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BULETINI INFORMATIV I KOMISIONIT  VATRA 5 TETOR 2019 

 
 

 

 

 

Website i VATRËS i krijuar nga 
nje bashkëpunim i Komisiont 
VATRA 5 Tetor 2019 dhe Degës 
së VATRËS në Washington DC 
dhe jep një informacion të plotë 
për historinë e VATRËS, 
kanunoren dhe aktivitet e kësaj 
organizate dhe punën e 
Komisionit VATRA 5 Tetor 2019 
për ta kthyer VATRËN në vlerat e 
Konicës, Kirkës dhe Nolit. 
 
The New VATRA Website is 
created by Vatra 5th October 
Commission and Vatra’s DC 
Branch and provides information 
regarding VATRA’s history, by 
laws and the work of Vatra’s 5th 
Commission to bring back the 
values of VATRA 

 

 

 

 

 

Sigurmi i Shtetit  Gusht 1978 :”Ne 
shtypin e saj po shtrohet me force kthkimi i 
VATRES ne qender bashkimi e gjithe 
emigracionit ose ne nje Shqiperi te Vogel 
ne Merimange.  Pra ate qe nuk mundi ta 
bente Leka Zogu ne Madrid e me vone, 
kerkohet te behet nepermjet VATRES . 
Rezikshmeria e kesaj nderrmarje eshte e 
madhe sepse nga njera ane nese do te 
arrihet, kjo veprimet do te jene te 
planezuara e te koordinuara me mire e qe 
do te shtrihen me ne gjeresi e thellesi, 
ndersa nga ana tjeter demogogjia do te 
jete me e madhe sepse krijohet pershtypja 
se te gjitha veprimet e mundeshme kunder 
nesh (shteti komunist shqiptar) nuk kryhet 
nga nje ose disa organizata emigracioni 
reaksionar shqiptar po nga nje organ i 
paanshem qe perfaqeson te gjithe 
emigracionin shqiptar”  

https://federatapanshqiptarevatra.com/d
ossier-vatra 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
Fatkeqesisht Mi’that Frasheri ende nuk ka 
zene vendin e duhur ne historine e 
Shqipërisë madje as peremendet në 
sistemin arsimor shqiptar. Ai vazhdon të 
konsiderohet dhe sot “tradhëtar” nga 
pinjollët e atyre që e kthyen Shqiperinë në 
Kore të Veriut per 45 vjet në mes te 
Europës dhe për ironi janë këta pinjollë që 
mburren sot me diplomat perëndimore dhe 
jetën perëndimore pikërisht ate jetë që 
Mi’that Frashëri donte për Shqipërinë që me 
mbarimin e luftës së dyte botërore 

 
https://federatapanshqiptarevatra.com/
2020/10/ne-kujtim-te-mithat-frasherit/ 

The New VATRA Website 
Website I Ri I VATRES 

 
https://federatapanshqiptare

vatra.com/ 
 

Publikohet Relacioni i 
Sigurimit Të Shtetit Komunist 

Kundër Federatës 
PanShqiptare të Amerikes 

VATRA Gusht 1978 

Me 3 Tetor 1949 Në Winthrop 
Hotel në New York U Nda Nga 
Jeta Patrioti dhe Nacionalisti i 

Kombit Shqiptar Mit’hat 
Frashëri. 
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31 TETOR 2020 KOMISIONI 5 TETOR 2019 VATRA ORGANIZON 
KUVENDIN E FEDERATES PANSHQIPTARE TE AMERIKES VATRA NE 

BRONX NEW YORK 
30 Shtator 2020 
New York 
 
Komisioni VATRA 5 Tetor ashtu sic është deklaruar publikisht që në ditën e krijimit të tij do të zhvillojë     
punimet e Kuvendit të VATRES më 31 Tetor 2020 në Bronx New York në bazë të rregullave 
tradicionale të insitucionit te VATRES së Konicës, Kirkës dhe Nolit që u përdhosën nga ish Kryetari i 
Vatrës Dritan Mishto  per 3 vjet dhe vazhduan të përdhoseshin nga Kuvendi i paligjëshëm i turpit që u 
zhvillua në mënyrë të paligjshