnjërën prej tyre.

ORNELA BREGU

Është pa dyshim një nga femrat më
fine të ekranit Ornela Bregu. E ka
nisur karrierën e saj si moderatore
që në moshën 18- 19 vjeçare, edhe
pse dalja e saj më zyrtare ka qenë
gjatë vitit 1988 në Telebingo
Shqiptare përkrah Ad Krastës, e
më pas në koncerte e spektakle
të ndryshme. Vitet e fundit e kemi
parë të prezantojë “E diell” përkrah
Alban Dudushit, edhe pse edhe
pasionin e saj për të kënduar nuk
e ka lënë tërësisht në gjumë, duke
kënduar herë pas here në spektakle
të ndryshme televizive. Gjithmonë
elegante, e veshur me shije të
hollë Ornela mbetet një figurë e
këndshme televizive. Kohët e fundit
moderatorja ka bërë publike në
rrjetet sociale një foto të sajën, duke
prezantuar Festivalin e Këngës
Popullore në RTSH gjatë vitit 1999.
Edhe pse kanë kaluar 17 vite Bregu e
ka ruajtur freskinë e bukurisë së saj
në mënyrë të habitshme.
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MONIKA LUBONJA

E rafinuar, plot klas e hijeshi,
e tillë është Monika Lubonja.
Edhe pse është bërë nënë që në
moshë të re, kur ende nuk kishte
mbaruar Akademinë e Arteve,
Lubonja duket se ruan ende të
paprekur shpirtin fëmijëror.
E kuruar deri në detaj, pamja
dhe veshja e saj përkëdhelin
natyrshëm aparatin fotografik.
Edhe pse do të kishte qenë me
siguri një figurë shumë e pëlqyer
e ekranit, Monika është tërhequr
herët nga aktrimi në kinema
dhe në teatër, aktualisht është
në pozicionin e drejtoreshës në
Teatrin e Kukullave.

RAJMONDA BULKU

Sytë si dy kristale, me flokët
e zeza dhe lëkurën e bardhë si
bora, me siguri që shtuar edhe
talentin e padiskutueshëm nëse
do të kishte lindur në një vend
perëndimor Rajmonda Bulku
nuk do ta kishte të vështirë
të bëhej një nga divat më të
hijshme të Hollywood-it. E
megjithatë në vendin tonë me
siguri që e meriton plotësisht
vendin si ikona më e bukur e
kinematografisë shqiptare.
Dy vitet e fundit ka qenë e
pranishme në skenën e teatrit, së
fundmi e pamë të interpretojë në
komedinë e Aristofanit “Pushteti
i grave” vënë në skenë nga
regjisori Spiro Duni.

VERA GRABOCKA

Pas programeve më
spektakolarë të ekranit
shqiptar në të shumtat herë
fshihet pikërisht një figurë
femërore. Bëhet fjalë për Vera
Grabockën, bashkëshorten
e aktorit të mirënjohur
Timo Flloko, e cila mund të
konsiderohet pa frikë, si një
ndër femrat më të suksesshme
në vendin tonë. Duket se
producentja ka bërë “pakt me
djallin” pasi energjia dhe forma
e shkëlqyer fizike e saj të lënë
me të vërtetë mbresa.
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PASANIKËT

E FUTBOLLIT
SHQI
SHQIPTAR
Jeta dhe historitë e tyre të dashurisë!

SHKËLZEN GASHI

L

ojtari më i paguar shqiptar është Shkëlzen Gashi, i cili luan
si sulmues në Colorado Rapids në SHBA. Sipas të dhënave
zyrtare, ai përfiton rreth 1.68 milionë dollarë në vit. Ai ishte më i
paguari në Colorado, derisa skuadra arriti të ketë në mesin e saj
veteranin Tim Howard. Portieri, i cili u largua nga Everton, ka bërë që
Gashi të zbresë në vendin e dytë. Shkëlzenit përpos të tjerave i pëlqen
moda dhe vishet përherë bukur. Koleksioni i makinave luksoze që ai
ka në shtëpinë e tij në Zvicër i bën të ndihen disi xheloz shokët e tij të
skuadrës. Një prej tyre, Bobby Burling ka rrëfyer se e ka ndihmuar të
përdorë patentën edhe në Amerikë: “Kemi diskutuar se çfarë makine
dëshironte që të blinte këtu, por ai e ka një koleksion makinash luksoze
në Zvicër”. Madje futbollisti shqiptar pas transferimit në skuadrën
kanadeze, Colorado Rapdis, është parë të lëvizë në qytet me një
makinë luksi, e cila kushton jo më pak se 61 mijë dollarë. E ndërsa,
Gashi ka komentuar përbri një fotoje të publikuar në Instagram “Ekipi
më i mirë garues. Colorado me Jaguar F të tipit R”.Kanë qenë pikërisht
anëtarët e skuadrës që kanë treguar edhe një sekret magjik të lojtarit,
Shkëlzeni masazhon çdo ditë këmbët me akull para dhe pas stërvitjeve,
një ritual ky shumë i rëndësishëm për të. Pasuria më e madhe e Gashit
pa dyshim është djali i tij Aron, i cili duket se ka premisa për t’u bërë
një futbollist i mirë si babi i tij. Gazeta e famshme zvicerane ‘Blick’, ka
publikuar një video ku vogëlushi tregon talentin e tij në goditjet e para
me top. Pak kohë më parë futbollisti është shfaqur në Dubai, në një
jaht luksoz me inicialet e tij, ç’ka të lë pak dyshime. Paga e lartë i ka
mundësuar futbollistit të kalojë pushimet në një jaht personal. Gashi
duket se është shumë i pëlqyer edhe nga tifozët e skuadrës Colorado
Rapids, të cilët e kanë përzgjedhur disa herë si të preferuarin e tyre në
faqen zyrtare të klubit amerikan.
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BESART BERISHA

Renditet si një ndër futbollistët shqiptarë me pagën më të lartë,
Besart Berisha, sulmuesi i Melbourne Victory, në Australi. Sipas
burimeve paga e tij arrin në 1.2 milionë dollarë në vit. Futbollisti
vitin që kaloi bëri një sakrificë të madhe duke hequr dorë nga
nënshtetësia Gjermane për të luajtur me Kombëtaren e Kosovës
në kualifikimet e Kupës së Botës. Ky veprim i Berishës do të
ketë edhe pasoja ekonomike, pasi tanimë ai konsiderohet i huaj
në Gjermani dhe si pasojë i duhet të paguajë taksa më të larta
nga pasuria e tij. Gjatë muajit janar të këtij viti sulmuesi kosovar
shënoi rekord historik në ndeshjen me NeWcastle Jets. Ai arriti
të shënonte më penallti duke u bërë lojtari me më shumë gola në
historinë e A-League, 91 gola gjithsej.
Besarti është 31 vjeç, mirëpo ai është bërë baba në moshë të re.
Amari, djali i tij është pothuajse 7-vjeç dhe Berisha ka treguar se
është shumë i përkushtuar ndaj tij.
Aq sa vëmendja e madhe që ka ndaj dëshirave të të birit është
bërë shpesh shkas që ai të refuzoj disa oferta shumë të mira
nga Evropa. “Unë kurrë nuk kam parë një fëmijë që qëndron kaq
shumë në ujë, aq sa nuk ka dëshirë as të hajë, as të pijë e as të
flejë. Ai ka mësuar të thotë ‘po shkojmë në ujë’ dhe çdo mëngjes
zgjohet dhe më thotë ‘ujë, ujë’”, ka thënë Berisha duke qeshur.
“Unë nuk mund ta largoj nga uji, kështu që vendosa të qëndroj”,
është shprehur futbollisti.
Besart Berisha quhet ndryshe edhe “Mbreti” i futbollit në
Australi, për kontributin e tij si golëshënues. Besarti i ka fituar të
gjitha çmimet e mundshme, duke u bërë shqiptari me më shumë
trofe të fituara në arenën ndërkombëtare. Madje në mediet
australiane e konsiderojnë si njeriun që u sjell trofetë skuadrës
me të cilën zgjedh të luajë.

ELSEID HYSAJ

I ri, i pasur, por së fundmi edhe baba. Bëhet fjalë për yllin e skuadrës
Napolitane, Elseid Hysaj. Është vetëm 24 vjeç shkodrani që luan si
mbrojtës i djathë në skuadrën italiane dhe fiton rreth 1.2 milionë euro
në vit.
Duket se është përshtatur më së miri Hysaj me jetën në Napoli, të
shumtë janë edhe tifozët që e pëlqejnë edhe e përkrahin atë. “Napoli
është një qytet shumë i bukur, dhe unë jetoj aty pa asnjë problem. Të
gjithë janë të gatshëm për të të përkrahur në çdo moment. Takoj ngado
tifoz që kërkojnë vazhdimisht foto apo autograf dhe kjo është një
ndjesi e mrekullueshme”, është shprehur futbollisti.
Por , Elseidi nuk është i vetmi i famshëm në familjen e tij të vogël.
Bashkëshortja e tij, bukuroshja Firoenza Lekstekaj, ka qenë “Miss
Shqipëria 2013”, dhe bukuria e saj nuk ka kaluar pa u vënë re as nga
mediet italiane. Në 14 korrik të vitit të kaluar çifti u bënë prindër për
herë të parë, vogëlushin e quajnë Elis.
Elseidi edhe pse është larguar nga Shqipëria në moshë të vogël, nuk lë
rast pa e evidentuar lidhjen e tij të fortë me vendin e tij. Përpos kësaj ai
me familjen e tij janë përmendur edhe në akte bamirësie, çka ja shtojnë
më shumë vlerat humane. Aktet e bamirësisë që Hysaj bën herë pas
herë dhe pa bërë zhurmë konfirmon se është numri një jo vetëm në
futboll po mbi të gjitha në jetë.
Historia e Elseidit do të ishte një skenar perfekt për film. Ishte vetëm
10 vjeç dhe jetonte në Shkodër kur po punonte si murator në shtëpinë
e agjentit të futbollit Marco Piçioli, dhe i flet për talentin e të birit.
Agjenti do t’i këshillonte Gëzimit të priste edhe 4 vjet, pasi ishte shumë
i vogël. Dhe babai i Elseidit, pas 4 vitesh do ta mbajë mend premtimin
për të provuar talentin e të birit. Elseidi mori pjesë në gjykimet e
shumë klubeve të ndryshme, përfshirë edhe Fiorentinën përpara se
përfundimisht të transferohej te akademia e Empolit.
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MËRGIM MAVRAJ

Në listën e futbollistëve shqiptarë më të paguar është edhe Mërgim
Mavraj. Ai është një nga mbrojtësit më të mirë në Gjermani, aktualisht
luan në Hamburger Sv dhe përfiton rreth 1 milion euro në vit.
Edhe pse Mavraj përpiqet që çështjet e zemrës t’i mbaj private, mediet
kanë folur vitin e shkuar për një lidhje të mundshme të tij me një bionde
simpatike të quajtur Lisa. Ajo publikoi Instagramin e saj një foto të realizuar
në Mykonos të Greqisë në një pishinë luksoze, ku duket Mavraj që është
duke ardhur drejt saj. Po gjatë këtyre muajve, mund të ketë ndodhur çdo
gjë, ndaj për admirueset e Mavraj duket se ka shpresa.
Futbollisti është i përfshirë gjithashtu në akte bamirësie pasi ashtu siç
thotë ai: “Të falësh është më bukur se të marrësh, sidomos nëse me një
gjest i rikthen buzëqeshjen dikujt që ka më shumë nevojë se ty”.

ETRIT BERISHA

SOKOL CIKALLESHI

Në listën e futbollistëve më të paguar bën pjesë edhe sulmuesi i
skuadrës turke Akhisar Belediye, Sokol Cikalleshi. Paga e tij shkon
rreth 700 mijë euro në vit.
Kavajsi aktualisht është në një lidhje të gjatë dashurie me bukuroshen
korçare të quajtur Kornelia. Dhe vetëm pak javë më parë kanë kaluar së
bashku pushimet në Maldive. Ndërkohë që ish studentja e Fakultetit
të Gjuhëve të huaja në profilet e saj në rrjetet sociale ka vendosur
mbiemrin e futbollistit, ç’ka u lë pak shpresa fanseve të Sokolit pasi ai
duket më i dashuruar se kurrë dhe i ka dhënë në njëfarë mënyre fund
beqarisë.
Ndërkohë që nuk mungojnë as deklaratat e dashurisë që Kornelia i bën
futbollistit në rrjetet sociale”. “Dashurohem çdo ditë e më tepër pas atij
shikimi që më bën të buzëqesh. Ai si të thuash është pika ime e dobët, është
gjysma ime”, është një nga statuset ku ajo shpreh hapur ndjenjat e saj.
Gjithsesi vlera e Çikalleshit si futbollist vjen duke u rritur. Skuadra e
mëparshme, Instabul Basaksehir pagoi gati 2 milionë euro për ta marrë
nga RNK Split, performanca e tij në fushën e sportit ka bërë që ai të
quhet edhe një “bomber klasi”.

Njihet si simbol i portës kuq e zi. Është pikërisht i
ashtuquajturi “gardiani i portës shqiptare” ai që mban
vendin e futbollistit shqiptar më i paguar. Është cilësuar si
një portier klasi, duke e justifikuar më së miri pagën e tij prej
600 mijë eurosh në vit. Prej gushtit të vitit të kaluar ai është
pjesë e skuadrës Atalanta, Bergamo.
Etriti pothuajse prej 4 vitesh po bashkëjeton me Aidën, një
vajzë nga Bosnjë-Hercegovina. Edhe pse mediet folën për
një ndarje të çiftit në fund të vitit që lamë pas, nga fjalët e
Etritit duket se çdo gjë shkon mirë mes tyre, dhe e fejuara e
tij Aida e ka ndjekur pas në Bergamo së bashku me familjen.
“Në Bergamo unë gjendem shumë mirë. Më pëlqen
ambienti, tifozët dhe qyteti edhe pse është ndryshe nga
Roma. Më i qetë. Dhe pastaj më e rëndësishmja është që
edhe familja dhe e fejuara ime Aida ndihen mirë këtu”, është
shprehur ai.
Berisha ka luajtur me skuadrën kosovare KF 2 Korriku për
katër vite deri sa në vitin 2008 u bashkua me skuadrën
suedeze Kalmar FF, ku do të fitojë një kampionat dhe një
Superkupë. Do të qëndrojë aty deri në vitin 2013 deri sa merr
një telefonatë nga Lacio. I bashkohet kësaj skuadre me të
cilën do të koleksionoje 38 pjesëmarrje në Serinë A, duke rënë
edhe në sy. Dhe tani është pjesë e Atalanta Bergamo deri në
30 qershor të këtij viti. Ku i dihet ndoshta më vonë realizon
ëndrrën e tij duke u bërë pjesë e Barcelonës!

EJANI | 25

Rrëfimi i Ledion Liços
një The Voice befasues

M

Ky The Voice
befasues që do
të lërë shenjë,
Sara dhe
London Noor-i,
projekti im i
madh!

oderatori që ka rrëmbyer
zemrat e publikut edhe
pas kuintave nuk është
surprizë. E njohim në
komunikim, në batuta
e veçanërisht në
idealet e tij që reflektojnë sinqeritet.
Në ambientet e Top Channel teksa
diskuton me stafin të gjitha detajet për
të perfeksionuar skenografinë e “The
Voice of Albania 6” vëmë re se Ledion
Liço është tepër i përfshirë! Edhe pse në
kulmin e punës nuk e privon veten nga
kostumi i elegancës, që ia vesh sjelljes
së tij të mirë. Është tepër i entuziazmuar
për risitë e këtij edicioni ndaj edhe kërkon
që të arrihet maksimumi. Në një kohë
që janë të shumtë ata që zgjedhin të
krijojnë një personazh për të qëndruar
në ekranet televizive, Ledioni rrëfen
gjatë një interviste për revistën “Ejani”
se ka zgjedhur të jetë vetvetja, si në
ekran ashtu edhe jashtë tij. Beson se
është pikërisht kjo gjë që e ka mbajtur
gjatë gjithë këtyre viteve në televizion.
Teksa përshkojmë ambientet ku
përgatiten programacionet e Top-it jemi
përballë studios të “E diell”, vërejmë
se Liço përpos arritjeve të tij përçon
dashamirësi, respekt edhe një formë
përulësie ndaj figurave televizive, për
të cilët ka shprehur gjithmonë admirim.
“Ç’bën në territorin tim?!”, e pyet Ad
Krasta, duke qeshur, teksa Ledioni shkon
drejt tij për ta përshëndetur miqësisht
dhe më pas për t’u ndalur më gjatë në
ambientet ku përgatitet The Voice.
Ndërkaq, nuk mundet të mos e pyes për
ndjesitë e tij tani që në jetë ka ardhur në
jetë fëmija i tij i parë. Në këtë intervistë
Liço na rrëfen përpos të tjerave edhe shumë të pathëna të
këndshme për marrëdhënien me Sarën dhe për projektin e tij më
të madh, London Noor-in. Dëshirën e madhe për të edukuar një
njeri, që do ta përmirësojë këtë vend, dhe punën e madhe për të
përçuar mesazhin se dashuria është mbi çdo gjë...
Ledion çdo të premte të shohim në The Voice. Kësaj here vjen me
të tjerë trajner. Përveç këtij ndryshimi cilët janë elementet që
mendoni se do të ndikojnë për ta bërë këtë spektakël të ndjekur
dhe më cilësor...
Konkurrentët e The Voice janë artistë. Nuk janë të tillë vetëm
nga talenti i tyre në të kënduar, por sepse një pjesë janë
instrumentistë, një pjesë kanë publikuar këngët e tyre, një pjesë
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kanë bërë cover-a, një pjesë kanë marrë pjesë në festivale etj.
Roli kryesor i katër trajnerëve është t’i ndihmojnë të shkojnë
në një fazë më larg të jetës së tyre artistike. Normalisht që
ndryshimi më i madh i The Voice të këtij viti qëndron pikërisht
te 4 trajnerët, të cilët përfaqësojnë një filozofi tjetër të të
bërit muzikë, sepse dihet sesa ka ndryshuar muzika me kalimin
e viteve. Edhe trajnerët e tjerë që kanë kontribuuar në The
Voice gjatë pesë viteve të fundit kanë përfaqësuar disa vlera
të ndryshme të muzikës. Duke qenë se muzika është në proces
ndryshimi të vazhdueshëm, edhe ne menduam të sillnim një
frymë të re me trajnerët e përzgjedhur këtë edicion, të cilët
do të punojnë me një dorë të re artistësh që synojnë të bëhen
dikush në muzikë. Ata janë gjendur shumë mirë me njëri-tjetrin,

sepse prej vitesh kanë respekt reciprok artistik, por edhe një
lloj miqësie, që fshihet pas asaj që duket në ekran. Komentet
që kemi marrë deri më tani kanë qenë pozitive, prandaj jemi të
lumtur.
Që në puntatat e para, kanë spikatur zëra shumë të mirë, por
ndodh që fituesit e formateve të tilla pavarësisht se sa të
mirë mund të jenë, harrohen shpejt. Në këtë aspekt a do t’i
mbështes The Voice konkurrentet fitues edhe më tej?
Fituesit të këtij edicioni të The Voice do t’i mundësohet një
marrëdhënie direkte me shtëpitë diskografike në Shqipëri dhe
në Kosovë. Më parë kemi bashkëpunuar me Universal në Greqi,
por për shkak të krizës që është atje, është shumë e vështirë
për ata që kanë marrëdhënie me këtë shtëpi distribuimi të kenë

sukses. Kështu që të gjitha kompanitë e mëdha po ç’bëhen
tani, dhe po fillojnë kompani të vogla, që të nxjerrin qoftë
edhe një këngë, siç ka ndodhur edhe me rastin e fatlumes Era
Istrefi, e cila ka firmosur me Sony-n. Mirëpo në ditët tona nuk
është e domosdoshme që të firmosësh me një shtëpi të madhe
diskografike për të pasur sukses, e rëndësishme është që të
bësh një hit, i cili bëhet popullor, qoftë edhe në platformat e
internetit si në YouTube, Deezer, Spotify, iTunes.
Pra do të ketë për ta edhe një mbështetje financiare?
Në këtë aspekt ne kemi menduar për një mbështetje financiare,
jo vetëm për atë që do të fitojë por edhe për atë që premton
të bëhet dikush në muzikë. Për të bërë një këngë të mirë është
e vështirë pasi nevojiten shumë elementë. Duhet një studio e
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mirë, si dhe realizimi i një videoje cilësore,
ndoshta janë pikërisht këto që kanë
krijuar pengesë tek artistët që kanë
dalë nga klasa e The Voice, duke bërë
që të mos jenë shumë të suksesshëm.
Megjithatë është një çështje që mbetet
për t’u diskutuar pasi edhe suksesi është
relativ. Natyrisht që muzika komerciale që
pëlqehet nga shumica e popullit shqiptar
nuk mund të krahasohet me atë që The
Voice sjell, i cili në një farë mënyre është
krijim autor. Fituesit e The Voice janë
zëra të veçantë, që nuk janë për të gjithë
njerëzit. Por, kjo është diçka që nuk ndodh
vetëm në Shqipëri. Prandaj, mendoj se
këtë vit do të jetë më e thjeshtë. Çdo të
premte na shihni, sepse përveç trajnerëve
kemi patur një ndryshim thelbësor pas, që
tek perdorimi i karrigeve qe nuk kthehen
ne Audicionet e Fshehura, përkushtim
më i madh pas historive personale të
konkurenteve, për herë të parë kemi
implementuar Super beteja-t, që vinë
në një formulë të re, dhe që krijuan më
tension mes trajnerë dhe konkurentëve.
Ledioni prej pak kohësh është bërë baba.
Çfarë ka ndryshuar tek ti si njeri, po në
punën tënde?
Si njeri?! Stafi më thotë se jam bërë më i
ndjeshëm, edhe pse mendoj se kam qenë
përherë i tillë. Unë vetë nuk arrij ta kuptoj
edhe pse ajo që vërej është së tani kam
më pak kohë, natyrisht jam më i lodhur. Më
patën thënë se kur bëhesh prind ndryshon
shumëçka, por unë nuk mendoj se kam
ndryshuar shumë, sepse në thelb njeriu
është ai që është. Normalisht që ardhja e
një fëmije në jetë të angazhon më tepër.
Përse London Noor?
Im bir quhet London Noor. London është
emri i një qyteti, i një kënge, si dhe i një
autori që unë i kam shumë përzemër.
London është gjithashtu emri i vendit
që mua më lidhi shumë me mamin e
bebit, prandaj zgjodhëm këtë emër për
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të. Ndërsa, Noor do të thotë Dritë, dhe
bashkë me çunin e vogël të Vjollcës bëjnë
Dritan. Prandaj quhet London Noor.
Të mbetet vetëm mbrëmja
me London-in...
Jo, jo domosdoshmërish. Unë ditët e
xhirimeve i kam shumë të ngarkuara dhe
jam tërë kohës jashtë shtëpie, por në
përgjithësi gjej kohë që të kaloj me të,
duke ardhur me orar të shkurtuar në punë.
Kjo edhe falë një stafi, i cili punon bashkë
me mua, sepse janë akoma beqarë (qesh).
Po raporti yt me Sarën si është? Kush
kujdeset më tepër për London-in?
Do të ishte absurde, nëse do të thoja
se kujdesem unë më shumë. (qesh) Unë
mundohem që ta ndihmoj sa më shumë
që të jetë e mundur, mundohem që të
mbaj turnet e natës, sepse duke mbajtur
ato edhe Sara lehtësohet më shumë.
Mundohem që të ndajmë detyrat. Nuk

Sara është më kritike
në jetë, ndërsa unë në
punë. Unë jam njeri që
në përgjithësi e them
atë që mendoj, ndërsa
ajo është më diplomate.
E zgjedh fjalën, kur e
thotë. Ndërsa unë jam
më i drejtpërdrejtë”

jam prind, si meshkujt klasikë, që nuk i
ndërrojnë një pelenë bebit.
Kush kritikon më tepër. Ti apo Sara?
Sara është më kritike në jetë, ndërsa unë
në punë. Unë jam njeri që në përgjithësi e
them atë që mendoj, ndërsa ajo është më
diplomate. E zgjedh fjalën, kur e thotë.
Ndërsa unë jam më i drejtpërdrejtë.
Çfarë të pëlqen më tepër tek ajo?
Tek Sara adhuroj faktin që është përherë
e sinqertë dhe me këmbë në tokë, si dhe
vendosmërinë e saj. Madje mund të them
se ndonjëherë unë nuk arrij ta kuptoj
plotësisht se pse duhet ta bëjmë një
veprim të caktuar, por në fund rezulton
që të kemi marrë vendimin e duhur edhe
del çdo gjë shumë mirë. Në këtë sens ne
plotësojmë njëri-tjetrin, aq të ngjashëm sa
edhe të ndryshëm.
A keni një këngë të preferuar?
Në fakt në çdo tre muaj kemi një këngë të
preferuar. Së fundmi, “Say you won’t let
go’, edhe kjo ndoshta lidhet me ardhjen e
bebit tonë në jetë. Por, kemi pasur shumë.
Për herë të parë jemi puthur nën tingujt e
“All of me” të John Legend.
Ku?
Ishte datëlindja ime. Ishim duke festuar
me miqtë dhe Sara ishte surprizë.
Gjendeshim në Jug. Është një moment si
në filma.
Por raportet me zonjën Vjollca, si janë?
Jashtë ambienteve të punës kemi
një marrëdhënie shumë të afërt.
Kemi një raport aq sa të mirë edhe
korrekt. Ndonjëherë në punë jemi
edhe konfliktualë për shkak të
këndvështrimeve të ndryshme, por e
gjejmë gjithmonë gjuhën e përbashkët.
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Kërkoj përherë edhe më shumë,
duke dëshiruar maksimumin,
edhe mbase kjo është arsyeja
që ndryshoj mendim në
mënyrë të vazhdueshme dhe
nuk kënaqem lehtë. Në jetën
personale më ndodh ndryshe,
jam më i vendosur sesa në punë.
Cili është vendi yt i preferuar?
Dhoma ime e gjumit. Unë do të
flija edhe 24 orë në ditë nëse
do ta kisha të mundur (qesh).
Edhe pse në këtë periudhë
kam fjetur shumë pak, edhe të
jem i sinqertë i’a ndiej shumë
nevojën.
Pushimet që të kanë lënë më
shumë mbresa?
Kemi kaluar shumë bukur në
Bali, si dhe në Singapor, ku kemi
qenë vetëm ne të dy. Në fillim
Çfarë të qetëson dhe motivon më tepër?
kishim dyshime, pasi menduam se çdo mund të bënim
Në punën time më fal qetësi fakti se njerëzit presin
për ditë të tëra vetëm. Por, ai vend na ka lënë shumë
mirë diçka, edhe kur unë e ndiej se ne realisht kemi
mbresa. Edhe pse ishte një vend i varfër, njerëzit ishin
bërë një punë të mirë. Fatmirësisht duke qenë
të lumtur, diçka që ne nuk e hasim në përditshmëri në
se unë punoj me një grup shumë të mirë, arrij ta
Shqipëri. Këtu për fat të keq njerëzit
marr këtë sadisfaksion. Është
priren të kërkojnë e të marrin gjithnjë
e mrekullueshme të shikosh
e më shumë, pa ndalur t’i gëzohen asaj
produksionin tek ulet para ekranit
që kanë. Kjo la një shenjë te ne.
për të parë punën e bërë, dhe mund
Marrëdhëniet me librin si janë, a
të thonë me krenari: E kam bërë
ke një libër të cilit mund t’i jesh
unë këtë. Më vjen mirë që me stafet
rikthyer?
që unë kam punuar veçanërisht në
Në përgjithësi lexoj shumë, edhe pse
Kërkoj
përherë
edhe
këto dy apo tre vjet, janë të gjithë të
kohët e fundit e kam pak të vështirë.
kënaqur për punën që kanë bërë.
më shumë, duke
Më pëlqen t’i rikthehem herë pas here
Cila është një nga ato të meta, që
dëshiruar
maksimumin,
librit “100 vjet vetmi”.
kërkon ta përmirësosh tek vetja?
A e keni menduar ndonjëherë
edhe
mbase
kjo
është
Fakti që jam, mbase këtë e kam edhe
largimin nga Shqipëria?
nga shenja e horoskopit, tip lunatiku,
arsyeja që ndryshoj
E mendoj çdo ditë.
që çfarë mendoj tani nuk e mendoj
Përse?
mendim në mënyrë të
pastaj, nuk jam i bindur shumë për
E kam menduar diçka të tillë, qysh
gjërat. Bëj diçka me shumë pasion
vazhdueshme dhe nuk
në periudhën e gjimnazit, pasi këtu
tani dhe pastaj them përse e bëra.
vëreja një prapambetje të hatashme
kënaqem
lehtë...”
Kjo ndodh shpesh?
që vazhdon të jetë prezent edhe
Stafi e ka të vështirë pasi unë dua
sot e kësaj dite. Por asokohe fillova
që të kontrolloj çdo gjë vet, jam një kontrollues i
punë në Top Channel dhe rreth vetes kisha artistë që
frikshëm... U kërkoj diçka pastaj nëse e shikoj që nuk
flisnin për libra, për filma, njerëz që nuk paragjykonin
qëndron mirë e kthej mendjen përsëri. Ndërsa, atyre u
dhe kjo më bëri të reflektoj. Por natyrisht që realiteti
duhet të përballen me këtë se nuk kanë çfarë të bëjnë.
të kap sado e fortë të jetë “flluska” që krijon rreth
(qesh)
vetes. E mendoj shpesh largimin ende sot, por është
Përse ky “mosbesim”?
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gjithmonë Sara që më thotë se nëse ne
edhe të tjerë zgjedhim të largohemi, i bie
që ky vend të mos bëhet kurrë. Kështu
që të gjithë ne që e duam këtë vend, që
mendojmë se nuk është i egër, se nuk
është i vend i dhunshëm apo homofob,
duhet të qëndrojmë këtu edhe të bëjmë
maksimumin.
Ledioni si prezantues, spikat për
elegancën dhe humorin e tij të hollë. Në
një kohë që banaliteti rëndom stimulon
shikueshmërinë, si ia bën për të
qëndruar i distancuar, por njëkohësisht
të përçosh një produkt artistik te sa më
shumë shikues?
Unë mendoj se ka dy lloje mënyrash për
të bërë televizion. Ti biesh shkurt dhe
të prishesh shijet e publikut, duke bërë
televizion ‘plehrë’ e te perpiqesh te ngresh
shijen e publikut tek dicka cilësore. Shumë
kolegë kanë krijuar një personazh, që nuk
përputhet me atë që janë në jetën reale,

Projekti im më i
madh në të ardhmen
është djali. Pasi
dëshiroj që ai të
bëhet një njeri i mirë,
i kuptueshëm si edhe
i përulur...
ndryshe është zgjedhja zgjidhja ime është
të qenurit vetvetja si në ekran ashtu edhe
jashtë tij. Besoj se është pikërisht kjo që
më ka mbajtur gjatë gjithë këtyre viteve
që punoj në televizion.
Kur kthen kokën prapa, gjatë gjithë
këtyre viteve, si prezantues, për çfarë je
i kënaqur më tepër? A ka një moment që
e veçon nga arritjet e tua?
Në përgjithësi them se kam arritur t’i bëj
të gjitha gjërat që dua, i kam përmbushur
aspiratat e mia, si dikush që ka pasur
gjithmonë ëndërr televizionin. Kishte dhe
diçka shumë të rëndësishme për mua,
ishte dëshira për të kënduar, e bëra dhe
këtë në Pallatin e Kongreseve, edhe pse
nuk ishte ndonjë gjë e madhe (qesh). Ndiej
më tepër sadisfaksion pas kamerave,
sesa duke qëndruar para tyre. Besoj se
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Njerëzit më kanë njohur qysh
kur kam qenë i vogël, kam rënë
në sy pasi kisha “fiksimet” e mia
për t’u veshur bukur, si dhe për
të modeluar flokët çuditshëm.
Madje kujtoj se pikërisht nga
kjo disa më etiketonin si gay,
të tjerë pëlqenin mënyrën se si
mbahesha. Edhe në këto raste
mund të më jetë dukur vetja i
famshëm, por nuk është se kam
ndierë ndonjëherë trysninë e të
qenit të vëzhguar...

nuk do të jetë e largët
dita që nuk do të jem
në ekran me fytyrë.
Me shumë gjasa do
të jem pas tij, ose
nuk do të jem fare,
pasi ndonjëherë
mendoj se London
mund të kërkojë më
tepër kohë sesa unë
mendoj, prandaj do t’i
dedikohem më tepër
atij.
Çfarë programi nuk
do të prezantoje
asnjëherë?
Nuk është se i vë limite vetes, se çfarë
lloj programesh nuk do të bëja asnjëherë.
Mbase programet që kanë një përmbajtje
pak serioze do të thoja, duke qenë se unë
jam një shpirt i lirë. Ne kemi bërë Wake
up-in me Eno Popin për shumë vite, por
unë edhe aty zgjidhja që të isha vetja. Jo
të isha gazetari, që nuk bën asnjëherë
batutë, por të isha gazetari i llojit
amerikan, që herë pas here fut nga vetja.
Gjithmonë kam dashur që në jetë të bëj
gjëra që i kam me shumë qejf.
Nuk do të bëja kurrë programe
pornografike, programe të lajmit pa
lajm, denigruese për hir të numrave të
shikueshmerisë. Më vjen ndot që jam në
të njëjtën lëmi si ca absurdë që ushqejnë
publikun me pacavure.
Nëse nuk do gjendeshe më para ekranit,
çfarë do të bëje?

Ka kaq shumë gjëra! Së pari, mendoj se
do të mund të shëtisja qentë e lagjes, kjo
do të ishte puna ime e preferuar! Ndërsa,
e dyta, do të më pëlqente të hapja një
kopsht për fëmijët, por me kushtin e
vetëm, që të jenë baballarët ata që do ta
menaxhojnë dhe të kujdesen për gjithçka.
Ndërsa, së treti, do të dëshiroja të hap një
bistro, për t’u ushqyer si dhe për të pirë
me miqtë. Dëshirat janë të shumta, por
ajo çka mund të them me siguri është se
asnjëherë nuk do të rrija pa u angazhuar
me diçka. Unë jam nga ata njerëz që nëse
nuk merrem me diçka, nuk më zë vendi!
Diçka që e kam të trashëguar nga im
atë. Kështu që do ta gjeja diçka, edhe
pse nuk do ta lë televizionin. Për mua
televizioni dhe radio janë dashuri. Lum ai
që ka provuar edhe që ka kuptuar se sa
shumë argëtuese janë. Një nga gjërat më
të bukura të televizionit është fuqia e tij
për të rikrijuar realitetin, për ta bërë atë
më të mirë sesa është. Ky është në një
farë mënyre edhe qëllimi im në të gjitha
programet që bëj, si prezantues, autor
apo edhe producent: Ta bëj Shqipërinë
në sytë e shqiptarëve edhe të botës, më
të mirë sesa është. Në jetën reale diçka
e tillë është e vështirë të arrihet, por
televizioni e ka këtë fuqi!
Ka pasur një moment që Ledioni mund të
jetë “dehur” nga fama?
Jo, asnjëherë. Njerëzit më kanë njohur
qysh kur kam qenë i vogël, kam rënë në sy
pasi kisha “fiksimet” e mia për t’u veshur
bukur, si dhe për të modeluar flokët
çuditshëm. Madje kujtoj se pikërisht
nga kjo disa më etiketonin si gay, të
tjerë pëlqenin mënyrën se si mbahesha.
Edhe në këto raste mund të më jetë
dukur vetja i famshëm, por nuk është
se kam ndierë ndonjëherë trysninë e të
qenit të vëzhguar. Sado i famshëm të
jesh në Shqipëri, secili prej nesh arrin
të ketë momentin e paqes në shtëpinë
e vet. Kjo sigurisht që nuk është një
famë Hollywood-i, sepse në Shqipëri ke
mundësi ta zgjedhësh se deri në ç’fazë
dëshiron të jesh i njohur. Por mua kjo gjë
s’më ka bezdisur asnjëherë.
Cili është projekti i ardhshëm i Ledionit?
Projekti im më i madh në të ardhmen
është djali. Pasi dëshiroj që ai të bëhet një
njeri i mirë, i kuptueshëm si edhe i përulur.
Të di të respektoj veten, pasi nëse nuk
e bën për vete, s’do ta bëjë për askënd
tjetër. Dëshiroj gjithashtu që ai të ngrejë
edhe zërin kundër padrejtësive, dhe të
behet një nga ata njerëz, që do ta bëjnë
ketë vend më të mirë.
Dhe së fundmi, beson Ledioni se ky
vend ka premisa për t’u bërë më i mirë,
nëpërmjet kontributit të njerëzve apo në
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8 VIP-AT SHQIPTARË
QË VISHEN MË “MIRË”
VIP-AT SHQIPTARË / Të veshurit më bukur dhe 8 personazhe që ngelin në klasë

MIMI MEMIAJ
STILISTE

Look-u i VIP-ave/ Klasifikimi për të veshurit
më bukur dhe 8 personazhe që ngelin në klasë
Ndodh që njerëzit e veçanërisht të rinjtë priren
t’i mendojnë të famshmit, si pika referimi përsa i
përket veshjes, por ndonjëherë diçka e tillë mund
të jetë edhe me rrezik. Edhe pse ka persona
publikë, që kanë një shije të hollë në të veshur
dhe shkëlqejnë në çdo event me veshjet e tyre të

kuruara në detaj mund të ndodhë edhe ndryshe.
Pasi ka të famshëm që, edhe pse janë të bukur dhe
të pasur kanë treguar në shumë raste se nuk dinë
të vishen bukur. Revista “Ejani” ka intervistuar
fashion design Mimi Memiaj pikërisht për të
zbuluar disa nga të famshmit, që vishen më bukur
dhe natyrisht ata që në botën e modës do të
klasifikoheshin, si me “shije të keqe”.

Mimi këshillon, si dhe
rrëfen personazhet, duke
komentuar veshjet e tyre

PERSONAZHET QË
VISHEN MIRË

Që të vishesh bukur jo
medoemos duhet të jesh
i pasur, diçka e tillë mund
të bëhet me kosto të lartë,
por edhe me një buxhet
të ulët. Unë mendoj se
është çështje shijesh dhe
gustosh, edhe kërkimi. Për
shembull, çfarë kërkon?
Cilat do të jenë ngjyrat e
tua? Me cilat ndihesh më
rehat etj. Nuk do të thotë
se çdo gjë e shtrenjtë bie
mirë në trupin tënd. Apo
çdo gjë që ka një emër
high class të takon ty,
sado buxhet të kesh. Për
shembull, ne kemi shumë
personazhe, që mbase
nuk janë edhe aq publikë,
të cilët nuk preferojnë
ekranet, por që detyrën
e kanë publike. Ata janë
mjekë apo profesorë,
që janë në marrëdhënie
me njerëzit çdo ditë etj.
Moda nuk përmblidhet
vetëm tek artistët apo
politikanët shqiptarë,
por edhe te shumë
personazhe të tjerë.
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JONIDA MALIQI
Nga këngëtaret për stilin e saj unik unë
do të veçoja Jonida Maliqin. Ajo vishet
në mënyrë të veçantë dhe tenton shumë
në ekstravagancë. E saja është një
ekstravagancë shumë klasike, moderne,
shik, që nuk zhgënjen. Për mua bën pjesë te
këngëtaret e veshura më bukur dhe me stil.

OLTA GIXHARI
Më pëlqen shumë si vishet, sepse
ka fines edhe është shumë e kuruar.
E shikoj me endje dhe admirim,
sepse në jetën e përditshme ka një
stil shumë modest edhe shumë
feniminil. Ndërsa, në televizion di që
të demonstrojë shumë bukur stilin
për atë që luan.

REZARTA SHKURTA
E këndshme është edhe
këngëtarja Rezarta Shkurta.
Ajo mua më pëlqen se është
shumë fëminore. Ka ngelur
feminile edhe fëminore, dy
gjëra që shkrihen brenda saj.

ENADA AT’ NIKOLLA
Ka një stil të veçantë. Ajo bie
në sy pasi është edhe e gjatë,
por përpos kësaj ka qenë edhe
modele. Ka një lloj larmishmërie në
stilet e saj, diçka që e karakterizon
edhe në punën e saj si stiliste.

JONI PEÇI
Edhe ai më pëlqen, sepse është
unik në stilin e tij. Nëse dikush
e has në rrugë edhe pse mund
të mos e njoh, e ka të lehtë ta
identifikojë jo si model apo
për stilin e veçantë, por si një
fashion design.

XHANI SHQERRA
EDHE BRUNA
Dy moderatorë televiziv që
vishen shumë bukur. Më pëlqen
shumë stili i tyre.

ORNELA BREGU
Moderatorja është interesante në
veshjet e saj dhe ka qenë përherë
kërkuese në këtë aspekt.

BLENDI FEVZIU
Janë të shumta diskutimet
për orët e shtrenjta apo
aksesorët e Blendi Fevziut,
ndërsa unë do të thosha
diçka rreth stilit të tij. Veshja
e moderatorit është ngaherë
e kombinuar shumë bukur,
çka tregon edhe një farë
guximi pasi meshkujt kanë në
përgjithësi tendencën që të
vishen me të errëta. Ndërsa,
ai i përdor te këmisha apo
kollarja ngjyrat.
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PERSONAZHET QË NUK
VISHEN BUKUR

J

anë të shumtë njerëzit që e keqkuptojnë shprehjen “ke
nevojë për një stilist”, pasi mendojnë se duke qepur një
veshje te një rrobaqepës apo duke marrë një dizanjer
apo stilist mund të zgjidhin punë, por në botë kjo është
më elementarja. Për shembull, kur dikush bie 20 kile
nga pesha i duhet që të marrë mendimin e një stilisti për të
kuruar gardërobën së paku për disa muaj. Këtë Mimi Memiaj
e konsideron një investim që bëhet për trupin”. Sipas saj,

AURELA GAÇE
Aurela Gaçe vazhdon që të jetë e sajuar, madje ka
arritur deri në atë pikë, saqë po i sajon vet rrobat.
Mbase stilisti i saj mund t’i bëjë diçka të veçantë, por
unë po ndalem edhe në jetën e përditshme, jo vetëm
tek eventet që ajo merr pjesë. Aty natyrisht që
mund të bësh edhe një abstraksion, që teleshikuesi
të të shikojë me këta elementë, por që ti nuk
përfaqësohesh me ta. Ka pasur raste që fustane të
mbrëmjes ia kam parë gjatë paradites. Kombinimin
e veshjeve sport dhe evning shumë këngëtarë po e
bëjnë edhe për të rënë në sy.

feminiliteti ka të bëjë edhe me figurën. Ajo nuk mendon se nëse
je elegante çdo gjë të rri mirë, pasi ajo punon me personazhe,
që pavarësisht se mund të jenë të kolmë vishen aq bukur saqë
e kanë finesën dhe elegancën edhe brenda mizurës së tyre.
Stilin e dikujt e ka më të lehtë ta dallojë kur i vëren në jetën e
përditshme, nëse përdorin aksesorë apo tekstile të tyre. Aty e
kupton nëse ja vlen dikush që për pjesën e veshjeve në evente të
konsiderohet më e mira.

SONI MALAJ
Unë veshjen e saj do ta konsideroja skandaloze,
aspak të këndshme si dhe të sajuar. Kombinimi
i sportit me bustet, apo prerjet në gjoks, si dhe
dekoltet që përdorë lënë shumë për të dëshiruar.

BIOGRAFIA

Mimi Memiaj është fashion design. Fillimet e saj i ka pasur në Pallatin e Pionierit. Atje ka bërë kursin e qëndisjeve. Ka
kryer studimet për Fashion Campus (art tekstil) në Milano. Më vonë kreu studimet për Milenery (stiliste kapelash). Dy
vitet e para, kur u kthye në Shqipëri, preferonte që të punojë vetëm me klientë të huaj dhe të merrte pjesë në evente, që
zhvilloheshin në shtete të ndryshme, si në Gjermani, Bullgari, Greqi etj. Aktualisht rrëfen se tendenca e kapelave kanë
filluar edhe në Shqipëri. Ndërsa, punon çdo ditë në studion e saj, është duke studiuar edhe për Menaxhim Produktesh
Online. Është vlerësuar me disa çmime ndërkombëtare, si çmimi për Fibër Arti në Bienalen e Londër.
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Fotot: WEB

ANDRESA
Ka shumë probleme dhe krizë
identiteti në veshje edhe pse
emisioni ku merr pjesë është
i larmishëm. Ajo ka nevojë
që pavarësisht elegancës ta
shikojë me kujdes këtë gjë.

ENO POPI
Ndër personazhet publikë
meshkuj që nuk vishen mirë është
Eno Popi. Veshja e tij nuk është e
përshtatshme as për mizurën e
as për prezantimin. Duket sikur ka
ngelur në vend numëro me veshjet
që mban. Unë mendoj se ai mund
të klasifikohet te personazhet
që mund të vishen edhe më mirë,
duke qenë se ka edh e kurues
brenda televizionit.

ZANA ÇELA
Është një personazh që ka nevojë
për kurim pasi është shumë
demode. Zana përdor modele
shumë të vjetra, që i takojnë viteve
‘90. Mendoj se duhet t’i dedikojë
vëmendje stilit pasi bëhet fjalë
për një femër që gjithmonë është
në takime, sepse tani është edhe
drejtoreshë e TKOB-së. Ajo ka një
tjetër backegraund dhe është në
kontakt me artistë për më tepër,
që janë më të kuruar dhe nuk bëhet
fjalë vetëm për artistë shqiptarë.
Zana është një femër elegante dhe
e bukur, por që ka nevojë për një
kurim tjetër.

ANILA BASHA
Gazetarja Anila basha, në
mënyrë kategorike nuk më
pëlqen aspak për mënyrën
sesi prezantohet. Me sa që
kam lexuar kohët e fundit, ajo
ka një vullnet për t’u dobësuar
dhe kjo është diçka e mirë.
Anila në përgjithësi qoftë në
televizion ashtu edhe në jetën
e përditshme preferon veshjet
sportive, mirëpo lë shumë për
të dëshiruar, saqë mendoj ka
nevojë urgjente për stilist.

ARDI ASLLANI
Ka momente që mund të ketë
ndonjë gjë të veçantë, si dhe
momente të tjera, që duke tentuar
si shumë të tjerë të bëjë një
paraqitje, si stilist pëson krizë.

GAZETARËT E NEWS 24
Nëse marrim personazhe që
janë në medie edhe që kanë
nevojë për kurim që të duken
më këndshëm, unë mund që
të përmend gazetarët e News
24. Ata kanë thuajse të gjithë
probleme në look, kanë nevojë
për një stilist. Por edhe e parë
në një këndvështrim më të
gjerë, pjesa më e madhe e
gazetarëve dukshëm kanë
probleme, pasi vishen me
xhaketa me mëngë të mëdha
apo me bluza me dekolte.
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NJË KOKTEIL,
TË LUTEM!

Ç

farë mund të jetë më elegante se sa
një kokteil mirëseardhjeje? E bën
bisedën më të këndshme dhe ngrohë
shpirtin: një kënaqësi që bëhet e
mrekullueshme, veçanërisht në sezonin e
nxehtë të verës. Mirëpo, të përgatisësh një
kokteil nuk është aspak e thjeshtë: nevojiten
mjetet e duhura, recetat dhe natyrisht një
sy i mirë për të kuptuar dozat e sakta. Për
të mësuar sa më shumë rreth këtij trendi ne
biseduam me dy profesionistët Evi Çali dhe
Kristian Troci.
Evi, si nisi kjo eksperiencë për ju?
Na janë dashur disa vite eksperiencë në
vende, si Himara, Jala dhe natyrisht Tirana,
që ta quajmë përgatitjen e kokteileve punë.
E gjitha, nisi fillimisht më tepër prej dëshirës
për t’u afruar me njerëzit, se sa për të bërë
kokteile. Të njohësh sa më shumë njerëz është
një kënaqësi e madhe! Më pas, duke bërë edhe
show, nis edhe të pëlqen fakti se njerëzit të
shikojnë në një farë mënyre, pasi kjo është
diçka që realizohet në forma të ndryshme,
ku ka rëndësinë e vetë qoftë cilësia, por edhe
mënyra se si afrohesh me klientin. I tillë ishte
vetëm fillimi, pasi sa më shumë kohë kalon
duke bërë këtë punë aq më i ndërgjegjshëm
bëhesh se, të krijosh një bisedë të këndshme
me klientin nuk mjafton për ta bërë atë të
kthehet sërish. Duhet t’i ofrosh diçka më
tepër, duhet që të bëhesh gjithmonë e më i
mirë në punën që bën!
E kujton kokteilin tënd të parë?
Ne faktikisht e kemi filluar nga klasikët.
Është bazike dhe tepër e rëndësishme të
njohësh mirë klasiken për të vazhduar më tej
dhe përpos kësaj është kjo edhe një mënyrë
për t’u respektuar edhe historia e kokteilit,
duke njohur recetat dhe natyrisht edhe pijet
e para. Tashmë po bëhen pothuajse 10 vite
në këtë sektor, ndërsa që përgatis kokteile
janë pesë vjet.
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Na janë dashur disa vite
eksperiencë në vende, si Himara,
Jala dhe natyrisht Tirana, që ta
quajmë përgatitjen e kokteileve
punë. E gjitha, nisi fillimisht
më tepër prej dëshirës për t’u
afruar me njerëzit, se sa për
të bërë kokteile. Të njohësh
sa më shumë njerëz është një
kënaqësi e madhe! Më pas,
duke bërë edhe show”
Cila është receta e parë e përgatitur me
kujdes?
Një recetë që më ka pëlqyer që në fillim dhe
vazhdoj ta përgatit ende sot është “Aromatik”,
pasi përmban borzilok, ka një aromë shumë
të mirë lulesh dhe bimësh, gjithashtu ka edhe
xhinxhero që është pak djegës, por e hedhur
në masën e duhur plotëson shijen. Është
me bazë rumi dhe preferohet më së shumti
në sezonin veror, origjina e saj është nga
Amerika Latine çka vërehet edhe nga aromat
e theksuara që ka.
Ti bashkëpunon bashkë me Kristianin, ku
bazoheni për të krijuar apo eksperimentuar
receta?
Janë disa receta të cilat mund të themi se
i kemi vetëm ne. Pasi edhe kur provojmë
receta të ndryshme, ne mundohemi të
eksperimentojmë sa më shumë, duke luajtur
me përbërësit dhe shijet, por gjithmonë duke
kontrolluar edhe verifikuar për t’iu përshtatur
edhe shijeve të klientit. Nisur nga kjo e
fundit, për të qenë sa më pranë asaj që klienti
preferon receta edhe mund të përshtatet
në moment. Duke qenë kështu në një
eksperimentim dhe evolim të vazhdueshëm
ndodh të zbulosh kombinime që qëndrojnë
shumë mirë me njëra-tjetrën, dhe në këtë
mënyrë kemi krijuar në mënyrë të natyrshme
një recetë të re dhe unike pse jo.
Cilat janë momentet më të bukura gjatë
kësaj pune?
Momentet më të bukura mund të them se
krijohen gjatë fundjavave në mesnatë. Ka
shumë njerëz, shumë kërkesa dhe medoemos
shumë prodhim, në këtë momente krijohet
një adrelinë e papërshkueshme, çka mua më
krijon kënaqësi. Edhe pse tingëllon çuditshëm
kjo për mua është si meditimi apo qetësia për
dikë tjetër! Këto janë disa nga ato momente,
që e di se një ditë kur do të më duhet ta lë këtë
punë, kanë për të më munguar shumë!
Sa njohuri ka klienti rreth asaj që porosit? Si
ka evoluar kjo me brezat?
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Ne kemi punuar edhe në Jug të Shqipërisë.
Tani po ofrohet diçka që është disi më e
panjohur edhe për brezat e rinj, të cilët
janë kuriozë dhe kanë dëshirën për të
mësuar dhe provuar. Unë për shembull
apo brezi im, që janë pak a shumë tek
të 30-tat janë mësuar që të shkojnë
drejt tekilas, çka për mendimin tim
është diçka e gabuar. Ndaj jam tifoz i
brezit të ri, pasi dinë të kalojnë mirë! Në
Tiranë të rinjtë bëjnë jetë nate shumë
të ngjashme me të rinjtë e tjerë në çdo
vend të Europës, dhe kjo është shumë e
rëndësishme të theksohet më tepër për
turistët që vizitojnë Shqipërinë!

Shqiptarët
janë kërkues te
gota zakonisht.
Kërkojnë që
nëpërmjet pijes
të udhëtojnë,
të njohin shijet
dhe pse jo të
kuptojnë sa më
shumë prej saj.
Ka nga ata klientë
që preferojnë
të porosisin
më shumë se
dy kokteile dhe
në këto raste,
pëlqejnë të
përsërisin gotën...

Klientët preferojnë të eksperimentojnë
apo i qëndrojnë besnikë të njëjtës pije?
Shqiptarët janë kërkues te gota
zakonisht. Kërkojnë që nëpërmjet pijes
të udhëtojnë, të njohin shijet dhe pse jo
të kuptojnë sa më shumë prej saj. Ka nga
ata klientë që preferojnë të porosisin
më shumë se dy kokteile dhe në këto
raste, pëlqejnë të përsërisin gotën.
Edhe pse kontrollojnë menynë, në të
shumtën e rasteve mbesin tek ajo. Edhe
pse klientët janë të larmishëm, dhe kjo
varion nga njëri tek tjetri. Për shembull,
unë kam tendencën që kur shkoj jashtë
shtetit të hulumtoj nga pak të gjitha.
Shqiptarët veçanërisht vitet e fundit
duken shumë të interesuar. Si është
sipas teje raporti i tyre me kokteilet?
Unë vërej se shqiptarët janë gjithmonë
edhe më shumë të interesuar, pasi
ata dinë ta njohin kur punohet me
seriozitet. Edhe ne mundohemi të jemi
në përmirësim të vazhdueshëm në
përgatitjen e kokteilit, por edhe përsa
i përket njohurive rreth gastronomisë
pasi të dyja janë të lidhura fort
me njëra-tjetrën. Unë mendoj se
shqiptarët janë pijedashës që duan
të dinë, por edhe të pinë mirë, ndryshe
nga disa vende të botës që mund të jenë
ndoshta më të etur, por jo përsa i përket
shijes, por alkoolit. Diçka e tillë mua më
pëlqen, por natyrisht duke evoluar puna
jonë paralelisht do të përmirësohen
edhe ata lidhur me këtë. Prandaj ne
përpiqemi vazhdimisht të përgatisim
receta sa më të mira, diçka që me arrihet
me eksperiencën dhe kohën natyrisht.
Cilat janë pritshmëritë e tua përsa i
përket përhapjes së kësaj kulture?
Pritshmëritë e mia shkojnë përtej punës
në lokal. Imagjinoj që një ditë Shqipëria
të jetë një vend me potencial në të bërit
kokteile, pse jo dhe të konkurrojë me
vendet e botës së zhvilluar. Dëshiroj
që të përhapet ky trend veçanërisht në
vendet me plazhe, dhe në resorte në
mbarë Shqipërinë. Shpresoj që ne të
krijojmë një kulturë të mirëfilltë përsa i
përket përgatitjes së kokteileve.
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KRISTIAN TROCI
Bashkëpunimi me Evin është diçka e bukur,
unë kam afërsisht shtatë muaj këtu. Në
Shqipëri kam vetëm një vit, dhe më duket
një vend shumë i këndshëm. Çdo gjë ka
rëndësinë e vet, muzika, klientela, por mbi
të gjitha mendoj se duhet që çdo njeri të
pijë me përgjegjshmëri. Kjo është diçka
që duhet ta kemi parasysh edhe ne, sepse
duke punuar duhet që të kontrollojmë edhe
klientin në çfarëdolloj faze, pasi mikësimi ka
të bëjë shumë. Deri tani jam shumë i kënaqur!
Eksperimentojmë përherë receta të reja dhe
klientët janë të gjithë të hapur për t’i provuar.

BËNI GËZUAR, ME
5 RECETA KOKTEILI
NGA EVI & KRISTIAN!
U
Q
I
T
N
A
AROM

E

Gjethe borziloku
Një fetë xhinxher e shtypur
Lëng lime (limoni i athët jeshil): 20 ml
Shurup sheqeri: 20 ml
Rum: 50 ml

N EW
ED
N
O
I
H
S
FA

Një fetë xhinxher e shtypur
Lëng lime (limoni i athët): 20 ml
Shurup xhinxheri: 20 ml
Vermut i wmbwl: 30 ml
‘Angostura Bitters’: 0.92 ml
‘Rye Whiskey’: 50 ml

C’EST R

UM

Lëng ananasi: 40 ml
Fruta pasioni
Lëng lime: 20 ml
Shurup vanilje: 30 ml
‘Angostura Bitters’: 0.92 ml
‘Rum Anejo’: 50 ml

VAN
A
R
A
C
TH E

RY
A
M
E
S
RO

Pure luleshtrydhe: 210 ml
Gjethe Borziloku
1 Fetë mollë e shtypur
Lëng lime: 20 ml
Shurup vanilje: 20 ml
‘Creme de Cassis’: 20 ml
Xhin: 50 ml

Lëng lime: 20 ml
Shurup rozmarine: 25 ml
‘Strawberry-infused Aperol’: 20ml
‘London Dry Gin’: 50 ml
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Rona
Nishliu:

Zemra më tha po,
dhe unë e dëgjova!
J

emi mësuar që edhe në skenat më të mëdha ta shikojmë të renditet midis më të
mirëve. Ajo ka një zë dhe personalitet unik që e kanë bërë protagoniste të eventeve të
rëndësishme muzikore brenda dhe jashtë vendit. Rona Nishliun e shikojmë kësaj here në
karrigen e kuqe të “The Voice”,një pozicion ndryshe që ajo e përkufizon si një eksperiencë
me shumë vlerë, ku vihet në shërbim të talenteve të reja. Edhe pse në fillim ka pasur pasiguri
nëse duhet ta pranonte ftesën Rona rrëfen se ndihet e lumtur pasi nëpërmjet këtij spektakli
muzikor është më pranë publikut, me daljet e saj më të shpeshta.

Si lindi bashkëpunimi me The voice?
Isha në punë kur më vjen një mesazh në rrjetet
sociale. Ledioni po më kërkonte numrin e
telefonit. Biseduam e m’i tha te gjitha. U
ndjeva mirë dhe e lumtur, megjithatë, seç
më vërtitej një siklet. Kam dalë vetë nga një
show i ngjashëm televiziv, e nuk isha shumë
e sigurt nëse duhej të ulesha në karrigen e
kuqe! Megjithatë, zemra më tha po, dhe unë e
dëgjova. Faleminderit Liu!
Si po ndiheni me stafin?
Kur Kamelës i pëlqen diçka shumë, ajo thotë:
“është një dashuri”. Stafi i “The Voice” është
një dashuri. Jam shumë e kënaqur dhe rehat.
Kemi ndërtuar një lidhje të fortë me njëri
tjetrin dhe funksionojmë si familje. Secili e
bën mrekullisht mirë punën e vet, që kryesisht
duket si pasion dhe jo punë, ndaj dhe energjia
e mirë ndihet në ajër. I dua dhe i falënderoj të
gjithë, nga Ledioni, Kamela, Alban Male, Gysi,
Bora, orkestra, organizatorët, stafi audio e
video, deri te Faiku.
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Çfarë i shton kjo eksperience karrierës suaj?
Jeta e ka sjellë të ngjitem në skena shumë
serioze, të mësoj nga puna ne produksione
të mëdha, të shkel në studiot më të dëgjuara
dhe të punoj me njerëz tepër të rëndësishëm
të industrisë muzikore. Mendoj se “The Voice”
është një tjetër eksperiencë profesionale
me shumë vlerë në karrierën time, duke mos
qenë vetë protagoniste, por duke qenë në
shërbim të protagonistëve, talenteve të
mrekullueshme.
Ccfarw ndryshimi sjell “The Voice” në botën
e muzikës shqiptare, si dhe në tregun tonë
muzikor?
Ky spektakël muzikor ka bërë ndryshimin që
para 6 vitesh. Ndryshimet vazhdojnë rrugën
dhe mendoj se janë gjithmonë shumë pozitive,
sepse i japin mundësi të reja zhvillimit të
tërësisë. Nga The Voice kanë dalë këngëtare
dhe këngëtarë që kanë ofruar diçka tjetër
krahasuar me këngët komerciale dhe, kjo
e bën tërësinë, pra muzikën shqiptare, më

Jeta e ka sjellë të
ngjitem në skena
shumë serioze, të
mësoj nga puna
ne produksione
të mëdha, të
shkel në studiot
më të dëgjuara
dhe të punoj
me njerëz tepër
të rëndësishëm
të industrisë
muzikore...”

të plotë, më të larmishme dhe më
interesante. Edhe këtë vit, kemi zëra
dhe karaktere shumë të veçanta, të
cilat vërtetë do t’i japin shumë skenës
muzikore shqiptare dhe jam shumë
optimiste në këtë pikë. Gjithashtu, unë
s’jam aspak kundër komerciales, kur ata
që e bëjnë dhe suksesin e përkthejnë
në fitime i plotësojnë disa kritere/
standarde elementare në muzikë, siç
i plotësojnë gjithë të tjerët në gjithë
globin!
Pavarësisht, se në këtë spektakël
muzikor nuk këndoni, jeni ne kontakt
me publikun, pasi shfaqjet tuaja
televizive janë të rralla. Si po ndiheni?
Duartrokitja e publikut është gjithmonë
më e rëndësishmja, gjithmonë më ka
emocionuar dhe ka qenë shtysë për
krijimtarinë time. Jam e lumtur që

Ky program bashkon
zërat shqiptarë nga të
gjitha trevat e banuara
me shqiptarë, Maqedonia,
Shqipëria, Kosova, Mali i
Zi, diaspora...”
përmes këtij sezoni të “The Voice” u
riktheva për paraqitje më të shpeshta
për publikun.
“The voice” bashkon zërat nga të
gjitha trevat shqiptare. A është arti
dhe kultura një nga format e duhura
për tw bashkuar shqiptarët kudo
ndodhen duke promovuar vlera në dobi
edhe të kombit?
Ky program bashkon zërat shqiptarë
nga të gjitha trevat e banuara me
shqiptarë, Maqedonia, Shqipëria,
Kosova, Mali i Zi, diaspora. Madje
kemi edhe të huaj nga shtete fqinje
që i shtojnë një veçanti këtij edicioni.
Gjithsesi, besoj se për secilin shqiptar
është e rëndësishme sot më shumë
se kurrë të kontribuojë në imazhin e
përgjithshëm pozitiv të kombit tonë të
vogël. Hapa të rëndësishme po hidhen
vazhdimisht dhe kjo rrugë duket shumë
premtuese.
Dhe së fundmi, cilat janë projektet e
Ronës për të ardhmen?
Po punoj në vazhdimësi për gjëra të reja.
Shpresoj të publikohen së shpejti.
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legante në lëvizjet plot hijeshi, e lehtë
në skenë si një mjellmë valltare. E kemi
parë Isida Mollaymerin të penetrojë
shpirtrat e publikut me lëvizjet e saj, si
një nga balerinat më të mira të Teatrit Kombëtar
të Operas dhe Baletit. Në role të para ose jo,
energjia, talenti dhe pasioni i saj për baletin
vështirë se i shpëtojnë vëmendjes së publikut.
Me një karakter të fortë që nuk ia zbeh aspak
ndjeshmërinë pasi siç shprehet dhe vetë
është një njeri i mbushur me dashuri. Balerina
e TKOB-së, protagoniste te “Ëndrra e një nate
vere”, “Carmina Burana”, “Arrëthyesi” etj., rrëfen
për revistën “Ejani”jetën e saj, brendësinë dhe
sekrete të tjera bukurie dhe jo vetëm.
Isida, si ka lindur te ti pasioni për baletin?
Kam pëlqyer patinazhin në akull, duke qenë se
këtu nuk ishin mundësitë për ta zhvilluar këtë
pasion, ime më mendoi që të më regjistronte
në balet. Isha shumë e vogël asokohe, vetëm
5-vjeçe dhe nuk vëreja ndonjë ndryshim të madh
midis tyre, veç pista me akull bënte në mendjen
time diferencën. Më pas nisa të merrja pjesë
në aktivitete të ndryshme, si salla e pionierëve
apo shfaqje të ndryshme. Madje kemi ikur edhe
jashtë shtetit, unë kam qenë vetëm 7-8 vjeç, kur
shkuam për herë të parë në Turqi. Ishte rrugëtimi
ynë i parë artistik jashtë vendit dhe kujtoj se
fillimisht na çuan në kolegj, e më pas qëndruam
në disa familje.
Cila është puna që ti bën për të hyrë në rolin e
një personazhi?
Më pëlqen që kur ndahet roli të nisesh nga
personi, nga aftësitë që ai ka, nga mënyra se si ai
shprehet, për mënyrën se si aktron, pasi kështu
del diçka me të vërtetë e bukur. Përpos kësaj
edhe balerini duhet të studiojë personazhin
fillimisht dhe pastaj të fillojë të merret me
teknikën e gjërat e tjera. Nëse balerini nuk e
studion personazhin nuk hyn brenda gjendjes së
tij shpirtërore, duke e bërë të tijën vuajtjen dhe
gëzimin e personazhit në interpretim nuk arrin
dot ta realizojë atë.
A të kanë caktuar ndonjëherë ndonjë rol që nuk
e ke parë të përshtatshëm?
Kam një episod për të qeshur në lidhje më këtë.
Mua më thonë shpesh që je si “ngjalë”, edhe
unë e përdor këtë personifikim për veten. Me
një koreograf portugez, më cakton një rol në
një balet kontemporan “Impact and table”. Na
ishin caktuar rolet po ende nuk ishim në dijeni.
Dhe ai më thotë t’i je gjarpri. Qeshëm të gjithë,
dhe unë që i them nga e dallove se unë jam një
gjarpër, nga klasikja , jo nga kuptimi i keq i fjalës
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edhe falë të ushqyerit shëndetshëm, kam një
gjarpër. Nga ana tjetër s’po gjenim dot si i thoshin
rezistencë të fortë. Është e nevojshme që njeriu
ngjalës në anglisht edhe po i thosha koreografit
të ushqehet mirë. Nuk them të hajë shumë bukë
“no snake the other”. Kështu edhe ai pa tek
apo brumëra, por të pijë lëngjet e frutave, të
unë karakteristika që i njihja dhe unë të vetes,
konsumojë fruta, edhe veçanërisht supën që
klasikën, qafa e gjatë, gjymtyrët e gjatë.
është një ushqim që pothuajse të gjithë mund t’ia
Nëse do të ktheheshe pas në kohë do të
lejojnë vetes.
rizgjidhje sërish baletin?
Çfarë këshillon për linja të rregullta, si të tuat?
Përsa i përket baletit është një nga profesionet
U bëj pothuajse një vit që kam filluar palestrën
që unë e kam dashur gjithmonë. Nuk e imagjinoj
dhe nuk mendoj ta lë më. Edhe pse profesioni
dot veten në një profesion tjetër. E adhuroj
im është i lidhur me aktivitetin fizik, përsëri nuk
baletin, edhe pse jam jo pak e rreptë në punën
është e njëjta gjë. Më parë të gjithë e kishin të
time, edhe këtë ma vënë gjithmonë në dukje.
pamundur të besonin se i kisha linjat e tilla pa
Kjo do të thotë se nuk ke asnjë peng në këtë
shkuar në palestër.
rrugëtim tëndin në balet?
Të jem e sinqertë jam disi e fiksuar për anën
Jo, nuk besoj. “Mjellmën e zezë” që e kam dashur
estetike, trupin, lëkurën etj. Madje kohët e fundit
fort e kam bërë. Kam pasur shumë qejf “Ëndrra
kam lënë edhe cigaren, pasi sipas këshillës së
e një nate vere” të Shekspirit dhe këtë e kam
dermatologes pas moshës 28 vjeç kolagjeni vjen
realizuar pasi aty kam qenë solistja e parë. Kam
bërë shumë role të tjera të para. Kam qenë shumë duke u zvogëluar, edhe ishte pikërisht kjo që më
shtyu. Unë bëj shumë maska popullore, madje
e vlerësuar nga koreografi i ndjerë Agron Aliaj,
miqtë e mi qeshin me këtë fakt, duke më thënë
që për mua do të thotë shumë , si dhe nga shumë
se je bërë,si doktor Arqileja. Unë përdor shumë
koreografë të huaj që kanë ardhur. Nga Arian
aloe verën për flokët për fytyrën. Bëj maska me
Sukniqi, të cilin sot që Agron Aliaj nuk është më e
kafe, me mjaltë, me kanellë, me ca të gjejë në shpi.
konsideroj, si koreografin më të mirë në Shqipëri
Kam edhe një shoqe që ka një Spa të sajën edhe e
Të ka ndihmuar apo penguar, fakti i të qenit
frekuentoj shpesh. Këto në përgjithësi.
rebele në profesionin tënd?
Çfarë të pëlqen të bësh gjatë kohës së lirë?
Në profesionin tim, të qenit e ndrojtur apo e urtë
Më pëlqen të lexoj. Ndaj edhe
rrezikon të të shkelin thënë troç,
kur shkruaj ndonjë gjë e bëj
vështirë të mbijetosh! Madje ky
Kur isha e vogël çdo
me shumë qejf dhe ma kanë
është një fenomen që ndodh kudo.
mëngjes im atë më
vënë në dukje se shkruaj bukur.
Të qenit balerinë kërkon edhe
Kjo ndoshta edhe pse jam tip i
linja të rregullta. Sa je kujdesur
përgatiste lëngun e
ndjeshëm, pavarësisht se dukem
për mënyrën e të ushqyerit?
kockave (këmbëve të
ndryshe. Më pëlqen shumë
Si në periudhën e fëmijërisë dhe
tani vazhdoj të jem një llupëse e
vicit). Nuk ishte shumë hipizmi. I pëlqej të gjitha kafshët
në përgjithësi, por kuajt i adhuroj.
madhe. Ushqimi që konsumoja
i këndshëm në shije,
Më pëlqen gjithashtu të shkoj
që e vogël ishte i zgjedhur pasi
por unë e shoqëroja
në kinema, pëlqej shumë filmat
nga profesioni nuk më lejohej
aksion.
të haja yndyrna apo ushqime të
me limon edhe e
Lexon shpesh? Mund të veçosh
skuqura. Edhe pse nuk kam qenë
konsumoja gjithsesi...
ndonjë titull, që të ka lënë
në tekanjoze në t’u ushqyer. Jam
mbresa?
nga ata persona që i konsumoj
Pëlqej librat filozofikë, romanet. Nuk është se
pothuajse të gjitha llojet e ushqimeve dhe
kam ndonjë të preferuar, por mund të veçoj librin
gjellërave, që nga fëmijëria.
“Shija e një burri”, të cilin e kam lexuar kur kam
A ka dieta e Isidës, si balerinë ndonjë sekret që
qenë në vit të parë të shkollës së lartë. Duke
vlen të theksohet?
qenë se unë jam nga ata njerëz që mendojnë se
Kur isha e vogël çdo mëngjes im atë më
njeriu pa dashuri është një hiç, e lidh edhe me
përgatiste lëngun e kockave (këmbëve të vicit).
mesazhin e librit. Fliste për një femër shumë të
Nuk ishte shumë i këndshëm në shije, por unë e
arrirë që zbulon se çfarë është dashuria, dhe që
shoqëroja me limon edhe e konsumoja gjithsesi.
rrënohet pikërisht prej saj. Çdo punë, çdo gjë në
Haja çdo mëngjes një lugë mjaltë me arra dhe me
jetë mendoj unë duhet bërë me dashuri. Dashuria
pak limon, një zakon ushqimor që e vazhdoj ende
është motiv, secili nga ne mund ta mbushë jetën
sot. Në shkollë merrja me vete banane ose bukë
duke gjetur dashurinë jo medoemos vetëm për
me fileto vici ose fileto pule. Kur vija nga shkolla
partnerin apo partneren, por edhe me dashurinë
haja drekën që ishte supa, e cila nuk mungonte
asnjëherë. Unë konsumoj shumë edhe ëmbëlsirat. për shoqërinë, për punën apo për pasionet e tij.
Çfarë mund të na thuash për jetën personale?
Faktikisht unë jam shumë llupëse, edhe miqtë më
Nuk kam ndonjë angazhim dhe mendoj se nuk
vënë shpesh në lojë për këtë. Fatmirësisht kam
ndihem ende gati për ndonjë ndryshim statusi.
një metabolizëm shumë të mirë edhe falë kësaj
Jam mirë kështu siç jam deri tani dhe për
s’kam pasur asnjëherë probleme me të ngrënit.
Edhe palestrën e kam filluar pikërisht për këtë, që momentin nuk dua gjëra të tjera. E kam dashurinë
shumë të madhe, por tani nuk mendoj se është kjo
t’i lejoj vetes luksin e të ngrënit ashtu siç dëshiroj.
çka kam nevojë.
Unë konsumoj shumë ëmbëlsirat. Mami i blen
Dhe së fundmi, cilat janë projektet e ardhshme?
shpesh, unë gjithashtu. Unë mund t’i konsumoj
Kam një projekt së afërmi me Arjan Sukniqin.
ato edhe gjatë orëve të vona të natës.
Është diçka shumë e bukur që do shfaqet në
Si ia bën për të qenë gjithmonë në formë në
teatër, por që nuk dëshiroj ta zbuloj unë surprizën.
skenë?
Po pres pastaj “Dance with the stars”, pasi edhe
Unë kur sëmurem, kam një natyrë që më lejon
ata do vijnë me risi dhe të reja ende të pazbuluara.
t’i përballoj sëmundjet shumë mirë. Ndoshta
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Me kalimin
e kohës dhe
gjeneratave është
bërë gjithmonë
dhe më e lehtë
mirëmbajtja
për një femër.
Kjo mendoj që
është një arsye
goxha e fortë, e
cila ka sjellë dhe
përmirësimin e
brezave...”

N

jë nga grimjeret më të afirmuara në
panoramën kombëtare është pa
dyshim Lili Ismaili, që falë mjeshtërisë
dhe talentit të saj, bën të mundur
evidentimin e bukurisë të personazheve më të
famshëm në vendin tonë, por jo vetëm. Në një
intervistë për “Ejani”, Lili ka rrëfyer për punën
e saj, sukseset dhe vështirësitë, si dhe ka
rezervuar për femrat disa këshilla bazë lidhur
me make up-in.

Zonja Ismaili, si ka lindur tek ju pasioni për
make up-in?
Ka lindur që në vegjëli, teksa admiroja dhe
studioja portrete të bukura, duke thurur në
kokën time pamje të ndryshme. Me kalimin e
viteve u qartësua gjithçka dhe pasioni me anë
të punës u kthye në realitet.
Kishit ëndrra të tjera në sirtar?
Dashuria ime për artin ka qenë gjithmonë e
pranishme! Muzika dhe piktura kanë qenë
ëndrra tepër të forta, të cilat i mbaj ende në
zemër.
Si e kujtoni punën tuaj të parë?
Në adoleshencë ndërkohë që
bashkëmoshataret e mia pushonin, unë në
periudhë vere stiloja dhe grimoja nuse në
qytetin tim të lindjes. Nuk e kam imagjinuar
veten kurrë duke bërë diçka tjetër, ndoshta,
sepse për mua çdo gjë u vendos shumë herët.
Çfarë do të thotë për juve që qenit një make
up artist?
Do të thotë shumë! Ndjeshmëria dhe
frymëzimi që të falë ky zanat të bën ta

vlerësosh me të vërtetë si formë arti.
Sigurisht që nuk duhet të mungojë dhe puna e
pareshtur drejt përmirësimit.
Çfarë ju pëlqen më shumë në punën tuaj?
Çfarë ju bezdis?
Më pëlqen shumë liria, që më jep në shprehje
dhe kreativitet, pak më pak mund të them se
më pëlqen kushtëzimi i frymëzimit.
Ku bazoheni për të krijuar një look?
Besoj se kjo është diçka tepër e rëndësishme
ku duhet të ndalemi. Baza e nevojshme
për të krijuar një imazh duhet të jetë vetë

personazhi. Gjithmonë jam munduar të marr
ç’ka është më e mira nga karakteri dhe pamja
e individit dhe ta valorizoj akoma më shumë.
Tendencat, sigurisht që janë të rëndësishme,
por mendoj se identiteti duhet të mbetet
gjithmonë i pacenuar.
Keni punuar me shumë personazhe të
njohur. Kë kujtoni me më shumë kënaqësi?
Nuk mund të ndaj askënd. Për mua mbetet
gjithmonë kënaqësi, veçanërisht kur flitet
për miq.
Si është të punosh me të famshmit?
Nuk është ndryshe nga puna me një klient të
zakonshëm. Përkushtimi im mbetet gjithmonë
i njëjtë. Në momentet e punës është dashuria
për zanatin, që mbizotëron.
Sipas këndvështrimit tuaj, ka personazhe që
janë bërë më të bukura me kalimin e viteve?
Me kalimin e kohës dhe gjeneratave është
bërë gjithmonë dhe më e lehtë mirëmbajtja
për një femër. Kjo mendoj që është një arsye
goxha e fortë, e cila ka sjellë dhe përmirësimin
e brezave. Kështu që mund të them me plot
gojën, që për femrat shqiptare sot koha nuk
ndihet.
Cilat janë disa nga femrat më të bukura dhe
natyrale, sipas jush?
Janë shumë! Do më duhej shumë kohë t’i
përmendja të gjitha, kështu që nuk po ndaj
asnjërën. Normalisht për mua mbetet
kënaqësi e madhe të kem fatin të punoj me to.
Po personazhe tekanjoz hasni shpesh?
Janë teka të ëmbla (qesh). Çdo punë ka
vështirësitë e veta dhe si çdo punë dhe kjo
ka të vetat. Megjithatë e rëndësishme për
mua është që marrëdhënia që unë kam me
çdo personazh të jetë e bazuar në besim.

Në adoleshencë
ndërkohë që
bashkëmoshataret
e mia pushonin,
unë në periudhë
vere stiloja dhe
grimoja nuse në
qytetin tim të
lindjes. Nuk e kam
imagjinuar veten
kurrë duke bërë
diçka tjetër...
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Bota e spektaklit shumë shpesh është jo e kollajtë dhe kapriçoze. Në 30
vitet e punës që kam mund të them se i kam parë të gjitha dhe shumë
pak gjëra më bëjnë përshtypje. Për mua tashmë është diçka normale, të
cilën me eksperiencë kam mësuar ta menaxhoj.”
Në këtë mënyrë unë jam dhe më e lirshme
në krijimtarinë time.

të cilën me eksperiencë kam mësuar ta
menaxhoj.

Çfarë ndodh kur ju kërkojnë të bëni një
ndryshim në look-un e tyre, që sipas jush
nuk është aspak i përshtatshëm?
Mundohem me shumë kujdes dhe durim të
arrij rezultate të tjera dhe mund të them
që gati gjithmonë ja kam arritur. Gjithmonë
kam theksuar që qëllimi im është të theksoj
bukurinë, që secilin prej nesh ka.

A ka personazhe me të cilët e keni të
vështirë të punoni?
Personazhet e artit janë gjithmonë pak
më të komplikuar. Detaji për artistin është
diçka tepër e shenjtë.

Cilat janë disa nga kërkesat më të çuditshme
që ju janë bërë nga të famshmit e botës së
spektaklit lidhur me look-un e tyre?
Bota e spektaklit shumë shpesh është jo e
kollajtë dhe kapriçoze. Në 30 vitet e punës
që kam mund të them se i kam parë të gjitha
dhe shumë pak gjëra më bëjnë përshtypje.
Për mua tashmë është diçka normale,
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Ka ndryshime midis makijazhit televiziv
dhe atij natyral?
Sigurisht! Dhe momenti kur nuk ka më një
linjë ndarëse midis tyre, është momenti në
të cilin gabime mund të lindin. Duke filluar
nga llojet e produkteve deri tek teknikat
e ndryshme, gjithçka duhet t’i përkasë
okazionit.
Cili ka qenë momenti më emocionues i
karrierës suaj?

Mund të veçoj miss-in e parë të karrierës
sime. Për mua të tilla emocione mund t’i
përjetosh vetëm një herë në jetë.
Një projekt që nuk e keni bërë, por që do
t’ju pëlqente ta realizonit në të ardhmen?
Këtu me ke kapur ngushtë, sepse për
momentin kam shumë projekte, të cilat
pres të konkretizohen. Megjithatë mbeten
sekret! Mund të them vetëm se kam shumë
kohë që i mendoj dhe jam e lumtur që më në
fund po realizohen.
Çfarë këshille do t’i jepnit dikujt, që ka
dëshirë të bëjë karrierë në sektorin e make
up-it?
Këshilla më e fortë që mund t’i jap është
puna. Unë besoj se me punë arrihet gjithçka
dhe mendoj që çdokush prej nesh nuk duhet të
reshtë kurrë së ëndërruari.

MAKE UP-I

I DUHUR PËR TY, KËSHILLA
NGA LILI ISMAILI
A është e vërtetë se makijazhi
ndonjëherë reflekton personalitetin?
Shumë e vërtetë! Nëpërmjet makijazhit
personaliteti lartësohet dhe forcohet,
duke bërë të mundur një tjetërsim pozitiv
dhe le të themi ca korrigjime të vogla tektuk.
Cila është ngjyra e buzëkuqit dhe
manikyrit tuaj të preferuar?
Kam qenë gjithmonë e dashuruar me
natyralen. Kam vite që dhe vetë thonjtë
i mbaj gjithmonë në ngjyra natyrale.
Përsa i përket buzëve më pëlqen e kuqja,
normalisht me nuancën e përshtatshme
sipas lëkurës. Mendoj që është buzëkuqi
i ndezur, në nuancën e duhur dhe me
aplikimin e saktë, mund të jetë një armë
shumë e fortë për femrën.
A ka një produkt kozmetik që s’duhet
të mungojë asnjëherë për një makijazh
perfekt?
Hidratuesi i lëkurës. Nuk do resht së
theksuari rendësinë e nënvlerësuar
fatkeqësisht këtu tek ne, te një lëkurë të
pastër, të shëndetshme dhe të hidratuar.
Si e dalloni ju se cili është make-up i
duhur për çdo grua?
Jam shumë e kujdesshme që gjithmonë të
respektoj proporcionet e portretit. Më pas
analizoj ngjyrat e lëkurës, të syve dhe të
flokëve në bazë të të cilave zgjidhen dhe
ngjyrat me të cilat do punohet. Normalisht
s’mund të lë pa përmendur dhe tendencat,
preferencat personale te klientit etj.
Kur një femër bën makijazh, nga është
mirë të fillojë?
Siç përmenda dhe më lart për mua një
lëkurë e shëndetshme është A- ja e
një makijazhi të mirë. Filloj gjithmonë
me pastrimin e lëkurës dhe më pas me
hidratimin e saj. Në qoftë se këto hapa
bëhen siç duhet, gjithë puna që më vjen më
pas bëhet më e lehtë.
A ka një produkt kozmetik nga i cili ju nuk
mund të hiqni dorë?
Buzëkuqi. Normalisht që varet nga individi,
por personalisht duke pasur një lëkurë
të zbehtë dhe flokë të errëta gjithmonë
kam përdorur buzëkuqin për të balancuar
portretin.
Në një këndvështrim të përgjithshëm,
sipas jush, cili është raporti i femrave
shqiptare me botën e make up-it?

Mendoj se raporti i femrave shqiptare me
botën e make up-it ka ndryshuar shumë me
kalimin e viteve. Sa më shumë kohë kalon,
aq më shumë drejtohemi drejt një raporti
gjithmonë e më të balancuar. Femra e
sotme ka arritur të kuptojë rëndësinë e
një imazhi jo vetëm të bukur, por dhe të
shëndetshëm dhe të kuruar.
Cilat janë disa nga tendencat e reja të
make up-it?
Tendencat e kësaj pranvere flasin qartë:
luaj me çfarë ke. Flitet për tone natyrale të
ndërthurura, me tone të guximshme, me
shkëlqim dhe xixa. Theksi kryesor u bie
syve dhe buzëve. Natyraliteti sërish dhe
këtë vit mbetet tepër i rëndësishëm.
Nevojitet që makijazhi të përshtatet
sipas rastit?
Kjo është një nga rregullat bazë të make
up-it. Gjithmonë makijazhi duhet t’i
përshtatet rastit, duke evituar momente
të pakëndshme.
Çfarë këshillash mund të na jepni lidhur
me përdorimin e makijazhit gjatë
paradites dhe në mbrëmje?
Mendoj se gjatë ditës makijazhi duhet të
jetë patjetër më i lehtë se në mbrëmje.
Nuancat duhet të anojnë nga natyralja
dhe imazhi duhet të mos cenohet shumë.
Një ton i përshtatshëm, rouge i lehtë, tone
të ngrohta buzëkuqi dhe rimel mendoj
se do të ishin perfekte. Nga ana tjetër,
në mbrëmje mund të eksperimentojmë
pak më shumë. Mund të punojmë pak më
shumë te sytë, prerjet e portretit të bëhen
më të mprehta dhe nuancat të errësohen.
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Gati për publikun
APPTË E REJA TË RADIOS
SË JASHTME TË KINËS
Tre aplikacione të reja për telefonat e mençur (stmartphone)
dhe pajisjet tablet të Radios së Jashtme të Kinës,
përkatësisht ChinaNews, ChinaRadio dhe ChinaTV u
hapën zyrtarisht për përdoruesit. Këto tre aplikacione
ofrojnë shërbime në gjuhë të ndryshme. Nëpërmjet këtyre,
përdoruesit globalë mund të njohin më mirë Kinën dhe botën.
Publikimi i APP-ve të serisë “China”, simbolizon fazën e re të
integrimit të mediave të Radios së Jashtme të Kinës (CRI).
CRI-a u formua në dhjetor të vitit 1941 dhe tani po
transmeton në 65 gjuhë. Ajo është transmetuesja
ndërkombëtare me më shumë gjuhë të huaja. Vitet e
fundit, CRI-a është fokusuar te “integrimi dhe zhvillimi
i të gjithë mediave”, duke realizuar ndryshimin nga
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transmetimet e jashtme me valë tek transmetimet
ndërkombëtare multimedia.
Për të zbatuar udhëzimet e sekretarit të përgjithshëm
të PKK-së, Xi Jinping, për bashkimin e përmbajtjes së
mediave tradicionale dhe mediave të reja dhe nxitjen e
zhvillimit të një platforme të integruar, sipas strategjisë
së qeverisë qendrore, Radio e Jashtme e Kinës (CRI), ka
bërë studime mbi gjendjen ndërkombëtare të zhvillimit të
sektorit të mediave dhe realizoi bashkimin e burimeve të
saj në shumë gjuhë dhe nxiti mënyrë të integruar zhvillimin
e mediave me APP-të në qendër.
Këtë herë, APP-të e serisë “China” do të bazohen në

CRI-a u formua në dhjetor të vitit 1941 dhe tani po transmeton në 65
gjuhë. Ajo është transmetuesja ndërkombëtare me më shumë gjuhë të
huaja. Vitet e fundit, CRI-a është fokusuar te “integrimi dhe zhvillimi i të
gjithë mediave”, duke realizuar ndryshimin nga transmetimet e jashtme
me valë tek transmetimet ndërkombëtare multimedia.”

burimet shumëgjuhëshe të CRI-së me synim realizimin e
komunikacionit ndërkombëtar të bazuar në teknologjinë
e “internetit në lëvizje”.
Aplikacioni shumëgjuhësh i lajmeve ChinaNews, duke
mbledhur lajmet e Radios së Jashtme të Kinës, në formën
e multimedias (me fotografi, shkrime dhe video) dhe do
të postojë lajmet kryesore nga brenda dhe jashtë Kinës.
Lajmet kryesore të përgatitur me profesionalizëm do të
përcjellin zërin e Kinës, duke e bërë këtë aplikacion një
dritare për përdoruesit globalë.
Aplikacioni ChinaRadio, me materiale me zë dhe figurë,
do t’i mbledhë ato nga programet e shumta multimedia

dhe do t’i bashkojë në një APP të vetëm. Ky APP do
t’u ofrojë përdoruesve brenda e jashtë Kinës edhe
transmetime të drejtpërdrejta (live) të programeve të
radios ose të televizionit, duke përshirë lajmet, muzikën,
argëtimin dhe studimin e gjuhëve.
ChinaTV, do të mbledhë materiale në disa gjuhë nga
mediat që bashkëpunojnë me Radion e Jashtme të Kinës,
dhe do t’u përcjellë përdoruesve globalë informacione
ndërkombëtare me video dhe transmetime të
drejtpërdrejta (live). Programet do t’i grumbullojë nga
mbi 300 televizioneve të vendit, duke përfshirë filmat
dokumentarë, programet në gjuhë të ndryshme dhe do të
transmetojë kulturën kineze te përdoruesit jashtë vendit.

Aplikacioni shumëgjuhësh i lajmeve ChinaNews, duke mbledhur lajmet e
Radios së Jashtme të Kinës, në formën e multimedias (me fotografi, shkrime
dhe video) dhe do të postojë lajmet kryesore nga brenda dhe jashtë Kinës.
Lajmet kryesore të përgatitur me profesionalizëm do të përcjellin zërin e
Kinës, duke e bërë këtë aplikacion një dritare për përdoruesit globalë.”
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JULIA ROBERTS
gruaja më e
bukur e botës
KËSHILLAT E
BUKURISË QË U
JEP FËMIJËVE
TË SAJ

J

ulia Roberts, është zgjedhur për të 5-ën
herë nga People “Gruaja më e bukur e botës”:
pavarësisht konkurrencës së re, përfshirë
edhe mbesën e saj Emma Roberts, aktorja,
që këtë vit mbush 50 vjeç, ruan ende një bukuri
natyrale të pacenuar nga koha.
Për të është një rekord i vërtetë pasi në 17 vitet e
fundit kishte fituar tre herë, në 2010-ën, në 2005ën dhe në vitin 2000. E kuqe natyrale Roberts
e fiton këtë çmim pas biondes Jennifer Aniston
dhe brunes Sandra Bullock, dy aktore të tjera
jo shumë të reja, 48 dhe 52 vjeçe. Një mesazh
i rëndësishëm që kalon përmes reflektorëve
përsa i përket bukurisë më të pjekur, ndoshta
edhe me difekte të pariparuara, por sigurisht jo
për këto më pak të denjë për të marrë vëmendje.
Është Julia Roberts që mishëron në perfeksion
rolin e gruas që ndodhet mirë në një trup që po
ndryshon. Koleget më të reja duhet të bëjnë
shumë rrugë për të arritur ish Pretty Woman,
me këmbë të gjata dhe me një buzëqeshje që
të gjithë e kanë zili, që vazhdon të mbetet e
mrekullueshme.
Mbështet me krenari bukurinë jo të ndërtuar,
kampione e selfie-ve pa make up dhe kundër
kirurgjisë estetike (edhe pse në moshë të re ka
bërë një ndërhyrje në hundë), me kohën është
pjekur por nuk ka ndryshuar, duke i qëndruar
besnike vetes së saj duke rrezatuar edhe vetëm
me ujë e sapun.
E megjithatë, cilat janë sekretet e bukurisë së
Vivienne-s të Pretty Woman? Aktorja, për të
parën herë ka dhënë disa këshilla që deri më sot i

EJANI | 53

kishte trashëguar vetëm fëmijëve të saj.
Në një intervistë të dhënë për “People”, Julia
shprehet se bukuria ka të bëjë mbi të gjitha
me sjelljen dhe autostimën, ose të dish të
paraqesësh versionin më të mirë të vetes
në publik. Duke qenë nënë e tre fëmijëve,
12-vjeçarëve binjak Hazel e Phinnaeus (
thërritet Finn) dhe e Henry Daniel (9 vjeç), diva
hollywood-iane përpiqet të tregohet shumë e
kujdesshme në mesazhet, që u përcjell atyre,
aq më tepër tani që po i afrohen moshës
së adoleshencës, kur çështjet e aspektit
fizik, higjienës dhe bukurisë janë shumë të
rëndësishme.
SI TË RIFITOSH ÇDO DITË
TONALITET DHE ENERGJI
Është gjithmonë e vështirë ta fillosh ditën e
buzëqeshur, të gjesh energjitë e duhura dhe
të përpiqesh të jesh pozitivë çdo ditë! E kam
gjetur aleatin tim dhe nuk e lë më.
“Është një navigim interesant pasi nuk
dëshiron që të bësh zhurmë, nuk do që t’i bësh
të ndërgjegjësohen për diçka, që ndoshta
do të kishte qenë më mirë po të mos e kishin
zbuluar”, ka thënë Julia Roberts, këshilla e së
cilës për fëmijët lidhur me pamjen fizike është:
“Mendoj se kushdo që ka një aromë të mirë
dhe një buzëqeshje në fytyrë, ndjek një regjim
bukurie perfekt!”.
Julia Roberts ka nënvizuar gjithashtu se
bukuria nuk është gjithçka dhe se gjeja më e
rëndësishme është të ruash sensin e humorit,
një cilësi që e gëzojnë të tre fëmijët e saj, dhe
për të cilën ajo krenohet që ua ka trashëguar.
Përsa i përket të qenit “fashion” lidhur me
fëmijët e aktores, aktorja me Buzëqeshjen e
Mona Lizëz ka rrëfyer për Vanity Fair se, Hazel
është shumë natyral dhe Henry është shumë
atletik, Phinnaeus është ajo më e interesuara për
modën, që kërkon këshilla nga mamaja dhe nga
kushërira Emma për të gjetur një stil të vetin.
Në realitet, Julia ka pranuar se ruan mënjanë
shumë nga bizhuteritë që ka përdorur gjatë
karrierës së saj në Hollywood me qëllimin
për t’ua trashëguar fëmijëve të saj. Shpresa e
aktores është se fëmijët e saj, kur të rriten, do
të dinë t’i vlerësojnë; për këtë, ajo ka krijuar një
hapësirë në shtëpinë e saj ku ruan koleksionin
e saj. “Them me vete, ‘ndoshta ajo do ta dojë’.
Kështu vazhdoj të ruaj gjëra”. Julia ka shtuar
dhe se fëmijët e sa janë të ndërgjegjshëm për
popullaritetin e mamasë së tyre, por që dinë
si ta menaxhojnë. Aktorja ka treguar se si,
një herë, ndërsa ishte duke ecur në rrugët e
Torontos disa kalimtarë e njohën, ndërsa e bija
Phinnaeus ka reaguar me batutën gati.
“Dikush më njohu, dhe pastaj edhe një
person tjetër. Dikush thirri, ndërsa po kaloja:
‘Oh, ajo është Julia Roberts’”, shpjegoi
aktorja, “Ne vazhduam të ecnim ndërsa
Finn tha “Po, ajo është mamaja ime, Julia
Robinson”. Është ajo që krijon perspektivën
e duhur. Pasi mund të isha Robinson apo
Johnson, pasi mbiemri apo popullariteti nuk
kanë të bëjnë aspak me mua si njeri”.
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Katër këshilla të arta
bukurie nga JULIA ROBERTS
Edhe pse është nënë e tre
fëmijëve Julia Fiona Roberts
çuditërisht vazhdon të mbetet po
njësoj e bukur! Kush tjetër, nëse jo
ajo, ka diçka për të ndarë me gratë
e tjera? Aktorja ka zbuluar disa
nga sekretet e saj:
JI E LUMTUR
Si fillim, receta më e rëndësishme
për bukurinë është të jesh e
lumtur dhe e buzëqeshur! Për të

reflektuar gëzim për vete dhe mbi
të gjitha tek të tjerët. Kjo është
thelbësore dhe më efikase se të
gjitha dietat, kremrat dhe botox.
Gëzojuni jetës! Depresioni,
ankthi, emocionet dhe ndjenjat
negative godasin në çast
fytyrën tuaj. Është ndjenja e
brendshme e lumturisë që krijon
bazën për bukurinë. Fytyra,
qëndrimi, mënyrat e mira të
sjelljes reflektojnë gjendjen
tonë shpirtërore. Si pasojë,
Julia Roberts rrëfen se puthjet,
përqafimet dhe përkëdheljet e
bashkëshortit janë sekreti më i
mirë i bukurisë së saj.
KUJDESI DENTAR
Julia-n e shikojmë shumicën
e kohës të buzëqeshur, është
pikërisht kjo arma më e fortë e
bukurisë së saj. Ajo mundohet që
dhëmbët e saj të jenë perfektë.

Në mëngjes vendos luleshtrydhe
të shtypura në furçë për të
pastruar dhëmbët dhe për ta
bërë smaltin të shkëlqejë nga
bardhësia. Më pas përdor një
pastë me fluor. Çdo gjashtë muaj
bën kontroll tek dentisti i saj.
AKTIVITETI FIZIK
Mos injoroni formën tuaj fizike!
Zgjidhja juaj më e mirë nuk është
dieta, por një stil jete aktive dhe
sportive. Julia Roberts preferuon
jogën, kickboxing, aerobi dhe
jogging në mëngjes. Ajo beson se
ka një formë të tillë fizike edhe
falë një trashëgimie shumë të
mirë gjenetike. Aktorja nuk ndjek
rregulla të rrepta diete dhe të të
ushqyerit, mirëpo ajo përpiqet
që dieta e saj të jetë e pasur me
salmon, fruta, manaferra dhe
lakra. Këto e mbajnë lëkurën e
saj elastike, të freskët dhe të re.
Ndërkohë, që Julia e përjashton
glutenin nga dieta e saj. Ndërkohë
që pyetjes së çfarë do të
dëshironte të ndryshonte nga
vetja e saj ajo i është përgjigjur
se do të donte të mbante shpinën
më drejt.
KËSHILLA PËR MAKIJAZHIN

DHE KUJDESIN NDAJ LËKURËS
Julia nuk e shikon të nevojshme
që një femër të mbajë kuti
dhe locione kremrash nga të
gjitha llojet. Kjo për të është e
tepërt! Por ajo që aktores nuk
i mungon kurrë është një krem
me mbrojtje SPF dhe një krem
për mbrojtjen e zonës së syve.
Sa më shumë kalojnë vitet aq
më të rëndësishme bëhen këto
produkte për një femër. Aktorja
preferon një krem vetë me një
‘texture’ të lehtë (që tregon
qëndrueshmërinë e produktit).
Tanimë pothuajse të gjithë e
dinë se sekreti i rinisë qëndron
në hidratimin e lëkurës. Julia
Roberts përdor vaj ulliri për
të kuruar lëkurën e saj, duke
e shtuar atë në kremra, ose
thjesht duke e përdorur në trup
pas dushit. E përdor edhe për t’u
dhënë shkëlqim flokëve. Ajo e
përdor këtë produkt si një maskë.
Madje edhe përpara se të dalë në
tapetet e kuq me sandale, Julia
e aplikon vajin e ullirit në këmbë
dhe më pas vesh çorapet kështu
këmbët marrin menjëherë një
efekt të mrekullueshëm, që i bën
ato të duken në formën më të
mirë të mundshme!
Julia Roberts, ashtu siç të gjithë
e dimë nuk është një fanse e
makijazhit që bie shumë në sy.
Gjëja më e rëndësishme për të
është të evidentojë bukurinë
natyrale pa bërë ndryshime të
mëdha dhe pa përdorur ngjyrat
shumë të ndezura. Zgjedhja e saj
është minimaliste. Ajo krijon një
vijë shumë të hollë në palpebrën
e sipërme, aplikon disa shtresa
rimeli të një cilësie të mirë, si
dhe buzëkuq apo “lip gloss”, dhe
“voila” imazhi është i plotësuar!
Ndonjëherë, sipas rastit mund të
shtojë pak “efekt të artë” në sy!
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Një copëz
nga Rehova,
qendra më e
re historike

N

ë hyrje të Rehovës gjendet
një lapidar modest, si simboli
i kontributit të këtij fshati
në luftën kundër pushtimit
nazifashist, që duket sikur mban
mbi shpatulla peshën e malit Gramoz e
njëherazi nderon disa nga dëshmorët më
në zë të Atdheut, si Pali Prifti, Mehmet Pepi
dhe Hazbi Shehun. Shtëpitë që e rrethojnë
herë pas here të duket sikur kanë mbirë
nga dy realitete të ndryshme. Qëndrojnë
ballëpërballë, si për të identifikuar të
shkuarën dhe të tashmen, pa u sfiduar
në mënyrë miqësore, duke gërshetuar
historinë e nostalgjinë me nevojën e
pashmangshme për të ecur në gjurmët
e ditëve të vona. Ndërsa, përshkojmë
rrugët e fshatit të mbuluara me gurë, disa
të paprekura a thua se janë shkëputur
nga ndonjë faqe historie, që përkon me
një 100-vjeçar të harruar e të tjera të
rregulluara së fundmi takojmë disa nga
banorët e zonës. Të gjithë janë të angazhuar
me ndonjë punë, por kjo nuk i pengon që
të na rrëfejnë nga një copëz Rehove, sipas
kujtimeve dhe përjetimeve të tyre. Banorët
janë të thjeshtë dhe miqësorë, tradita
e bukur e mikpritjes duket se nuk është
prekur nga koha dhe reflektohet në çdo

Të gjithë janë të angazhuar
me ndonjë punë, por kjo nuk i
pengon që të na rrëfejnë nga një
copëz Rehove, sipas kujtimeve
dhe përjetimeve të tyre..
portë që hapet, duke të ftuar përzemërsisht
të urdhërosh brenda saj. Kështu ndodh
qysh në hyrje të Rehovës me banorin e
parë që ne hasim, Thanas Jotin, i cili teksa e
pyesim për shtëpitë e fshatit na rrëfen se
dikur shtëpitë kanë qenë të pozicionuara
ndryshe. “Më parë shtëpitë kanë qenë me
bodrume, të mbuluara dhe të lidhura me
njëra-tjetrën”. Edhe ai, si banorët që do
të takojmë më pas janë në një mendje se
stili i vjetër i vendosjes së shtëpive ngjitur
me njëra-tjetrën ka qenë më i bukur edhe
tepër i veçantë. Teksa e pohojnë diçka të
tillë vërehet edhe nostalgjia në fjalët edhe
mimikën e tyre. Një arkitekturë e tillë mund
të mbijetonte dhe të reflektonte harmoni
edhe mes komunikimit të banorëve,

56

|

EJANI

ndoshta vetëm në Rehovë, pasi ashtu siç
dëgjojmë të na rrëfejnë banorët përherë
ata kanë jetuar në paqe dhe në mirëkuptim
të plotë me njëri-tjetrin. “Nuk kemi pasur
ndonjëherë grindje apo kontradikta të
bujshme, veç në ndonjë mospërputhje të
vogël, por Rehova është fshatë i qetë”. Edhe
me të vërtetë teksa përshkon rrugët me
kalldrëm, vëren se ke gjetur strehëzën e
duhur për t’u larguar nga qendrat urbane
e ngjarjet e bujshme. Ndërtesat e vjetra,
banorët e paktë, por miqësorë, fushat e
vogla të gjelbërta që thyejnë ftohtësinë e
gurëve, si simbol i arkitekturës unike, duket
sikur sinkronizohen për të të krijuar një
qetësi edhe paqe të brendshme, që vështirë
se mund ta gjesh tjetërkund. Banorët e
Rehovës na rrëfejnë me krenari se gjatë
periudhës së monizmit, kjo zonë ka nxjerrë
shumë intelektualë, si Agim Qirjaçi, Koço
Prifti etj. Ndërsa, zanatet më të zakonshëm
që janë ushtruar ndër vite janë profesione
fisnike, si marangozë, zanatçinj e
mbi të gjitha ka kryesuar profesioni i
gurëgdhendësit. Gjurmët e këtyre të
fundit i vëren lehtësisht në portat e
shtëpive, në rrugët me kalldrëm, që janë
aty si dëshmi e vlerave arkitektonike e
historike të një vendi, ku shumica datojnë

Nuk kemi pasur ndonjëherë grindje
apo kontradikta të bujshme, veç në
ndonjë mospërputhje të vogël, por
Rehova është fshatë i qetë”
qysh në shekullin e 20-të.
Këto janë vetëm disa nga motivet, të cilat
bënë që në 25 janar të këtij viti Rehova
panoramike të shpallej me vendim qeverie
Qendër e Mbrojtur Historike, duke i dhënë
këtij fshati një rol të rëndësishëm, si
qendër e zhvillimit të turizmit në zonën e
Kolonjës. Përpos tipologjisë së larmishme
të ndërtesave, rrugëve me kalldrëm e
ndërthurjes unike të natyrës me dorën e
njeriut kush viziton Rehovën me siguri që në
kryqëzim të rrugicave do të vërejë një pemë
të lartë e të vjetër, që i tërheq instinktivisht
vëmendjen. Siç tregojnë banorët quhet
“Arra shekullore”. Kjo pemë e vjetër dhe e
lartë simbolizon përpos të tjerave edhe
një copëz historie të Rehovës. Shekullore,
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ehova është një fshat i vogël turistik, i cili gjendet rrëzë
malit Gramoz. Është vetëm 30 minuta larg nga qendra e
Ersekës, të shpie aty një rrugë e asfaltuar drejt malit, kjo
është edhe rruga e vetme. Rehova dallohet për ndërtesat e saj
karakteristike prej guri të ndërtuara me teknikën tradicionale.
Natyra e virgjër dhe e paeksploruar e këtij fshati piktoresk,
afërsia me Greqinë dhe Maqedonisë në ka bërë që vitet e fundit
të tërheq gjithnjë e më shumë turistë aventurier, të cilëve mali
Gramoz u ofron përpos të tjerave edhe mundësi për alpinizëm.

Rmri Rehovë do
të thotë “Vendi
i arrave” ose
arrahov, siç e
kanë quajtur
sllavët gjatë
dyndjes në këto
troje, shpjegojnë
banorët, duke
e bërë më
tërheqëse
simbolikën
e pemës së
moçme”
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siç ka edhe emrin, e lartë e me degëzime
të shumta edhe me një qëndrim miqësor e
krenar ashtu si dhe vetë Rehova bujare. Në
fakt emri Rehovë do të thotë “Vendi i arrave”
ose arrahov, siç e kanë quajtur sllavët gjatë
dyndjes në këto troje, shpjegojnë banorët,
duke e bërë më tërheqëse simbolikën e pemës
së moçme. Ky vend rrëfejnë ata me endje,
ka ruajtur vlerat dhe karakteristikat e saj
pavarësisht pushtimeve ndër shekuj.
Jemi duke përshkuar rrugicat e Rehovës për

të mbërritur në “Kishën e Shën Kollit” dhe
teksa banorët që hasim na përshëndesin e
na rrëfejnë fakte interesante për fshatin e
tyre, nuk mund të mos vëmë re mungesën
e moshave të reja. Tek-tuk mund të pikasim
ndonjë fytyrë që venitet mes kalldrëmeve,
si shpresa për të krijuar një të ardhme në
vendlindjen e tyre. E megjithatë rritja e
numrit të turistëve po hap një perspektivë
të re edhe për ta. Përfitojmë nga rasti të
pyesim banoret për gjellët tradicionale të
zonës. “Ejani, t’ju gatuaj një gjellë të mirë që
ta kuptoni siç duhet”, - përgjigjet njëra prej
tyre, duke na rrëmbyer një buzëqeshje me

Unë mundohem t’i pres turistët në
familjen time – tregon Sterjo, duke u
ndalur tek disa foto e episode me turistë
të huaj, - pasi edhe pse për Rehovën
mund të flasin shkrimtarë e shkencëtarë,
veç ne që jetojmë këtu mund t’ua
përcjellim vlerat e vërteta të saj”
dashamirësinë e saj. Fshati i Rehovës ka
ruajtur përpos vlerave të tjera edhe gatimet
tradicionale, si, mish me lakër, tavë kosi, supra
të ndryshme etj. Karakteristikë e zonës është
edhe lakrori me kungull, me presh, domate,
pastiçua, pasaroku, bamjet me mish në furrë
apo dhanaik. Pjekja e lakrorit ka një shije të
veçantë pasi piqet në saç. Mes rrëfimesh e një
peizazhi të krijuar për t’u admiruar gjendemi
përballë “Kishës së Shën Kollit”, një ndërtesë
dy katëshe prej guri të bardhë, siç janë
shumica e shtëpive në Rehovë, e cila gjendet
në atë që konsiderohet si sheshi i qendror
i fshatit. Zoti Sterjo Prifti na rrëfen se më
parë këtu mblidheshin pleqtë e kuvendonin,
e ndërsa gjatë viteve të fundit është bërë
si një pikëtakimi me turistët, që po shtohen
dita-ditës. Banorët tregojnë se në fshat vijnë
turistë nga të gjitha vendet e më së shumti
gjermanë, francezë apo belgë. Turistët i
presin 7 familje dhe secili prej tyre përpiqet t’u
përcjellë traditat dhe vlerat e fshatit, sipas
mënyrës së tyre. “Unë mundohem t’i pres
turistët në familjen time – tregon Sterjo,
duke u ndalur tek disa foto e episode me
turistë të huaj, - pasi edhe pse për Rehovën
mund të flasin shkrimtarë e shkencëtarë,
veç ne që jetojmë këtu mund t’ua përcjellim
vlerat e vërteta të saj”.
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4 gazetarët
shkrimtarë
RUDINA XHUNGA
ME “PËRRALLAT E
PITULUSHES”
Gazetarja dhe shkrimtarja
Rudina Xhunga boton librin
“Përrallat e Pitulushes”. Këto
përralla gazetarja e njohur
i boton bashkë me të bijën,
Alana Hilën. Këtë botim
Xhunga e sjell pas gjashtë
librash të tjerë, artistikë,
esse dhe intervista. Vet
autorja rrëfen se libri
botohet pas një premtimi, që i ka bërë vajzës së
saj kur lindi, Alanës. “Një ditë do të shkruaj një libër
me përralla për ty” ishte premtimi i bërë tashmë
realitet pas katër vitesh. “Kanë qenë kohë kur
ajo nuk bindej të pinte shurupin, kur sëmurej, apo
nuk hante mëngjes, apo i ndodhnin gjëra që duhej
t’ia shpjegoja dhe nuk dija si· Atëherë shpika një
personazh që e quajta Pitilushe, e cila nuk dëgjonte
mamin, babin dhe gjyshet, e bënte shumë gabime,
por më në fund, gjithmonë bindej. Sa herë Alana
kundërshtonte për diçka, më pyeste: Po Pitulushja
çfarë bënte, ma?”, rrëfen Xhunga. Kështu lindte
përralla e radhës. Prandaj një ditë vendosi t’i
shkruante, që mos të mbesnin më mes saj dhe
Alanës, por që të jenë një model referimi për gjitha
mamatë e gjyshet, që kanë fëmijë të vegjël (3 deri 6
vjeç), por edhe më të vegjël e më të mëdhenj. “Janë
përralla për çdo fëmijë dhe çdo nënë të kohëve
moderne. Që problemin më të madh ka ipadin e
celularin për fëmijët, gjëra që dikur në përrallat
tona me çufo e bubi kaçurrel as nuk mendoheshin.
Janë kohë të tjera dhe përralla për këto kohë”.
Xhunga beson te përrallat, sepse beson te nxitja
dhe figurat e fëmijërisë. Për të fëmijëria është
periudha më formuese dhe e paharrueshme në
jetën e njeriut.
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BLEND FEVZIU
ME “PUSHTETIN”
Libri i fundit i gazetarit
Blendi Fevziu titullohet
“Pushteti”. Fevziu
sjell një rrëfim mbi
Pushtetin, mes
përshkrimit brilant
dhe fotografik për
kohën kur zhvillohen
ngjarjet, duke krijuar
përshtypjen se po ecën
në Stambollin e fillim
viteve 1900. Trill letrar, detaje historike,
pushtet, personazhe me karakter të
fortë. Një qasje, e cila i lidh ngushtë
personazhet me ngjarjet dhe momentet
historike. Por, cilat janë dilemat e
pushtetit? Cilat janë rrokullisjet dhe
përplasjet me të cilat të përballë ai
(“Pushteti”)? Cili është raporti që njeriu
ndërton me pushtetin? Por, pyetja më
thelbësore, e cila merr përgjigje ndërsa
shfleton librin është nëse përmes
pushtetit, në një raport universal, më
shumë përfiton apo shkatërrohesh
prej tij?! “Libri është rrëfim për artin e
frikshëm të pushtetit dhe fundin e tij!
Një përrallë për të g jithë ata që besojnë
se janë të pavdekshëm”. Kjo është ajo
që shkruan vetë Blendi Fevziu, ndërsa
fton lexuesin e kultivuar të zbulojë
më shumë rreth një historie të rrallë
për raportet me pushtetin, një lojë
psikolog jike po aq sa me të vërteta
historike. Libri “Pushteti” është shkruar
në tre periudha të ndryshme, Gusht 1989
– Prill 2010 –Tetor 2016.

ENI VASILI
“UNË KAM VRARË”
“Indiferenca juaj na ka sjellë në burg”,… kjo
frazë e thënë me dorëzimin e pashpresë
të një të burgosure, në qelitë e burgut 325
në Tiranë, e dënuar për vrasje bashkë me
historitë e dhimbjes dhe krimit, pendesës, e
bënë gazetaren Eni Vasili ta sillte librin “Unë
kam vrarë” – i pari i shkruar prej saj – si një akt
përgjegjshmërie, një mea culpa e shoqërisë
për këto gra që deri përpara se të përfundonin
pas hekurave ishin të padukshme dhe të
pazëshme në këtë botën kaotike tonën…
“‘Unë kam vrarë’ është një akt rrëfimi për një
Shqipëri që nuk e njohin, për një realitet që
e injorojnë. Me këto fjalë Eni Vasili rrëfen jo
pakëz nga libri i saj. Janë rrëfime të vërteta!
Pas çdo vrasjeje ka një jetë, një histori, një
të kaluar, vuajtje, dhimbje që çuan deri në
pikën pa kthim… A do i njihte njeri jetët e
Dallëndyshe Kasajt, Xhemile Skukës, Orjola
Lleshit, B. K.-së, Hatixhe Ahmetit, Feruze
B.-së, Adriana Kolamit, Fatbardha Gjonit, Lule
Doçit apo Nazime Vishës, nëse për to nuk do
të shkruhej në medie pasi u shndërruan në
vrasëse?
“Kam përjetuar orë të tmerrshme, duke
dëgjuar historitë e tyre tronditëse, jam
pështjelluar edhe kam pasur nevojë për
psikolog. Për ditë me radhë jam mbyllur në
vete, duke menduar se si realitete të tilla
janë kaq afër nesh, pak kilometra nga ky
vend ku jemi mbledhur apo prej shtëpive
tona”, rrëfen Eni Vasili.

SOKOL BALLA
“LOJA QË NDRYSHOI
SHQIPËRINË”
Gazetari Sokol Balla prezanton për lexuesin librin “Loja
që ndryshoi Shqipërinë”. Në të ai prezanton sportin, si
ambasadorin më të mirë, jo thjeshtë të politikës, por të
një vendi, që nga kohët më të lashta të Olimpias greke.
Në këtë libër Balla flet për Shqipërinë, për ecurinë
e saj e saj në këto dy dekada e gjysmë. “Në futboll
pasqyrohet shpirti i Shqipërisë në epoka të caktuara, i
vuajtjes dhe varfërisë, i rilindjes dhe prosperitetit, atij
fals të piramidave, por dhe atij real të pas viteve 2000,
të krenarisë së humbur nga tranzicioni dhe asaj të
rigjetur sërish”, thotë Balla. Ndërsa, rrëfen se ka qenë
në ndeshjet e Kombëtares dhe të “17 Nëntorit” për
vite të tëra rresht. Shtëpia e tij e dytë ishte stadiumi
“Qemal Stafa”. Për herë të fundit ka qenë atje më
shtator 1990. “Kam qenë dy herë. “Dinamo” kampione
ndeshej me kampionët e “Olympic Marseilles”. Nuk
di se si gjeta mënyrën të çaja kordonin policor për
të hyrë në fushë. Deri aty ku trajneri i francezëve po
testonte fushën, i shoqëruar nga një gazetar i “Sporti
Popullor”. Idhulli im dhe i miliona tifozëve, Franz
Beckenbauer, si dhe Robert Papa, pranë tij, ngelën të
habitur. Një djalë i ri, me syze, bëri aktin e paprecedent:
po i kërkonte Kaiserit një autograf, mbi një foto të
tijën, me ngjyra, me Kupën e Botës që kishte ngritur dy
muaj më parë, në Romë. Kaiseri firmosi foton dhe më
pas fshiu dorën nga djersa e dorës sime të sikletosur,
që iu drejtua për ta shtrënguar. Gazetari i “Sportit
Popullor” lajmëroi policët, të cilët më intervistuan
me hollësi, por qëllimi ishte tjetër. Ata kërkonin të
shihnin se çfarë letre kishte firmosur gjermani i
famshëm. Për më tepër, njëri prej tyre tentoi ta griste,
por duhet të ketë ndeshur në sy njerëzish të inatosur.
Ishin kohë të vështira për regjimin. Njerëzit braktisën
shkallët e stadiumeve dhe iu drejtuan ambasadave
dhe shesheve e, më pas, edhe porteve dhe kufijve. Në
stadium nuk do ktheheshin për shumë vite me radhë.
Bashkë me ta, as unë…”, rrëfen Balla.
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Muzeu

gjallërues

i tëshijeve
reja
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SUZANA VARVARICA KUKA

K

orça është qyteti i mrekullueshëm
i Shqipërisë Juglindore, e cila pas
viteve 2000 është kthyer në një nga
mjediset që vizitohet e popullohet,
në fund javë, më shumë se çdo
qytetet tjetër i vendit tonë. Por ka qenë e
tillë edhe në kohë më parë, sepse bukuritë
e rrethinave të saj kanë qenë kaherë të
lakmueshme. Kënaqësitë që të jep Korça
rrjedhojnë nga shumë arsye. Disa syresh e
gjejnë zanafillën te brendësia e qytetit, te
banorët e saj, në punën dhe atdhetarin e
tyre, në kulturën dhe arsimin. Për fat, çdo
kush që merr përsipër të flasë për këto të
fundit, e nis atje te djemtë dhe vajzat, burrat e
gratë e saj të shek. XIX e tërhiqet tehu. Ditët
e fundit, pamja e brendshme e Korçës ka
pësuar përmirësim të vlerave në niveleve të
larta. Trajtimi i qytetit është kryer me sukses
nga zbatimi i projekteve të gjithanshme
për ruajtjen, rregullimin, konstruktimin dhe
restaurimin e mjediseve urbane, mirëmbajtjen
e rrugicave të gurta, rrugëve dhe bulevardeve,
pazarit të vjetër, parqeve e monumenteve,
shtëpitë dhe vilat e ndërtuara nga fillimi i
shek. XX, si dhe në vitet 1920-‘40. Mund të
jenë bëra gjëra që nuk duhet? Po, natyrisht,
ndonjë tek-tuk, sepse “çmenduria” e
ndërtimeve ka infektuar diku edhe njerëzit
e saj. Ndoshta, Korça, është një nga qytetet
e dëmtuara shumë më pak. Ndërsa, është
një qytet i qëmtuar me shumë kujdes, për të
ruajtur trashëgiminë.

Ndërtesa e Muzeut Kombëtar të Artit
Mesjetar është një nga mjediset e rinj
arkitektonik, e cila do të mbetet shenjë e
shprehi e ndërtimeve të shek. XXI. Ndërtimi
përfundoi në 2016 dhe u inaugurua në tetor
të po këtij viti. Ai sot është vlerë e shtuar për
qytetin e Shqipërinë.
Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar, në Korçë të
befason, të tërheq dhe të përmirëson shijet
mbi kohën që jetojmë. Ai na bën diferencën e
ekspozimit të ditëve të sotme, nga një kohë
të lënë pas. Funksioni i tij ka gjallëruar jetën
kulturore dhe edukuese. Ky është qëllimi i çdo
institucioni muzeor në kohët moderne dhe
kontenporane. Ai është shembulli i ngjashëm
me muzeun Kombëtar të Fotografisë “Marubi”
në Shkodër, që së bashku tregojnë rreth një
rruge tjetër të menaxhimit, organizimit dhe
drejtimit profesional. E thënë në këtë mënyrë
duket e thjeshtë, por dijet tona mbi një situate
të re muzeore shqiptare mund të zhvillohen
e të krahasohen vetëm nëse kemi prekur
mjedise të tilla bashkëkohëse në vende të
rajonit dhe të Europës.
Çdo muze ka një dinjitet të tijin, i cili
klasifikohet nga koleksioni që konservon
dhe ekspozon, nga informacionet e reja që i
referon publikut.
Dinjitetin e Muzeut Kombëtar të Artit
Mesjetar të Korçës nis e njeh nëse shkon
dhe e viziton, nëse qëndron e zbulon
artefaktet e shumta që ruhen në fondet
e tij dhe ato që ekspozohen në sallat e
ekspozimit. Ai është i vendosur në mesin e
një mjedisi të gjelbëruar me pemë.
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Ai ka një pamje pozante dhe imponuese.
Godina e tij është një ndërtesë arkitektonike
bashkëkohore, tejet e rrallë në qytetin e
Korçës dhe jo vetëm. Muzeu është trashëgimi
i koleksionit ikonografik që konservon, i
punës së specialistëve, që mbrojnë e kurojnë
në thelb artefaktet mesjetare, si dhe i punës
studimore dhe referuese të lektorëve, që
përhapin dije dhe informacion historik e
kulturor rreth veprës së besimit kristian. Ata e
vlerësojnë si një nga pjesët më të rëndësishme
të trashëgimisë mesjetare në Shqipëri dhe në
Europën Juglindore.
Muzeu ka historinë e tij, që e nis jetën aty
nga viti 1980-të dhe e bëri të mundur puna

64

|

EJANI

shkencore dhe studimore e profesorëve
dhe restauratorëve të parë, ndër të cilët,
z. Theofan Popa historiani themeltar i
artit Bizantin e Pasbizantin, si dhe e znj. së
nderuar ruse Viktori Puzanova, restauratore
themeltare e disa prej veprave mesjetare.
Koleksioni, aso kohe e deri në ditët e para
të tetorit të vitit 2016, ishte i vendosur në
një godinë të vjetër jo muzeore. Mjediset e
së cilës nuk ishin të mjaftueshëm, kushtet e
ruajtjes dhe të restaurimit ishin të pjesshme.
Ato kryheshin me pasionin e specialistëve,
por në vështirësi e parametra të kundërta me
statistikën dhe ligjshmëritë e temperaturave
të konservimit të veprës së Artit Mesjetar.

Ndërtesa e Muzeut ka dy pamje atë të
jashtme dhe të brendshme. Të dyja bashkë
të impresionojnë për strukturat gjeometrike
bashkëkohore. Ndërtesa, po të shihet me
kujdes duket sikur mban në brendësi të vet
ndërtesën e vjetër prej guri e dykatëshe
korçare. Ajo është imazhi i reduktuar, i
pastruar, i minimalizuar dhe i kompozuar
matematikisht nga një mendje bashkëkohore,
e cila ka memorizuar çdo detaj të ndërtesës
korçare si brenda ashtu dhe në fasadat e saj.
Dizajni arkitektonik ka respektuar përdorimin
e materialeve ndërtimore tradicionale, si gur
dhe dru, por i ka dhënë prioritet materialeve
teknologjike më të reja. Arkitekti dizajner ka
krijuar strukturën arkitektonike kuboide, e
cila formohet nga një kompozim harmonik
disa kuboidësh. Fasada të jep përshtypjen e
një përbashkimi prerjesh kubash, kuboidësh
dhe prizmash. Në sipërfaqen e të cilëve zë
vend hyrja me kolona prizmatike, dritare të
pakta drejtëkëndore me brinjë të barabarta,
si dhe të tilla drejtkëndore vertikale e
horizontale, me brinjë të ndryshme.
Natyrisht harmonia e së jashtmes me të
brendshmen sigurojnë tek vizitori tërheqjen e
duhur dhe rehatinë gjatë procesit shijues dhe
informues. Muzeu në brendësinë e tij vjen me
dy pamje në sinkron funksional. Disa mjedise
ruajnë atmosferën mistike që me hyrjet, me
dritën e ngushtë e të përqendruar mbi vepër
dhe me lëvizjet e pakta të spektatorit. Këto
cilësi, në dukje krijojnë idenë e ardhur nga
një kohë në të shkuarën, ku ikona e vogël,
e madhe, si dhe ikonostasi e pjesë të tij,
referojnë jo vetëm cilësinë e besimit, por në
mjedisin muzeor qartësojnë cilësinë e vlerës,

subjektin e shenjtit apo të skenës biblike,
emrin e artistit mesjetar, zonën gjeografike
të referencës dhe periudhën e krijimit. Disa
mjedise të tjera shprehen për një qëndrim
më real dhe modern të konceptimit të sallës
ekspozuese, realizuar me shumë mjeshtëri
që nga ndarja e dhomave, tek ngjyra e
mureve, ndriçimi i hapur, druri i ngrohtë
dhe mbi të gjitha mënyra e ekspozimit të
ikonave, portave të bukura, kapakëve të
kodikëve, objekteve liturgjik etj. Natyrshëm
të gjitha këto ide kanë lidhje me një qëndrim
subjektiv, por bashkëkohor mbi kompozimin
mjedisor dhe hapësinor, mbi kurimin estetik
dhe shpërndarjen e objekteve ikonografik.
Muzeut, drejtuesit, specialistëve, kuratorëve
dhe historianëve, që do të studiojnë në
thellësi ikonën, u lind e drejta të organizojnë
ekspozita të ndryshme, ku në themel të tyre
është promovimi i veprës mesjetare, por edhe
informacioni që ato përmbajnë në kohë, në
autorë dhe në teknologjinë krijuese. Muzeu
Kombëtar i Artit Mesjetar të Korçës nuk
mund të ishte një përjashtim cilësor, nëse
do të mungonte laboratori dhe mjediset
konservuese apo fondi i tij. Fondi apo vendi
ku flenë veprat, funksionon me parametrat
më bashkëkohor, si për panelet ku vendosen
veprat ashtu dhe për mënyrën e lëvizjes së
tyre. Laboratori i ri, i gjerë, me hapësirat e
domosdoshme, është një mjedis modern, ku
punojnë specialistë restauratorë të sprovuar,
që zhvillojnë të gjitha proceset teknologjike
e kimike të mirëmbajtjes dhe shpëtimit të
jetës së veprave, që mund të kenë në kurrizin
e tyre qindra vite jetë. Në të gjithë mjediset e
muzeut temperatura 23 apo 24 gradë është

normë dhe stabilitet.
Deri tani në ditët e sotme, që nuk janë shumë
ditë nga ajo e përurimit dhe funksionimit
të Muzeut Kombëtar të Artit Mesjetar të
Korçës, shprehen për suksesin e cilësive të tij.
Këto cilësi garantohen nga puna e parë e tij:
drejtimi i qartë dhe shkencor për restaurimin
dhe konservimin e artefakteve të kohës
bizantine. Së dyti: nga ekspozimi i veprës dhe
nga programet e edukimit, të cilat ndiqen dhe
organizohen me kujdes ndërmjet Muzeut,

misionit të tij dhe nxënësve të shkollave, që
janë përcaktues të një brezi të ri vizitorësh në
të ardhmen. Së fundi: suksesi më i dukshëm
i Muzeut është dashuria dhe pasioni për të
mbrojtur trashëgiminë e Artit Mesjetar të
zhvilluar në territorin shqiptar dhe më gjerë, e
cila është e shënuar edhe në analet studimore
dhe arkivore të trevave bizantine dhe
pasbizantine në rajonin e vendeve të Europës
Juglindore, ku mesjeta shqiptare zë një vend të
mirëpërcaktuar.

Dizajni arkitektonik ka respektuar përdorimin
e materialeve ndërtimore tradicionale, si gur
dhe dru, por i ka dhënë prioritet materialeve
teknologjike më të reja. Arkitekti dizajner ka krijuar
strukturën arkitektonike kuboide, e cila formohet
nga një kompozim harmonik disa kuboidësh...

EJANI | 65

Lorenc Glozheni: Në tre

M

uzeu i Artit Mesjetar në Korçë
është një institucion mjaft i
rëndësishëm social-kulturor, të
cilit nga data 3 tetor e vitit të kaluar
iu rritën edhe më tepër vlerat. Arkitektura
e godinës është ngritur nga disa parametra
bashkëkohorë.
Për vizitorët kryesore është salla e
ekspozitës. Më pas fillohet, sipas pavijoneve,
të ndryshëm, sipas një rendi kronologjik.
Veprat që ekspozohen nisin nga shekulli i
XIV-të edhe vazhdojnë deri në ditët tona.
Numri i eksponateve të ekspozuar në Muzeun
e Ri është rreth 400 objekte. Ndërsa, në
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Muzeun e Vjetër kanë qenë rreth 7000 mijë
objekte, ku pjesa më e madhe e tyre janë
ikona, që datojnë nga shekulli i XIII-XIV etj.
Në muze ka edhe objekte guri, tekstil edhe
metal. Ato që nuk janë të ekspozuara ruhen në
sallën e fondeve, (tre dhoma) me një klimë të
përcaktuar. Tani në databaze kemi përcaktuar
çdo ikonë me numrin e saj, certifikatën e çdo
objekti. Dhoma e dizifketimit në këtë muze,
është ndër më të radhët edhe në Europë (11 të
tilla). Nuk përdoren kimikate, por vetëm një
proces i rritjes së temperaturës. Muzeu i Artit
Mesjetar në Korçë u projektua nga arkitekti
Peter Willson dhe Dea Studio. Duke vizituar

këtë muze rritet dashura për trashëgiminë
tonë kulturore, kombëtare. Numri i vizitorëve
brenda 4 muajve është rreth 6000 veta.
Ambientet e ekspozimit
1. Salla hyrëse është ambienti i parë. Këtu
është integruar recepsioni. Aty ka një kolazh
abstrakt raftesh për shitje kartolinash,
librash, posterash dhe krijime artizanale
të artistëve lokalë. Në krahun e majtë tek
raftet vendosen kuti me ngjyra që krijojnë
një atmosferë misterioze dhe ekzotike. Në të
djathtë janë tre panele me ngjyrë të zezë ku
do të ketë material informativ shkruar me të

muaj 6000 vizitorë
bardhë. Dyshemeja këtu është me gur të zi.
2. Salla e Artë përfshin modelin e Murit të
Madh të Petërsburg-ut dhe shkallët qendrore.
Ngjyra këtu është e artë dhe në këtë mur
ekspozohen rreth 70 ikona.
3. Ballkoni ka një parmak të rendë të zi dhe një
mur të bardhë ku ekspozohet rreth 8 ikona të
shekullit.
4. Labirinthi i Zi - Pjesa qendrore e muzeut
është konceptuar pjesërisht ierrët dhe
misterioz me ndriçim individual për secilën
ikonë që këto të spikatin në të errëtën që i
rrethon. Këtu ekspozohen ikona të shekullit
XV - XVI, shkolla e Beratit Onufri,

Nikolla Onufri, Onufer Qiprioti etj.
5. Salloni i Kuq është një hapësirë sensitive
ku të gjitha sipërfaqet janë të kuqe. Në
qendër ka një platformë druri mbi të cilën
vendoset ikonostasi i Rehovës me 39
ikonat e tij. Këtu ekspozohen disa ikona
të shekullit XVII dhe ikona të shek. XVIII
të shkollës së Korçës, Voskopojës dhe
Kostandin Shpataraku.
6. Dhoma e Bardhë është ambienti i fundit i
ekspozitës. Ajo është e ndriçuar nga i gjithë
tavani (sistemin Zumtobel). Këtu ekspozohen
vetëm tre ikona të rëndësishme që mbeten në
memorien e vizitorit.

Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar,
në Korçë, u përurua më 24 Prill
1980. Ai është një nga qendrat
muzeore më të rëndësishme të
Shqipërisë e më gjerë. Fondi i tij
ka mbi 7 mijë objekte kulti e arti,
kryesisht ikona e më pak punime
guri, druri, metali e tekstili të
krijuara nga mesjeta e hershme
deri në fillim të shek. XX prej
artistësh anonimë e të mirënjohur,
nga treva të ndryshme të vendit.
Në sallën kryesore janë vendosur
një koleksion ikonash dhe objekte
nga më të mirat, krijuar në shekuj
e që pasqyrojnë momente
të ndryshme të zhvillimit të
ikonografisë shqiptare dhe
përfaqësuesit kryesorë të tyre.
Aty ka vepra të autorëve anonimë
të shek. XIII-XIV dhe të tjerë të
mirënjohur si: Onufri, Onufër
Qiprioti, mësues Kostandini,
Jeromonaku, Shpataraku,
Selenicasi, vëllezërit Zografi etj.
ÇMIMET E BILETAVE
200 Lekë Studente
300 Lekë Familjare
350 Lekë Pensioniste/invalide
500 Lekë Grup +30
700 Lekë Standart
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5

NGA
PUTHJET
MË TË
BUKURA TË
HISTORISË
SË ARTIT
Puthja, ka qenë gjithmonë
shprehja më e bukur e dashurisë,
e përshkruar nga artistët e të
gjitha epokave në të gjitha stilet.
Më poshtë ju njohim me 5 puthjet
më të bukura...
Për Cirano di Bergerac “puthja”
ishte apostrofa midis fjalëve
të dua. Për shumë piktorë
“puthja” ka qenë tema me
të cilën arti ka mundur të
përfaqësojë ekstazën midis dy
të dashuruarve. Janë të shumta
puthjet në historinë e artit
(mund të zgjidhni të preferuarën
tuaj), ne ju propozojmë këtu
më të famshmet dhe ato më
përfaqësueset.
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FRANCESCO HAYEZ
“Puthja” e një pikture të famshme të
Françesco Hayez në vitin 1859. Është
një pikturë shumë sensuale, ku dy
dashnorë shkëmbejnë një puthje para
se burri që është me një këmbë në
shkallë, të largohet. Por, piktura ka
edhe një kuptim të madh të rilindjes:
në fakt burri mban ngjyrat e flamurit
italian ndërsa gruaja ka ngjyrat e
Francës, aleates së Italisë. Piktura
shpreh ndjenjën e pastër dhe pasionale,
tipike të Romantizmit italian.

GUSTAVE KLIMT
“Puthja” e famshme është në radhë të
parë ajo e artistit të madh austriak e
realizuar në vitin 1907 dhe e konservuar
në Vjenë në galerinë “Österreichische”.
Kjo vepër, në përputhje të plotë me
kanonet e stilit “Art Nouveau”, është
pikturuar në kanavacë me dekorime
dhe mozaikë ngjyrë ari në sfond.
Përfaqëson ekstazinë që provokon
dashuria. Burri dhe gruaja duken se i
përkasin një trupi të vetëm që bëhet
një me universin. Lulet dhe barërat në
të cilat janë mbështetur dy dashnorët
përfaqësojnë ngarkesën jetësore që
gjenerohet nga dashuria.

RENÉ MAGRITTE
“Dashnorët” është një vepër e
piktorit belg surrealist René Magritte
e pikturuar në vitin 1928. Piktura
përfaqëson një çift të mbuluar me një
vel që puthen e përqafohen. Sigurisht
simbolike, shumë kanë spekuluar
rreth shkakut përse çifti është i
mbuluar, ndërsa të tjerë e kanë
interpretuar pikturën në mënyra
të ndryshme; sidoqoftë në çdo rast
interpretimi që dominon është ai i
“Dashuria është e verbër”.

GIOTTO
Takimi me Anna dhe Gioaçhino në
Portën e Florinjtë është një afresk i
Giotto-s, që daton rreth viteve 13031305 dhe është pjesë e ciklit të Chapel
Scrovegni në Padova. Është e fundit
nga tregimet e Joachim-it dhe Anna-s.
Takimi prekës mund të konsiderohet
si puthja e parë e pikturuar në
historinë e pikturës.

EDVARD MUNCH
“Puthja me dritaren” është një pikturë e
vitit 1892 e ruajtur në Muzeun Kombëtarë
të Oslos. Piktura është pjesë e një grupi
veprash rreth temës së ciklit të jetës,
të vdekjes dhe të dashurisë. Raporti
ndërmjet burrit dhe gruas është një temë
e trajtuar shpesh nga Munch. Dy figurat
e përqafuara, aq sa është e pamundur
t’i dallosh të ndara nga njëra-tjetra,
përfaqësojnë humbjen e identitetit.
Raporti midis një burri dhe një gruaje
shpaloset në formë tensioni ndërmjet
dëshirës dhe frikës për të dashuruar. Në
këtë marrëdhënie të turbullt mbizotëron
tensioni fizik i dy figurave të përqafuara
në tentativë për t’i ngjasuar njëri-tjetrit
apo për të fshirë njëri-tjetrin. Në gjithë
këtë unch transmeton atë ndjenjën e
dhimbshme të dashurisë që lidhej me
jetën e tij personale.
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KESHILLAT E

E

nëse eksperienca do të tregonte
se sekretet për të rritur një fëmijë
të lumtur, të shëndetshëm dhe
inteligjentë fshihen pas thjeshtësisë?
Ndonjëherë mjaftojnë veprime të përditshme
konkrete për ta bërë më të lehtë dhe më
të kënaqshëm rolin e prindit, si dhe për t’i
garantuar fëmijës rritjen dhe vëmendjen që
meriton. Psikologjia Entela Binjaku, në këtë
intervistë për revistën “Ejani” , jep këshilla
të vyera për prindërit, se si ata mund të
ndihmojnë fëmijët e tyre të jenë gjithmonë
pozitivë, me humor të mirë, të kenë rezultate
të mira në mësime, si dhe të mos jenë
kapriçozë apo të pabindur. Ajo jep direktivat
e duhura për të mos nënvlerësuar disa gjeste,
madje edhe të thjeshta, që mund t’i japin më
shumë qetësi dhe lumturi fëmijëve tanë, si dhe
mund t’i bëjë ata të jenë më të suksesshëm në
jetë.
Sa e rëndësishme është që fëmijët të
ruajnë një ritëm të përditshëm
harmonik?
Natyrisht është
e rëndësishme për
zhvillimin dhe rritjen
e fëmijës. Këto janë
procese të lidhura ngushtë
me njëra-tjetrën. Ndryshe
mund të themi se janë me
rëndësi për parametrat
somatometrikë (pesha,
gjatësia, perimetri i kokës) dhe
parametrat fiziometrikë (kapaciteti jetësor,
dinamometria etj). Ndër to, për shembull,
gjatësia është një ndër treguesit e zhvillimit
fizik, pesha pwr shembull, kur fëmija është
në moshën 6-7 vjeç varet shumë nga kushtet
e jetesës, ushqimit, veprimtaria fizike etj.
Perimetri i kokës pwr shembull është me
rëndësi, sepse bën vlerësimin e saktë të
sistemit nervor qendror dhe sidomos të
trurit të fëmijës. Sistemi nervor është
organi kryesor që krijon lidhjen e fëmijës
me mjedisin përreth. Dhe të gjitha këto
janë në varësi të regjimit të përditshëm që
një fëmijë ka. Kur flasim për zhvillimin e tij,
ne duhet të shqetësohemi për proceset
që ndodhin me trurin e fëmijës. Kur lind,
truri i fëmijës peshon 360-370 gramë, dhe
është një e teta e peshës së trupit, kur
është 9 muajsh pesha e trurit dyfishohet
dhe në 3 vjeç trefishohet. Pra nga viti në
vit truri te fëmija pëson ndryshime duke
qenë në zhvillim të pandërprerë. Në moshën
5-10 vjeç kur zhvillimi i fëmijës nuk ka
përfunduar, sistemi nervor nuk ka arritur
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pjekurinë ndaj fëmija lodhet, preket shpejt,
nervozohet, tregohet i papërmbajtur. Në
klasat e ulta fëmijët lodhen shpejt. Faktorët
e jashtëm prekin sistemin nervor, ulin
ekuilibrin, shkaktojnë dukurinë e lodhjes
mendore. Si rrjedhojë, fëmija tregon ulje
të aftësisë për punë, mërzitje, humbje
vullneti, oreksi, pagjumësi etj. Në ato
raste kur fëmija nuk respekton normat e
higjienës mendore dhe punon pa regjim të
rregullt lodhja mendore kalon në mbilodhje.
Lodhja mendore reflektohet në veprimet e
ngathëta, humbja e saktësisë etj. Në rastet
kur bëhen ekskursione fëmija qw është i
lodhur mbetet pas, nuk ka interes për ato
që tregohen, si rezultat i mbingarkesës
bëhen nervozë, shkelin normat e sjelljes dhe
të disiplinën. Të rriturit i quajnë ndryshe
të padisiplinuar për shkak se nuk ndalen
në njohjen e natyrës së rasteve. Shkaqet e
lodhjes duhen kërkuar edhe në familje.

Fizionominë
e familjes e
përbëjnë kryesisht
marrëdhëniet që
zhvillohen mes
anëtarëve të saj.
Marrëdhëniet
prindër-fëmijë
janë problem i
shoqërisë sonë”

PSIKOLOGES
PER FEMIJE TE LUMTUR

DHE INTELIGJENTE
A është e domosdoshme për fëmijët që të
rriten me prindër të qetë dhe të lumtur?
Dhe nëse po, si mund të arrihet diçka
e tillë nga prindërit (duke pasur
parasysh lodhjet dhe streset nga
puna apo probleme të tjera)?
Fizionominë e familjes e përbëjnë
kryesisht marrëdhëniet që zhvillohen
mes anëtarëve të saj. Marrëdhëniet
prindër-fëmijë janë problem i shoqërisë
sonë. Marrëdhëniet në familje janë
pasqyra konkrete e fëmijës. Një mjedis
familjar i natyrshëm, jo i zhurmshëm, i
përshtatshëm për transformimin gradual
të fëmijës në të rritur është kushti për të
edukuar vetëkontrollin me të tjerët. Po aq

Rënia e fëmijës nga
mësimet, humbja e interesit
për gjërat e reja, përgjumja
në orët e mësimit, humbja
e shkathtësive etj. Janë
motive për t’u shqetësuar
nga ana e prindërve”

të rëndësishme janë marrëdhëniet mes
vëllezërve dhe motrave në familje, që sipas
studimeve ka po të njëjtin ndikim, si ato mes
prindërve. Falë këtyre marrëdhënieve mund
të edukohen ndjenja të tilla, si mungesa e
përmbajtjes, ndjenjat e dhunshme, urrejtja
shpërfillja, qëndrimet komanduese etj. Në
ngjarjet pas ‘90-s tek ne familja u shoqërua
me ndryshime të mëdha. U rrit numri i
familjeve me një prind, u rrit numri i martesave
të zgjidhura, numri i fëmijëve që jetojnë
në institucione, fëmijë që kanë jetuar me
traumën etj.
Çfarë roli ka në formimin e fëmijës
vetëbesimi? Çfarë do t’u këshillonit
prindërve për të rritur fëmijë të sigurt në
vetvete?
Vetëbesimi është me rëndësi për fëmijën,
sepse ai ndikon në mënyrën se si fëmija
eksploron, se si pranon dhe mëson nga
gabimet se si fiton kurajon për t’u ringritur.
Është parë nga studimet që fëmijët që kanë
një mbështetje atërore e gjejnë veten më mirë
në mjediset artistike dhe intelektuale ku dhe
vetë shfaqin më shumë ambicie. Fëmijët që
trajtohen me më shumë përkujdesje nga nënat
kanë prirje të jenë më ankthiozë etj.
Një nga problemet më shqetësuese të
shumicës së prindërve janë rezultatet e
fëmijëve në shkollë. Por jo të gjithë
fëmijët mund të kenë prirje të forta
lidhur me lëndë të caktuara. Çfarë
qëndrimi u sugjeroni prindërve të mbajnë
në këtë rast?
Rënia e fëmijës nga mësimet, humbja e
interesit për gjërat e reja, përgjumja në
orët e mësimit, humbja e shkathtësive
etj. Janë motive për t’u shqetësuar nga
ana e prindërve. Në të gjitha këto raste
këshillohet bashkëpunimi i ngushtë më
shkollën, me këshilluesin apo punonjësin
ose psikologun e shkollës, këshillohet
forcimi i disiplinës në kryerjen e detyrave
që i jepen fëmijës në shtëpi, krijim i një klime të
ngrohtë e të pandërprerë me fëmijën, kalimi
i sa më shumë kohe pranë tij etj. Bisedat në
mbledhjet me prindërit të jenë të një natyre
bashkëpunuese dhe ballafaquese mes
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prindërve. Shpesh të rriturit prindër stepen
nga përballjet me problemet e fëmijës, dhe i
lënë shumë elementë të devijojnë në vazhdim.
Shpesh shumica e fëmijëve bëhen shumë
tekanjoz. Pas kapriçove të tyre mund të
ndodh të fshihet ndonjë tjetër ndjesi e
brendshme? Ç’mund të bëjë prindi në këtë
rast?
Ajo që në gjuhën e përditshme njihet si
tekë, ka një bazë psikologjike ku mund
të përqendrohesh për ta shpjeguar. Disa
fëmijë kërkojnë të jenë përherë në qendër
të vëmendjes, sepse kjo është një sjellje
e mësuar nga vëmendja e të rriturve ndaj
tyre. Në ato kur nuk ndjehen të tillë, ata
përdorin format e “presionit” në mënyrën
e tyre, duke këmbëngulur dhe manipuluar
dashurinë prindërore. Manipulimi në këtë
rast interpretohet më kapriçot në rast se
nuk i plotësohet një kërkesë. Po ashtu fëmijë
të tjerë që ndjejnë nevojën të kompensojnë
mungesën e vëmendjes nga ana e të rriturve
i mëshojnë tekave, duke e vendosur prindin
apo të rriturin nën një ndjesi faji. Dhe kjo
është sërish një formë e manipuluar e
sjelljes së fëmijëve. E mira është që prindi
të jetë përherë i vëmendshëm dhe konstant
në sjelljen edukuese, duke i dhënë fëmijës
modelin më të mirë që ai njeh të sjelljes.
Për shkak të punës shpesh prindërit nuk
kanë shumë kohë për të kaluar me fëmijët e
tyre. Si mund të bëjnë ata të mundur që ajo
kohë e kaluar së bashku të plotësohet në
mënyrën më të mirë të mundshme? ( Duke
pasur parasysh se shumë prindër të tjerë
mund të jenë gjithë kohës me fëmijët dhe
përsëri nuk e shfrytëzojnë si duhet këtë
mundësi)
Kjo është një kohë marramendjeje nga
pikëpamja e ritmit të jetës jashtë familjes
për disa prindër, kuptohet jo për të gjithë.
Shpesh ata janë të detyruar të japin më shumë
kohë ekonomisë jashtë familjare, sepse falë
saj ata sigurojnë jetesën e gjithë familjes.
Në këto raste këshillohet që ata të kërkojnë
ndihmë nga brezi tjetër, pra gjyshërit janë një
opsion. Por, koha e kërkuar nga prindi është
e domosdoshme. Për këtë prindërit duhet
të planifikojnë më mirë angazhimin jashtë
familjes, të kërkojnë nga pushteti vendor të
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plotësohen disa kushte minimale ku fëmijët
të socializohen apo të kalojnë kohën e lirë me
njëri-tjetrin, në praninë e një punonjësi social,
në kushtet kur prindi e ka të pamundur të jetë
i pranishëm.
Më mirë një prind autoritar apo një prind
guidë? Duhet imponuar mendimi apo lipset
një shembull i mirë?
Tipat e prindërve ndahen, sipas
temperamentit dhe karakterit. Tipat e
prindërve janë pozitivë dhe negativë, edhe
pse kjo është një ndarje relative, pra jo të
gjithë janë kështu. Tipat pozitivë janë ata që
zotërojnë temperamentin e tyre, qëndrimet
dhe reagimet, kanë karakter të fortë, veti
të larta morale që i tregojnë në mënyrën, si
komunikojnë, si mendojnë, si sillen e si punojnë.
Ky është tipi i prindit pedagog apo prindit
demokrat. Këto janë modelet më të mira që
ne sugjerojmë. Të tjera modele janë prindi:
patriarkal, perfeksionist, prindi i mërzitshëm,
prindi i butë, prindi autoritar i egër. Të gjitha
këto modele janë të papërshtatshme për një
edukim të mirë të fëmijës. Këta prindër shohin
e kërkojnë tek fëmija mungesën e realizimit të
vetvetes. Këta zakonisht janë prindër që bien
në konflikt me veten dhe me fëmijën, hyn në
konflikt me mësuesit të cilët i mendon se nuk
ja vlerësojnë si duhet etj. Pasojat reflektohen
te fëmija që nis e gënjen, humbet lidhjet me
shokët etj.
Në Shqipëri ndodh jo rrallë të vërejmë fëmijë
të moshave të vogla me telefona në duar
(smartphone, iphone apo tableta). Si mund
të ndikojë kjo në zhvillimin e tyre? Sa të
rrezikshme janë këto mjete komunikimi në
duart e një fëmije?
Sigurisht teknologjia është e ardhmja nga
e cila nuk mund të jesh i shkëputur dhe as
fëmijën nuk mund ta shkëpusësh, sepse
krijohet ndjesia e mbetjes pas të tjerëve, e
shkëputjes nga bota etj. Një ndër gabimet që
bëjnë prindërit është që e afrojnë fëmijën me
këtë teknologji, kur ai është ende në formim
dhe kur elementi social është përcaktues
për sjelljen e tij apo për mënyrën se si vendos
raportet me të tjerët. Teknologjia e përdorur
në mosha të vogla i shkëput nga mjedisi real,
krijon një botë imagjinare larg realitetit, humb
mundësinë e pasurimit të fjalorit të folur, rrit

Disa fëmijë
kërkojnë të
jenë përherë
në qendër të
vëmendjes,
sepse kjo është
një sjellje e
mësuar nga
vëmendja e të
rriturve ndaj
tyre. Në ato kur
nuk ndjehen
të tillë, ata
përdorin format
e “presionit”
në mënyrën
e tyre, duke
këmbëngulur
dhe manipuluar
dashurinë
prindërore...

izolimin e fëmijës nga të tjerët, i bën dembelë
nga pikëpamja e të menduarit analitik, i
largohen librit dhe humbasin mundësinë e të
lexuarit e të pasuruarit të botës shpirtërore
etj. Edhe pse ka studime që flasin për zhvillime
të trurit te fëmijët që kanë një raport të mirë
më teknologjinë, të cilat tregojnë për një
shkallë të lartë të inteligjencës në radhët
e tyre, sërish specialistë shqetësohen për
problemet e varësisë nga teknologjia. Ne në
Shqipëri nuk kemi as qendra për trajtimin e
varësive të cilësdo natyrë. Aq më shumë këtë
lloj varësie nga teknologjia, e cila ende nuk ka
nisur të konsiderohet shqetësim. Në raste të
tilla këshillohet jeta sportive, aktivitetet në
natyrë e në rrethet artistike etj.

Këshilla do të ishte të marrin
me vete fëmijët kur shkojnë e
bëjnë pazarin. Shumë pak prindër
e bëjnë këtë gjë me fëmijët e
tyre. Të flasin me fëmijët sesi
funksionon bota bimore, natyra, të
mirat e ushqimit natyral...

Një tjetër problem është kequshqyerja e
fëmijëve. Shpesh për prindërit bëhet gati e
pamundur ta bind fëmijën e tij të konsumojë
fruta apo perime? A keni ndonjë këshillë apo
metodë që do t’ju vinte atyre në ndihmë?
Këshilla do të ishte të marrin me vete fëmijët
kur shkojnë e bëjnë pazarin. Shumë pak
prindër e bëjnë këtë gjë me fëmijët e tyre.
Të flasin me fëmijët sesi funksionon bota
bimore, natyra, të mirat e ushqimit natyral.
Të këshillohen me nutricionistët sa më shumë
të jetë e mundur se si duhet të punojnë me
ushqimin e fëmijëve.
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Kuriozitete

mbi Florën

dhe Faunën

e Shqipërisë
S

PROF. DR. LULËZIM SHUKA
hqipëria ashtu si edhe vendet e tjera të
Mesdheut, dallohet për vlera të larta të
larmisë biologjike, megjithëse shumë ndarje të
Florës dhe Faunës sonë mbeten ende jo mirë
të studiuara. Shumëllojshmëria biologjike e vendit
e ka burimin në larminë mikroklimatike të zonave të
ndryshme brenda territorit të vendit, i cili ndikohet
fuqishëm nga klima mesdhetare dhe ajo kontinentale e
moderuar. Larmia mikroklimatike e vendit favorizohet
nga copëtimi i shumëfishtë horizontal dhe vertikal
i territorit, prej luginave të thella dhe kanioneve të
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shumta nga Veriu në Jug. Lartësia mesatare e vendit
është rreth 708 m, çka e rendit vendin tonë me gati
dyfishin e lartësisë mesatare të Evropës. Krahas
larmisë mikroklimatike, përgjatë ngritjes së lartë
hipsometrike, shpesh nga 200 m deri 2000 m, përbërja
gjeomorfologjike e truallit zë një vend të rëndësishëm
në formimin e florës dhe bimësisë dhe popullimin e saj
prej botës shtazore. Territori shqiptar është i mbuluar
kryesisht nga substrate me natyrë gëlqerore dhe rreth
1/5 nga substrate me natyrë serpentinore (ultrabazike),
duke përfshirë gjithashtu sipërfaqe të vogla të
substrateve flyshore, argjilore, deltinore ose aluvionale.

Rreth 22 loje bimësh të florës sonë kanë marrë emrin e
Shqipërisë prej autorëve të zbulimit të tyre. Shumica e këtyre
llojeve janë të përhapura në të gjithë Ballkanin, por e kanë
marrë emrin shqiptar, sepse në kohën kur janë zbuluar nga
botanistët e ndryshëm të huaj ato kanë qenë brenda banimeve
shqiptare të asaj kohe. P.sh në zonën e Konicës e Janinës rritet
një lloj bime me emrin shkencor Centaurea alba subspecia
albanica ose Kokoçel shqiptar...
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T

ë dhënat e studimeve të ndryshme
tregojnë se në Shqipëri rriten në
gjendje natyrale rreth 7240 specie dhe
subspecie të mbretërisë së bimëve,
në të cilën përfshihen algat mikroskopike,
makroalgat, kërpudhat, myshqet, fiernat,
bimët pa lule dhe bimët me lule. Bimët e
larta (fiernat, halorët dhe bimët me lule)
përbëjnë rreth 3980 specie dhe subspecie
ose më shumë se gjysmën e specieve dhe
subspecieve të mbretërisë së bimëve të
gjendura në Shqipëri ose rreth 32 për qind
të florës së Europës. Në Shqipëri rriten
natyralisht rreth 35 lloje endemike bimësh
me lule, të cilat nuk gjenden në asnjë vend
tjetër të botës, përveçse ne vendin tonë. Disa
prej tyre si Tulipani shqiptar, Ylli shqiptar,
Zambaku shqiptar, Manushaqja e Runës,
Boçka shqiptare ose Vulfenia e Baldaçit kanë
lule shumë të bukura nga pikëpamja estetike.
Rreth 22 loje bimësh të florës sonë kanë
marrë emrin e Shqipërisë prej autorëve të
zbulimit të tyre. Shumica e këtyre llojeve janë
të përhapura në të gjithë Ballkanin, por e kanë
marrë emrin shqiptar, sepse në kohën kur janë
zbuluar nga botanistët e ndryshëm të huaj ato
kanë qenë brenda banimeve shqiptare të asaj
kohe. P.sh në zonën e Konicës e Janinës rritet
një lloj bime me emrin shkencor Centaurea
alba subspecia albanica ose Kokoçel shqiptar.
Kjo bimë ka marrë emrin shqiptar sepse
kur është zbuluar nga botanistët, këto zona
banoheshin nga shqiptarët. Po kështu lloj i
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prejardhjen nga kontinentet e tjera, si p.sh.
Gështenja e kalit (Aesculus hippocastanum)
e ka origjinën në Azinë lindore dhe America
Veri-lindore ose Lulehelmi shqiptar
(Gymnospermium scipetarum) dhe Lulehelmi
i Malos (G. maloi) e kanë origjinën e tyre nga
Siberia, dhe mund të konsiderohen si bimë
relikte të periudhës së pas-akullnajave.

parë i zbuluar në viset shqiptare, që ka marrë
emrin e Shqipërisë është Zambaku shqiptar
(Lilium albanicum), i zbuluar në Malin Kobelitsa
të Sharrit në vitin 1839, emër të cilën ja ka
vendosur botanisti gjerman A. Grisebach.
Boshtëra ose Forsythia europaea është një
ndër shkurret endemike që rritet natyralisht
në Shqipëri, por që është ndër bimët më
të përhapura zbukuruese e parqeve dhe
kopshteve të familjeve në shumë vende të
Evropës Perëndimore.
Afërsisht 130 lloje të tjera të florës sonë
ndodhen edhe në ndonjë prej vendeve të
tjera të Ballkanit, prandaj ato konsiderohen
si subendemike, ose lloje
(specie) të cilat kanë një
përhapje të kufizuar brenda
vendit tonë dhe në një nga
vendet e tjera fqinje me
Shqipërinë.
Zonat më të pasura me bimë
endemike dhe të rralla në
Shqipëri janë Mali i Tomorrit
dhe malet përreth qytetit të
Kukësit.
Disa lloje bimore që rriten në
vendin tonë e kanë origjinën
qysh prej periudhës së
akullnajave, kurse disa lloje
të tjera e kanë origjinën ose

Flora e një vendi ka shumë rëndësi për jetën
e banorëve të tij, sepse popullsia i përdor
bimët për të përmbushur nevojat e veta
si ushqim, për të kënaqur shpirtërisht dhe
estetikisht vetveten si dhe për kurimin e
sëmundjeve të ndryshme. Afërsisht 400
lloje bimore të florës sonë janë përdorur
dhe përdoren tradicionalisht në mjekësinë
popullore ose gjejnë një përdorim të gjerë
në industrinë farmaceutike, industrinë
kozmetike ose atë ushqimore. Ndër bimët
mjekësore dhe industrial më të përhapura
dhe më të përdorshme në Shqipëri janë
Sherebela (Salvia officinalis), Çaji i Malit
(Sideritis raeseri), Rigoni (Origanum vulgare),
Zhumbrica (Thymus longicaulis), Dafina
(Laurus nobilis) etj. Bimët mjekësore janë
një burim i mirë i të ardhurave për familjet e
zonave rurale.
Fauna shqiptare është më pak e studiuar e
krahasuar kjo me florën. Deri tani në Shqipëri
mendohet të ekzistojnë rreth 5450 specie
ose subspecie shtazore, në të cilat përfshihen
molusqet, insektet, shumëkëmbëshit,
lëkurëgjemborët, peshqit, amfibët, zvarranikët,
shpendët dhe gjitarët. Për nga numri i llojeve,
Insektet përbëjnë klasën më të madhe të
botës shtazore të vendit tonë me më shumë
se 4000 lloje. Në Shqipëri gjenden rreth 70
lloje gjitarësh dhe folenizojnë rreth 335
lloje shpendësh. Nga pikëpamja e specieve
endemike molusqet (kërmijtë) tokësorë dhe
ato të ujërave të ëmbla, përfshijnë numrin
më të madh me mbi 50-lloje endemike. Liqeni
i Ohrit shquhet për numrin e lartë të llojeve
endemike të diatomeve (alga mikroskopike),
molusqeve dhe peshqve, çka e radhit atë një
nga 3-ekosistemet e ujërave të ëmbla më
interesante të botës, i cili realisht konsiderohet
edhe si një laborator i gjallë shkencor.

Në vendin tonë, në Parkun Kombëtar DivjakëKaravasta dhe Liqenin e Prespës së Madhe
folenizon një nga shpendët më të mëdhenj në
botë, Pelikani kaçurrel (Pelecanus crispus),
kurse në Ballkan jeton Rrëqebulli i Ballkanit
(Lynx lynx subsp. balcanicus), një ndër specie
më të rralla dhe të rrezikuara të vendit.
Ashtu si dhe bimët, edhe kafshët e egra
kanë qenë dhe janë objekt i gjuetisë për të
plotësuar nevojat jetësore të popullsisë ose
për tregti të gëzofit të tyre.
Për shkak të gjuetisë së pakontrolluar dhe
pa kriter, ose për shkak të grumbullimit
të bimëve mjekësore jashtë rregullave të
grumbullimit, për shkak të prerjeve, shkuljes
ose grumbullimit para periudhës së lulëzimit
të tyre, një numër i lartë kafshësh dhe bimësh
janë në rrezik për zhdukje.

Flora e një vendi ka shumë rëndësi për jetën e
banorëve të tij, sepse popullsia i përdor bimët
për të përmbushur nevojat e veta si ushqim, për
të kënaqur shpirtërisht dhe estetikisht vetveten
si dhe për kurimin e sëmundjeve të ndryshme.”

Për të mbrojtur bimët dhe kafshët e
rrezikuara Ministria e Mjedisit në çdo 5-vjet
publikon listën e specieve të bimëve dhe
kafshëve të rrezikuara në Republikën e
Shqipërisë, e cila njihet ndryshe edhe lista e
kuqe e florës dhe faunës.
Në listën e kuqe të florës dhe faunës (viti
2013) të Ministrisë së Mjedisit janë të listuara,
si të rrezikuara 411 lloje dhe nën lloje bimësh
dhe 575 lloje dhe nënlloje kafshësh. Këto
specie bimore dhe shtazore konsiderohen
të mbrojtura me ligj, që do të thotë se ato
nuk mund të grumbullohen në gjenden e tyre
natyrore dhe nuk mund të tregtohen pa leje
nga kjo ministri.
Foto 1. Tulipani Shqiptar (Tulipa albanica),
specie endemike e florës shqiptare.
Foto 2. Mali i Tomorrit, një nga qëndrat më të
rëndësishme të larmisë biologjike në Shqiperi
Foto 3. Zambaku Shqiptar (Lilium albanicum)
specie e parë që është emërtuar me emrin e
shqiperisë.
Foto 4. Kërmilli i Korabit (Helicigona
korabensis), kërmill endemik i Malit të Korabit.
Foto 5. Mali i Korabit (Gramë), një tjetër
qëndër e rëndësishme e florës dhe faunës
Shqiptare
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Ide dhe këshilla për
një shtëpi pushimi të
freskët dhe shik!

Verë... det, relaks dhe shtëpia e pushimeve!
Momenti që secili prej nesh pret çdo vit, pas
një periudhe intensive pune, është pikërisht ai
pushimeve.
Të kalosh një periudhë të shkurtër në relaks
total për të rifituar energjitë është shumë e
rëndësishme. Ja pse është e nevojshme që
diçka të tillë ta bëni në mënyrën më praktike
të mundshme për t’iu gëzuar çdo momenti.
Nëse keni një shtëpi pranë detit ku mund të
kaloni pushimet tuaja, ja disa këshilla për ta
arreduar sa më mirë. Përsa i përket arredimit
të brendshëm, falë edhe të rejave që ofron ky
sektor, mund të gjeni shumë zgjidhje madje
edhe duke kursyer kohë dhe para. Ka një mori
mundësish lidhur me mobiliet që duhet të
zgjidhni: thelbësorja është që të përpiqeni të
shfrytëzoni të gjitha hapësirat për të pasur
në dispozicionin tuaj gjithë komfortin për të
cilin keni nevojë. Të arredosh një shtëpi në det
kërkon në përgjithësi një gjë të vetme: ta bësh
të freskët dhe unike, një vend relaksues ku
mund të kalosh pushimet.
Gjëja e parë e nevojshme për ta bërë shtëpinë
tuaj në det unike: është zgjedhja e ngjyrave:
zgjidhni në bazë të feng shui-t (art antik Kinez,
që do të thotë “erë dhe ujë”) për të zgjedhur
ngjyrat që ju dhurojnë paqe dhe shlodhje.
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Për të qenë sa më origjinal mos qëndroni
vetëm te një ngjyrë: kombinoni të bardhën
me ngjyrat pastel si e kaltra, e verdha apo
gurkali. Këto ngjyra do t’ju transmetojnë
menjëherë një ndjesi freskie dhe do ta bëjnë
ambientin tuaj mikpritës pa lejuar që e bardha
të dominojë gjithë shtëpinë.
Shmangni ngjyrat e ngrohta, si e kuqja, e
verdha dhe vjollcë: të ndërfutura në doza
të vogla në arredim mund edhe t’i japin
një prekje të këndshme ngjyrave, por mos
lejoni që ngjyrat të dominojnë shtëpinë, pasi
ngatërrojnë hapësirat dhe nuk ju lejojnë të
qetësoheni.
Zgjidhni një divan-krevat që t’u jepni
mundësinë miqve apo të afërmve të kalojnë
kohë me ju. Plotësojeni shtëpinë e pushimit
dhe me karrige që mbyllen, kështu mund
të shtoni vende në tavolinë pa e mbushur
shtëpinë me karrige të rënda.
Stili “shabby chic” (stil i vjetër por jo antik)
përshtatet në mënyrë perfekte me shpirtin
e shtëpisë në det: natyral, jo shumë i kërkuar,
por gjithmonë i rafinuar. Zgjidhni një
kuzhinë të bardhë dhe praktike, me pajisje
elektroshtëpiake të reduktuara në minimumin
e mundshëm: një frigorifer të vogël, si dhe një
sobë apo furnelë të vogël.

Në sallon bëni kujdes përsa i përket ngjyrës
së divanit: edhe pse e bardha mund t’ju josh,
kujtohuni se fëmijët dhe burrat nuk presin të
ulen sapo kthehen nga plazhi...
Kështu duhet të keni shumë mbulesa për të
mbuluar divanet, argëtohuni duke ndryshuar
ngjyrat sipas fantazisë suaj. Një ide shumë
verore dhe perfekte për shtëpinë në det
është të zgjedhësh mbulesa me vija, duke i
kombinuar me jastëkët, për t’i dhënë tonalitet
dhe ngjyrë shtëpisë.
Në dhomën e gjumit përdorni ngjyra të hapura:
çarcafë të bardhë, mobilie druri që e bëjnë
dhomën tuaj më të ngrohtë dhe mikpritëse.
Zgjidhni abazhurë që të kombinohen me
mobiliet, si dhe tapetet përdorni të njëjtën
stil që zgjodhët për sallonin, që të krijoni një
vazhdimësi ndërmjet ambienteve.
Së fundmi, dekorojeni shtëpinë me objekte
që ndjellin detin, shishe qelqi të ngjyrosura, si
mbajtëse qirinjsh, pasqyra me korniza druri që
i japin më shumë shkëlqim shtëpisë.
Nëse keni një ballkon shfrytëzojeni në
maksimum: gjatë mbrëmjeve verore do të jetë
një nga hapësirat e shtëpisë që do të përdorni
më shumë. Vendosni ndonjë karrige, një
tavolinë ku mund të mbështesni gazeta e pije
dhe krijoni një oaz të vogël gjelbërimi përreth.
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BENEFITET DHE DËMET,
QË SHKAKTOJNË RREZET E DIELLIT
Entela Shkodrani
TË MIRAT DHE RREZIQET
E RREZEVE TË DIELLIT
Rrezet e diellit janë aleati më i mirë
i mjekut dermatolog në trajtimin e
shumë patologjive të lëkurës dhe jo, por
raporti ndërmjet ekspozimit në diell
dhe shëndetit është pa dyshim shumë
ambivalent. Nga njëra anë fushatat e
ndryshme sensibilizuese rrisin në mënyrë
konstante informimin e popullatës mbi
rrezikun e ekspozimit në diell dhe nga
ana tjetër benefitet e ekspozimit në diell
mjeku i shfrytëzon, si efekte terapeutike
për proceset fiziologjike normale të
organizmit dhe gjithashtu, si ndihmës
në trajtimin e shumë patologjive kutane
dhe jo. Po të analizojmë dëmet dhe
benefitet, që rrezatimi diellor shkakton
në organizmin tonë i rendisim kështu:
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BENEFITE
- Në radhë të parë, rrezatimi diellor stimulon
organizmin të prodhojë vitaminën D,
një substancë e pazëvendësueshme në
përthithjen e një minerali të domosdoshëm
për shëndetin e kockave: kalciumin.
- Së dyti, dielli ka një efekt terapeutik
në trajtimin e shumë patologjive kutane
kronike, si psoriaza, ekzema, dermatiti
seborhoik dhe e njëjta gjë mund të thuhet
edhe për aknet. E rëndësishme është
të dihet nga personat e prekur të mos
ekzagjerojnë ekspozimin në diell
dhe të përdorin filtrat përkatës.
- Së treti, rrezatimi diellor
ka një rol të rëndësishëm
në parandalimin e shumë
patologjive të tjera, sikurse
tumori i prostatës, i zorrës, i
gjirit dhe deri te diabeti. Janë
në zhvillim e sipër mjaft studime

për të evidentuar rolin e vitaminës D dhe të
kalciumit, si parandalues të tumoreve kutane
dhe patologjive të sipërpërmendura.
DËME
- Rrezatimi diellor favorizon zhvillimin e
tumoreve të lëkurës, si karcinomat dhe
melanomen.
- Mund të shkaktojë dëmtime okulare si
fotokeratiti dhe fotokonjuktiviti dhe më
rrallë katarakte.
- Shkakton plakjen e parakohshme të
lëkurës e shoqëruar me humbje progresive
të elasticitetit dhe hidratimit. Shumë
studime kanë treguar që ekspozimi në diell
predispozon shfaqjen e infeksioneve virale,
bakteriale dhe mykotike të lëkurës.
- Ekspozimi i pambrojtur në rrezatimin
diellor mund të shkaktoje djegien e
menjëhershme të lëkurës.
EKSPOZIMI I LËKURËS NË DIELL
Pavarësisht se për çfarë arsye
ekspozohemi në diell, thjesht estetike
apo kurative çdokush duhet të respektojë
fashën orare të rrezatimit. Rekomandohet
evitimi i periudhës nga fasha orare 12
deri në 4 të pasdites për shkak të efektit
maksimal të rrezatimit në këtë periudhë
dhe kjo ka një rëndësi të veçantë për fëmijët
e vegjël. Përveç ruajtjes së fashës orare një
rëndësi të veçantë i kushtohet përdorimit
të kremrave të diellit të cilët kanë treguesin
e përkatës SPF (faktori mbrojtës karshi
rrezatimit).
Numri i shënuar në produktin mbrojtës
ndryshon nga 2 deri në 50. Sa më i lartë
numri mbi produkt aq më i madh është
efekti mbrojtës i produktit neë efekt
kohor. Një produkt mbrojtës nga dielli i
përdorur një vit më parë sido që të jetë
ruajtur në ambient të përshtatshëm, nuk
mund të përdoret më këtë vit. Numri SPF
mbi produkt nuk do jetë më i njëjti dhe
efekti mbrojtës gjithashtu jo ai që pritet.
Produktet me SPF duhen përdorur të
paktën gjysmë ore përpara ekspozimit në
diell në mënyrë që të jenë të efektshëm.
Normalisht duke riaplikuar çdo dy orë
nëse vetëm ekspozohemi, por produkti
duhet riaplikuar pas çdo larje, djersitje
të shpeshtë apo fshirje me peshqir. Nga
ana tjetër, sot janë të disponueshëm edhe
produkte antiperspirim që do të thotë që
produkti nuk ka nevojë të riaplikohet gjatë
perspirimit. Produktet antiperspirim apo
water resitant duhet të kenë të vërtetuar
në përshkrimin e tyre që janë të efektshëm
nëse personi që e përdor qëndron i mbrojtur
të paktën 40-80 minuta në qëndrim në ujë.
Nga ana tjetër, edhe sasia e produktit
ka rëndësi. Për të mbuluar gjithë trupin
mjaftojnë 5-6 lugë çaji, nëse aplikohet më
pak efekti SPF nuk do jetë i njëjtë. Këto
këshilla kanë një rëndësi të veçantë për
ata persona që kanë shumë nishane në

trup, dhe mbi të gjitha nishane displastike
(që kanë një lloj ndryshimi të vërtetuar në
ekzaminimin dermatoskopik), personat
që ose vetë ose në familje kanë anamneze
të kancerit të lëkurës apo melanomes.
I rekomandohet ndjekja e rregullt te
dermatologu dhe përdorimi në mënyrë
rigoroze i mjeteve mbrojtëse.
MAKIJAZHI NË DIELL
Në përgjithësi një dermatolog nuk
rekomandon përdorimin e makijazheve në
fytyrë. Kjo për arsyen e thjeshtë, sepse ato
predisponojnë për akne dhe shpeshherë
dermatite kontakti apo dermatite alergjike.
Megjithatë, meqenëse këto produkte
përdoren në masë, ajo që mund të këshilloj
unë, si dermatologe është zgjedhja e
produktit, sipas llojit të lëkurës, përdorimi i
produkteve me sa më pak përbërës alergjikë
dhe sigurisht blerja e tyre në ambiente që
sigurojnë ruajtjen dhe tregtimin në kushte
optimale. Sigurisht përdorimi i makijazhit
në stinën e verës më duket i ekzagjeruar.
Mjafton një hidratant dhe një krem mbrojtës i
këshilluar nga mjeku.
PRODUKTE NATYRALE NË KUSHTE
SHTËPIAKE
Produktet që përdoren në mënyrë
shtëpiake mund të kenë disa përparësi në
drejtim të kostos dhe kohës që çdo njeri ka
në dispozicion, por gjithmonë duhet pasur
njohuri përkatëse mbi produktin që aplikon.
Jo çdo recetë e gjetur në internet mund
të jete e personalizuar. Ka mjaft raste me
irritime të lëkurës, dermatite alergjikë apo
erupsione akneike të shkaktuara pikërisht
nga përdorimi i produkteve shtëpiake.
Prandaj, ka rëndësi të dihet çfarë lloj lëkure
ke, për çfarë arsye e përdor këtë produkt
shtëpiak, sa është koha ekspozimit të këtij
produkti në individë të veçantë dhe mbi
të gjitha a jeni të sigurt që nuk keni alergji
nga produktet që aplikoni? Ajo që unë dua
të theksoj është që duhet pasur kujdes në
aplikimin e tyre.
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Çfarë është
moksibustioni?

M

oksibustioni i ka fillesat
e veta qysh kur qeniet e
para njerëzore filluan të
përdornin zjarrin. Gratë
shtëpiake gjenin qetësim
të dhembjeve kur, duke gatuar, digjeshin
padashur në pjesët e trupit që u dhimbnin.
Dalëngadalë kjo metodë u zhvillua
në kauterizim ose djegie mjekësore
nëpërmjet djegies së moksës. Stimulimi
nga djegia së bashku me aromën e
veçantë të barit (moksa) ruan shëndetin
dhe shëron sëmundjet. Moksibustioni,
një metodë e përdorimit të nxehtësisë
së prodhuar nga djegia e drejtpërdrejtë
ose e tërthortë e moksës, një bimë
mjekësore tradicionale kineze, që nxit
pikat e akupunkturës në kohën e trajtimit
mjekësor. Kështu akupunktura është një
aplikim i përbashkët i futjes së gjilpërave
në pikat e akupunkturës dhe i përdorimit
të nxehtësisë së prodhuar nga djegia e një
bime mjekësore kineze.

Pelini (Artemesia
vulgaris) është një
bimë që rritet në
mbarë botën dhe
është përdorur për
qëllime mjekësore
në shumë kultura,
duke përfshirë edhe
atë kineze. Bima e
pelinit, pasi thahet,
zakonisht paketohet
në formën e purove,
që përdoren më pas
nga akupunkturisti”

Moksibustion fjalë për fjalë do të thotë
“djegie e gjetheve të pelinit”. Pelini
(Artemesia vulgaris) është një bimë që
rritet në mbarë botën dhe është përdorur
për qëllime mjekësore në shumë kultura,
duke përfshirë edhe atë kineze. Bima e
pelinit, pasi thahet, zakonisht paketohet në
formën e purove, që përdoren më pas nga
akupunkturisti.
Ka shumë mënyra të përdorimit të moksës.
Metoda më e njohur është ajo e ndezjes
së saj dhe mbajtjes së saj pranë pikës së
akuptunkturës, dhe më pas nëpërmjet
lëvizjeve mundësohet që ngrohtësia të hyjë
në zonën e paracaktuar. Një metodë tjetër
është aplikimi i një sasie të vogël të moksës
në fund të gjilpërave. Kjo metodë mundëson
një depërtim më të thellë në zonat e
akupunkturës. Moksibustioni mund të
përdoret gjithashtu drejtpërdrejt në lëkurë,
por akupunkturisti duhet të ketë shumë
përvojë për të mos djegur lëkurën.
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Teknikat e moksibustionit përdoret nga
praktikuesit e akupunkturës për një
numër arsyesh. Një nga aspektet më të
rëndësishme të moksibustionit është
përmirësimi i qarkullimit të gjakut. Nëse
mendoni se thjesht me masazhim të
muskulit ku keni dhimbje do të përmirësoni
qarkullimin e gjakut dhe të çliroheni disi
nga dhimbja, atëherë do ta kuptoni se sa
dobiprurës është aplikimi i metodës së
moksibustionit. Shumë pacientë shprehen
se mund të ndiejnë nxehtësinë që u
depërton shumë thellë, duke mos u djegur
lëkurën.
Sipas pikëpamjes së teorisë tradicionale
kineze, artriti mund të krijohet nga
akumulimi i të ftohtit me lagështirën nga
mjedisi i jashtëm, i grumbulluar në kyçe. Kjo
është një nga arsyet pse disa pacientë me
artrit ankohen se kanë më shumë dhimbje
në mot të ftohtë. Këtu mund të ndërhyjë
moksibustioni, i cili mund të ndihmojë në
ngrohjen e ftohtësirës së akumuluar dhe,
pse jo, ta eliminojë atë.
Një nga kriteret themelore të diagnozës
në mjekësinë kineze bazohet në faktin
nëse gjendja e pacientit ka mangësira apo
teprica. Dikush që ka punuar për orë të
zgjatura, në vështirësi e në stres, sigurisht
që do të ndiejë dobësi, lodhje e plogështi.
Kjo shihet dhe si mungesë e energjisë
Ka shumë përdorime të moksibustionit,
së bashku edhe me akupunkturën. Në
fakt, ekziston një thënie në mjekësinë
tradicionale kineze: “Një doktor që përdor
vetëm gjilpërat dhe mënjanon përdorimin
e djegies së pelinit, nuk është një doktor
profesionist”.

Për dhimbjen
mund të përdorja
vetëm qetësues”,
shprehet Li. “Nuk
mund të ecja, ose
të ngrija pesha.
Ndihesha me të
vërtetë keq”
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Moksibustioni mund të ndihmojë në
trajtimin e sëmundjeve e të gjendjeve të tilla
si hernia diskale, spondiliartroza, artriti,
dëmtimet nga sporti, koliti, ulcera e lodhja.
Po sa e sigurt është kjo metodë?
Moksibustioni konsiderohet i pasigurt
për ata që vuajnë nga diabeti. Për më
tepër vajrat nga gjethet e pelinit mund të
shkaktojnë reaksione toksike nëse pihen.
Nëse po mendoni të trajtoheni me anë
të moksibustionit për ndonjë problem
shëndetësor, sigurohuni që më parë të
konsultoheni me mjekun, veçanërisht nëse
jeni grua shtatzënë.
Moksibustioni i drejtpërdrejt mund t’ju
djegë lëkurën.
Pelini në Commission E (Agjencinë gjermane
për barnat) listohet në listën e bimëve
të pamiratuara. Kjo do të thotë se nuk
është e rekomandueshme për përdorim të
brendshëm, pasi nuk ka marrë miratimin
si bimë e sigurt dhe efektive, për shkak
se mendohet se mund të shkaktojë abort
tek gratë shtatzëna. Moksibustioni mund
të shkaktojë djegie dhe mund të jetë i
rrezikshëm për pacientët me diabet për
shkak të problemeve me infeksionin.
Gjithashtu, të bazuarit vetëm në këtë lloj
trajtimi dhe mënjanimi i kujdesit mjekësor
për trajtimin e kancerit mund të ketë pasoja
të rënda për shëndetin.

Një metodë alternative që funksionon
Vetëm pak vite më parë, Li Peiguo, një
60-vjeçar në pension, ishte i detyruar të
qëndronte në shtrat për shkak të një tipi
reumatizme, që po zhvillohej me shpejtësi
drejt një artriti. Goditja e parë, në gju,
ndodhi në dimrin e vitit 1999, dhe u përhap
në të gjitha trupin brenda dy muajve. Li
kishte dhimbje të vazhdueshme, si dhe
skuqje dhe ënjtje në të gjitha nyjet. Përveç
kësaj, intervali ndërmjet goditjeve u
reduktua, ndërkohë që kohëzgjatja u shtua.
Në fillim ai u diagnostikua gabimisht me
osteoartrit, që njihet gjithashtu edhe
si sëmundja e dhimbjes dhe bllokimit të
kyçeve.
“Për dhimbjen mund të përdorja vetëm
qetësues”, shprehet Li. “Nuk mund të ecja,
ose të ngrija pesha. Ndihesha me të vërtetë
keq”.
Por situata ndryshoi papritur në fundin
e vitit 2007. Pas ridiagnostikimit dhe pas
ndjekjes së kursit të mjekësisë tradicionale
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Moksibustioni
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diabet për shkak
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kineze për një vit, pranë Spitalit Ushtarak
301, Li-së i zunë sytë një vend ku praktikohej
akupunktura dhe moksibustioni.

“Ndihesha shumë i mërzitur pasi ngrihesha
në mëngjes, dhe shihja se nuk mund të
lëvizja”, shprehet Wang.

Ja si u njoh ai me Guan Ling-un, shefi i
akupunkturës dhe moksibustionit pranë
spitalit.

Sindroma u shfaq fillimisht në majin e vitit
2009. “Pas rreth një viti e gjysmë trajtimi,
mjekët më sugjeruan t’i nënshtrohem
mjekësisë alternative si akupunkturës
dhe moksibustionit. Ndihem më i fortë,
megjithëse ende vuaj nga kjo sindromë”,
vëren Wang. “Jam i lumtur që zgjodha
mjekësinë alternative”.

Pas pesë muajsh trajtimi me akupunkturë,
Li përmirësohej dita-ditës dhe ishte në
gjendje të reduktonte sasinë e qetësuesve
që përdorte dhe vuri re se goditjet ishin
rralluar.
Në majin e vitit 2008, me këshillën e mjekut
Guan, Li nisi moksibustionin. Në fillim ai iu
nënshtrua moksibustionit të drejtpërdrejtë
çdo ditë në pikat e akupunkturës si zusanli.
Gjysmë muaji më pas problemet që kishte
me artritin në kyçet kryesore u zhdukën,
duke lënë vetëm disa dhimbje të lehta e të
durueshme në disa prej nyjeve.
Doktori i mësoi Li-së si ta ushtronte
moksibustionin e drejtpërdrejtë në kushtet
e shtëpisë dhe i kërkoi atij që të shtonte
edhe moksibustionin e tërthortë.
Gjysmë viti më vonë, të gjitha siptomat që
kishte “u hoqën si me dorë”.
“U mahnita nga efikasiteti”, u shpreh Li, i cili
vazhdon praktikimin e moksibustionit.
Guan, doktori i Li pranë Spitalit Ushtarak
301, shprehet se moksibustioni është mjaft
efikas në trajtimin e sëmundjeve kronike si
reumatizma apo dhe artriti.
Wang Zhigang, një nëpunës në Pekin,
kishte probleme me spondiliartrozën, që i
shkaktonte dhimbje dhe kontraktim në të
gjithë shpinën dhe qafën.

Qysh nga viti 2008, departamenti i
akupunkturës dhe moksibustionit i Guanit ka bashkëpunuar me departamentet e
tjera pranë spitalit me qëllim të ndihmojë
pacientët me sëmundje kronike dhe
autoimune, dhe ka rezultuar se shumë prej
tyre janë kuruar, ose të paktën kanë qenë
në gjendje të shjijojnë një jetë me më pak
dhimbje.
“Moksibustioni ka potencial të
konsiderueshëm në trajtimin e sëmundjeve
të pamjekueshme,” thotë Guan. Mjekësia
Tredicionale Kineze e konsideron trupin si
një të tërë, dhe ekuilibri midis organeve të
brendshme, trupit si një i tërë dhe mjedisit
janë bazat e shëndetit.
“Kur njerëzit sëmuren, është rezultat i
humbjes së ekuilibrit të përsosur”, thotë
Guan. “Nëpërmjet implementimit të
nxehtësisë në trup, moksibustioni stimulon
disa pika të akupunkturës, dhe e nxit trupin
të rivendosë ekuilibrin”.
“Duhet të bëjmë më tepër kërkime në
lidhje me moksibustionin, me qëllim që ta
përdorim më shpesh këtë terapi të lashtë”,
përfundon Guan.

EJANI | 87

Bukë misri
me djathë

B

uka e misrit është një nga
gatimet më të hershme në
traditën shqiptare, sa që shpesh
konsiderohet si buka e të parëve.
Prindërit tanë akoma lënë kokën
pas bukës së misrit, një ushqim tejet i
shëndetshëm, pa shumë andralla dhe i
shijshëm që padyshim u sjell ndërmend
kohë të vështira, por edhe të lumtura aty
mbledhur në familjet e mëdha. Përmbajtja
kryesore e kësaj buke është padyshim
mielli i misrit. Ky drithë si shumë të tjerë
është i pasur me përbërës të dobishëm për
organizmin e njeriut. Mielli i misrit është një
burim fibrash që jo vetëm rregullon lëvizjet
e zorrëve por edhe përthith kolesterolin dhe
ul nivelin e sheqerit në gjak.

tretës është praktikisht pa kalori.

Sipas të dhënave, 28 gramë bukë misri
përmban 1.8 gramë fibër. Duke qenë se fibra
nuk tretet, por thjesht kalon përtej sistemit

STUDIMET SHKENCORE
Përtej vlerave të bukës së misrit, studime
të fundit tregojnë që buka e misrit përmban

PËRBËRËSIT E ÇMUAR
TË BUKËS SË MISRIT
Buka e misrit është një thesar sa i përket
vlerave të çmuara. Ajo përmban kalcium,
hekur, magnez, fosfor, potas, acid folik,
vitamina, A, B-6 dhe B12. Disa bukë që shiten
në markete për fat të keq përmbajnë sodë,
sheqer dhe yndyrna, por varianti i bukës që
bëhet në shtëpi është më i mirë padyshim. E
në fakt mënyra më e mirë për të mbajtur nën
kontroll përbërësit e bukës së misrit, është
ta bësh bukën vetë ose të kesh kujdes listën
e përbërësve në bukën që shitet në dyqan.
Gjithsesi buka e misrit ka një shije aq të mirë
sa edhe fëmijët më nazelinj e duan shumë.

të dhjetë amino acidet e nevojshme që kur
futen në organizëm rregullojnë funksionet
e organeve, proceset e qelizave dhe rritjen
e qelizave të trupit. Ekspertët tregojnë
që antioksidantët në bukën e misrit
mbrojnë qelizat nga dëmet e shkaktuara
nga oksidimi. Në përgjithësi, ushqimet
e verdha dhe ngjyrë portokalli janë të
pasur me beta karoten, një substancë e
nevojshme që kthehet në vitaminë A dhe
redukton rreziqet e kancerit, sëmundjeve
të zemrës dhe plakjen. Niveli i karotenit
natyral në miellin e bluar të misrit është
jashtëzakonisht i lartë madje ia kalon edhe
perimeve kampion si spinaqi apo karotat.
MISRI ËSHTË DRITHË APO PERIME?
Drithë është ai produkt që mbillet në tokë
nëpërmjet farave të thata. Misri i fushave që
mbillet me fara të thata konsiderohet drithë.
Misri i ëmbël që vilet përpara se të piqet njihet
si perime. Misri i ëmbël
është më i ëmbël se të
tjerët dhe zakonisht
konsumohet nga
njerëzit dhe përdoret
në gatime. Misri për
silazh përdoret për të
ushqyer kafshët dhe
prodhuar produkte
industriale. Misri

Buka e misrit është
një thesar sa i përket
vlerave të çmuara. Ajo
përmban kalcium, hekur,
magnez, fosfor, potas,
acid folik, vitamina,
A, B-6 dhe B12. Disa
bukë që shiten në
markete për fat të
keq përmbajnë sodë,
sheqer dhe yndyrna,
por varianti i bukës që
bëhet në shtëpi është
më i mirë padyshim”
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dekorativ është lloji i tretë për nga përdorimi
masiv. Ky misër vjen në disa ngjyra dhe
zakonisht përdoret për të prodhuar kokoshka.
MISRI
Drithi i misrit është konsumuar që 8000
vjet më parë, si fillim në Amerikën e Veriut,
të Jugut dhe atë Qendrore dhe më pas në
të gjithë botën. Që prej asaj kohe misri ka
ndihmuar popullsinë e vendeve të botës,
në zhvillim ose të varfra për t’u ushqyer për
vite me radhë. Sot 21% e popullsisë globale
ushqehet me misër. Misri rritet gjatë ditëve

Drithë është ai produkt
që mbillet në tokë
nëpërmjet farave të
thata. Misri i fushave
që mbillet me fara të
thata konsiderohet
drithë. Misri i ëmbël që
vilet përpara se të piqet
njihet si perime”

të ngrohta të verës i mbrojtur nga kallinjtë.
Në kohët moderne, misri organik gjendet
në ngjyra të shumta, si i kuq, rozë, i zi, vjollcë
dhe blu. Misri ka 10 herë më shumë vitaminë
A se çdo drithë tjetër. Ai është gjithashtu i
pasur me vitaminë C, magnesium, vitaminë B
dhe potassium. Në përbërjen e tij gjenden dy
antioksidantë të vlefshëm për shëndetin e
syrit dhe të lëkurës. Misri i plotë konsiderohet
si një dozë e mirë energjie për shkak të fibrave
dhe karbohidrateve komplekse. Kohët e
fundit misri po përdoret në procese aspak të
natyrshme për të bërë për shembull, ushqime
të përpunuara ose shurup me sasi të madhe
fruktoze gjë që është aspak e shëndetshme
pavarësisht ç’thonë prodhuesit. Misri është
pa gluten, dhe mund të përdoret shumë mire
nga njerëzit që duan një dietë pa gluten
ORIGJINA E MISRIT
Origjina e misrit ka qenë mister për shumë
vite me rrallë, sepse variantet e egra të tij
nuk janë gjendur askund në planet. Vetëm
pak kohë më parë, një ekip botanistësh dhe
arkeologësh zbuluan në Meksikë një lloj
barishteje të quajtur teosinte që besohet
të jetë paraardhësi i lashtë i misrit. Besohet
që në vitin 600 Pas Krishtit, indianët e
Amerikës së Veriut kanë qenë të parët
që kanë mbjellë misër. Më pas Kristofor
Kolombi e solli në Evropë dhe në shekullin
e 17-të misri u kthye në një produkt të
preferuar. (AgroWeb)
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Pranë "Pushimit të shoferit", Këmishtaj, Lushnje

info@agrizoo.al

+(355) 69 206 8890

www.agrizoo.al

0684099909 / 0682052735
agritourism.huqi@gmail.com
Rrugës për tek Gjiri Lalzit, 4 km larg nga Maminasi
AgriTourism HUQI
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Sichuani
provinca më
“pikante” e

Kinës
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N

ga pandat gjigante te pakicat
kombëtare që jetojnë midis maleve
8000 metra, nga kuzhina pikante
te metropolet e pasura, pa harruar
parqet e shumta natyrale që janë
një trashëgimi botërore e UNESCOS-s dhe
e sallave të mëdha ku pihet çaj. Sichuani,
përfshin disa nga statujat më të famshme
kineze. Një bukuri përrallore brenda Kinës
vetëm 3 orë larg nga Shangai.

PANDAT , SIMBOL I PAQES
Panda (ari i madh bardhë e zi) është kafsha
simbol e provincës Sichuan të Kinës dhe
zona e mbrojtur natyrore Wolong dhe 100
kilometra larg kryeqendrës së Sichuanit,
Chengdu, është vendlindja e pandës.
CHENGDU ËSHTË KRYEQENDRA E
PROVINCËS SICHUAN TË KINËS JUGPERËNDIMORE.
Ky qetet është i lashtë dhe mbart histori të
gjatë. Mendohej se historia e ndërtimit të
këtij qyteti datonte prej vitit 311 para erës
së re.
Qendra studimore e rritjes së pandave
e Çengdu-së ndodhet në malin Futou në
veri të këtij qyteti dhe është 10 kilometra
larg qendrës së qytetit. Ky është një vend
i mirë për njohjen e pandës, për turizëm e
për pushim.
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Kjo qendër përgatit çdo ditë dhjetëra
kilogramë bambu për ushqimin e një pande.
Çdo pandë në këtë qendër ka banesën e
vet. Pandave u pëlqen të jetojnë në zona me
lartësi të madhe mbi nivelin e detit dhe janë të
mësuara me klimën e ftohtë.
“Kjo është një copëz e bukur nga Kina, që do
të kënaqë shumë njerëz në Gjermani”, tha
Merkelpër pandat dhuratë nga Kina.
STATUJA MË E MADHE E BUDËS
Statuja më e madhe prej guri e Budës ndodhet
në malin Leshan.
Gdhendja e skulpturës filloi në vitin 713 dhe
mbaroi pas 90 vjetësh. Me një gjatësi prej 71
metrash, kjo skulpturë e shkëlqyer budiste e
dinastisë Tang është shtatorja më e madhe
prej guri në botë e budës Maitreya të ulur.
Në dhjetorin e vitit 1996 vargmalet Emei dhe
kjo skulpturë u cilësuan nga UNESCO-ja, si
“trashëgimi natyrore kulturore botërore”
Kjo statujë e budës gjigante tërheq mijëra
turistë çdo vit nga e mbarë bota.
KUZHINA PIKANTE E SICHUAN-IT
Kudo që të udhëtoni për vizitë, ushqimi
është mbetet gjithnjë një pjesë e
rëndësishme e udhëtimit tuaj. Nëse ju
pëlqen ushqimi, Sichuani është vendi
i përkryer për ju. Kjo provincë është
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konsideruar prej shumë kohësh parajsa e
ushqimeve.

NDËRTESA MË E MADHE NË BOTË 1. 76
MILIONË KM2 NË SICHUAN

Sichuani është i njohur nga kinezët si parajsa
e ushqimeve dhe kuzhina e Sichuanit,
si një nga 4 kuzhinat e mëdha të Kinës,
është e njohur në Kinë e botë për mënyrat
karakteristike të gatimit dhe karakterin e
theksuar lokal.

Ndërtesa më e madhe në botë ndodhet në
Chengdu të Sichuanit- ka bregdet, ekranin
më të madh LED në botë, kinema, dyqane,
replikë të një fshati mesdhetar, shesh
patinazhi të përmasave olimpike, dy hotele
pesë yjesh me 1000 dhoma, diell artificial 24
orë - e gjitha e rrethuar me një shirit zyrash.

Në kuzhinën e Sichuanit përdoren përbërës
të ndryshëm me shije të ndryshme, kurse
nga shijet e shumta të ushqimeve, banorëve
të Sichuanit u pëlqen më shumë shija
djegëse. Prandaj me të përmendur kuzhinën
e Sichuanit, njerëzit kujtojnë në radhë të
parë shijen djegëse dhe me erë të këndshme.
Përse sichuanasve u pëlqejnë ushqimet
djegëse?
Profesori i Universitetit të Sichuanit,
studiuesi i dokeve popullore Mao Jianhua,
tha se kjo ka lidhje me faktorët historikë dhe
gjeografikë të Sichuanit.
“Sichuan-i ndodhet në ultësi me shumë
lagështi. Njerëzit mund të preken lehtë nga
reumatizma. Specat djegës kanë rolin e
nxjerrjes së ftohtësisë në dobi të qarkullimit
të gjakut. Prandaj kërkesa për shijen djegëse
është krijuar gradualisht nga mjedisi
gjeografik dhe nga kushtet e motit. Jo vetëm
banorët e kombësisë preferojnë ushqime
me shije djegëse, edhe banorët e pakicave
kombëtare, hanë shumë ushqime djegëse.

Fjala është për godinën New Century Global
Center që është hapur në qytetin kinez
Chengdu. E gjatë 500 metra dhe e gjerë
400 metra, kjo ndërtesë është 20 herë më
e madhe se shtëpia e famshme e operës në
Sidnei të Australisë. Lartësia e ndërtesës
së ngritur buzë një liqeni artificial është 100
metra.
E gjithë ndërtesa ka një sipërfaqe prej 1. 76
milionë kilometra katrorë ku janë vendosur
edhe dy hotele me pesë yje.
Aktualisht qyteti Chengdu me 10 milionë
banorë po zbukurohet, duke u shndërruar në
një qendër kulturore të Kinës së jugut.

Mendohet se kuzhina e Sichuanit ka mbi 4
mijë lloje ushqimesh dhe gjellësh, si mishi
pule të pjekur, rosa Zhangcha, gatime të
ndryshme me mishi derri etj. Një nga gjellët
më të njohura tradicionale të Sichuanit është
djathi i sojës Mapo, i gatuar me djathë soje,
mish të grirë viçi dhe qepë kineze, e cila
është shumë e shijshme dhe ka një histori më
se 100-vjeçare
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Instituti Konfuci në Universitetin e Tiranës është themeluar më datë 18
Nëntor 2013. Ky Institut është krijuar në bazë të marrëveshjes që
Universiteti i Tiranës ka firmosur me Qendrën e Institutit Konfuci, Kinë
(HANBAN) si dhe me Universitetin e Gjuhëve të Huaja Pekin (BFSU).
Qëllimi i Institutit Konfuci-UT është promovimi i gjuhës dhe kulturës
kineze. Ky Institut ofron për gjithë të interesuarit kurse në të gjitha
nivelet e mësimit të gjuhës kineze dhe zhvillimin e provimit HSK.
Studentët e Universitetit të Tiranës kanë dy mundësi për të mësuar
gjuhën kineze, ose duke e zgjedhur këtë lëndë në kurrikulat që fakulteti
ofron ose duke u regjistruar pranë Institutit Konfuci-UT. Aktualisht
numërohen 540 studentë për vitin akademik 2016-2017.
Aktualisht gjuha kineze është lëndë me zgjedhje në Fakultetin e
Gjuhëve të Huaja dhe Fakultetin e Ekonomisë.
Në kuadër të promovimit të kulturës kineze ky Institut organizon
aktivitete të ndryshme si: Konkursi i Kulturës Kineze; Festa e Fenerit
Kinez, etj, të cilat përcjellin hijeshine dhe larminë e kulturës Kineze në
Shqipëri. Gjithashtu Instituti organizon cdo vit një kamp veror në Pekin
për mbi 20 studentë.
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Informacion mbi HSK
Për herë te parë ne Shqipëri, provimi i gjuhës kineze
HSK do të zhvillohet pranë Institutit Konfuci në
Universitetin e Tiranës.
Ky testim, mundëson përfitimin e bursave të plota
Universitare (Bachelor, Master, P.H.D) të cilat ofrohen
nga qeveria Kineze për studentë të huaj.
Dokumentacioni i nevojshëm
për tu regjistruar:
1-Fotokopje e pasaportes ose e kartës së identitetit
2-Mandati i pagesës (do të kryhet në bankë dhe
kopja e mandatit sillet ditën e regjistrimit pranë
Institutit)
Mundësite për zhvillimin e këtij provimi janë në muajt
Qershor, Shtator dhe Tetor te vitit 2017.
Për cdo informacion të detajuar, ju lutem na vizitoni
në faqen tonë të Internetit www.ciut.edu.al ose në
faqen zyrtare në Facebook "Instituti Konfuci në
Universitetin e Tiranës" . Gjithashtu ju ftojmë të
shkarkoni në smartphonin tuaj aplikacionin CIUT,
për tu njoftuar në kohë reale për cdo aktivitet dhe mbi
oraret dhe organizimin e leksioneve.
Ju mirepresim!
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Karakteristika të fshehta
për çdo shenjë zodiakale,
të mirat dhe të metat

DASHI
E keni vënë re se jeni aventurier? Të aftë
për të zbuluar gjëra të fshehta dhe të
krijoni koincidencë lehtazi me çka nuk
njihnit më parë? Pasi Marsi ju ndihmon
të gjeni kurajën e duhur për të guxuar.
Të mirat: I guximshëm, besnik dhe
seksual.
Të metat: Tepër instiktivë, nervozë dhe
kokëfortë.

DEMI
Nëse doni diçka me vlerë nga kush ju
gjendet pranë dini fort mirë të jeni
bindës, duke i shpjeguar, se në fund të
fundit e meritoni atë çka keni përzemër,
që ju zbavit apo ju përkëdhel dëshirat
tuaja. Pasi ju përpos të tjerave dëshironi
gjëra të dobishme.
Të mirat: Kanë të zhvilluar instinktin
prindëror, dashurinë për natyrën si dhe
kujdesin ndaj trupit.
Të metat: Janë shumë grykës dhe kanë
tendencën për t’i ekzagjeruar situatat.
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BINJAKËT
Mendime dhe emocione konfliktuale (por
të shpejta) mund të ndihmojnë cilindo prej
jush t’i shikojë gjërat nga një këndvështrim
tjetër, në mënyrë alternative. Por gjithmonë me inteligjencë dhe duke qëndruar
me këmbë në tokë.
Të mirat: Orator të mirë, optimist, si dhe
i kryejnë detyrat me shumë përgjegjësi.
Të metat: Janë të çrregullt, sipërfaqësor si dhe shumë ambicioz.

LUANI
Dini të jeni bujar me kë ju qëndron pranë,
diçka që ju vjen natyrshëm dhe që disa
herë, lë në mënyrë pozitive të surprizuar
atë që nuk e mendonte se e meritonte
ndihmën tuaj.
Të mirat: Lider pozitiv, i pavarur dhe
dinamik.
Të metat: Kanë dëshirë për të komanduar, nuk u pëlqen bashkëpunimi dhe kanë
jo rrallëherë reagimi të tepruara.

GAFORRJA
Ju me temperamentin tuaj dini shumë
mirë se si të bashkoni njerëzit, duke
krijuar harmoni dhe bashkëpunim,
duke ndërtuar grupe të vegjël ku ju
jeni autor i heshtur i tyre. Dhe që më
pas do t’i mbani fort në jetë.

VIRGJËRESHA
Pavarësisht shumë dyshimeve dhe
frikërave, ju mbushni boshllëqet tuaja,
duke u përkujdesur për ata persona apo
ato situata që ju rrethojnë dhe me të
cilat përballeni shpesh. Për këtë gjykoheni shpesh si njerëz me vlerë.

Të mirat: Janë të ëmbël, delikat, si dhe
të gatshëm për të dëgjuar.

Të mirat: precizë, të rregullt dhe të aftë
për të kursyer.
Të metat: Tepër të fiksuar përsa i
përket korrektesës, janë lakmitarë dhe
mosbesues.

Të metat: Kanë karakter lunatik, janë
xheloz si dhe pëlqejnë thashethemet.

SA E GJENI VETEN?!
Ka disa karakteristika dhe të vërteta, për të cilat ne vetë shpesh
nuk jemi tërësisht të vetëdijshëm se i posedojmë, por që vihen re
nga ata që na qëndrojnë pranë. Le të zbulojmë se cilat mund të jenë:

PESHORJA
Ndjenja shumë dominante për të qenë të
drejtë mund të fshijë çdo impuls apo interes
tjetër. Ja përse shpesh ju përkufizojnë si
persona serioz, të përgjegjshëm dhe të aftë
për t’i dhënë gjithkujt atë që meriton.
Të mirat: Meritokracia për ta ka shumë
rëndësi, kanë sensin estetik të rafinuar, si
dhe kanë një shpirt artistik.
Të metat: Ndihen superior, janë dembel
dhe të ashpër me të tjerë.

SHIGJETARI
Dini të zbaviteni, të buzëqeshni dhe të shikoni
anën pozitive të gjërave, gjithmonë dhe kudo.
Në fakt nuk i keni shumë qejf pesimistët
kronikë, që ndryshe nga ju shikojnë përherë
gotën gjysmë bosh.
Të mirat: Adhurojnë të udhëtojnë, janë shumë
kuriozë, dhe të aftë për të bërë shumë gjëra.
Të meta: Janë grykës, kryeneç dhe
nuk i kushtojnë shumë vëmendje
aspektit të tyre fizik.

UJORI:
Ju e dini shumë mirë se jeni të aftë të bëni
shumë herë më shumë nga sa tregoni, por gjithsesi për ju kjo nuk përbën problem. Pasi keni
nevojë të kultivoni ëndrra, poezi njëkohësisht
edhe të jeni të lirë.
Të mira: Janë shumë të varur, human dhe miq
të mirë.
Të meta: Nuk janë shumë besnikë, nuk kërkojnë
asnjëherë ndihmë si dhe janë sipërfaqësor kur
bëhet fjalë për të ndjekur objektivat e tyre.

AKREPI
Edhe pse jeni nga ata persona që
përpiqen shumë për të arritur atë
që duan, nuk mund ta mohoni se ju
ndihmoheni shpesh edhe nga një dozë
e konsiderueshme fati. Pasi edhe qielli
di të jetë mik i guximtarëve, pikërisht
siç jeni ju.

BRICJAPI
Jeni në të paktat shenja që kur jeni të
zemëruar, nuk dorëzoheni, por e përdorni
këtë energji për të kryer detyra që për
shumë të tjerë janë të pamundura apo të
papërballueshme. Pasi ekzaltimi i Marsit ju
ndihmon t’i jepni trup energjisë që mbartni.
Të mira: Janë analistë të mirë, punojnë shumë si dhe janë të dashuruar pas
shkencës dhe matematikës.
Të meta: Janë të ftohtë në dashuri, të
ngadaltë në të nxënë si dhe kanë pak
shije estetike.

PESHQIT
Ju zotëroni një jetë të brendshme
shumë energjike që ju bën të jeni në
ndryshim të vazhdueshëm. Gjithçka
është e mundur me ata, që si ju me
siguri nuk ju mungon fantazia dhe
intuita.

Të mirat: Janë pasionantë, kanë të zhvilluar sensin e gjashtë si dhe metodikë.
Të metat: Instinkte të forta seksuale,
nuk janë të besës, si dhe hakmarrës.

Të mira: Janë të ëmbël, pëlqejnë tradicionalen si dhe kanë zemër të mirë.
Të meta: Janë naivë, kanë shumë besim tek të tjerët si dhe kanë disa vese.
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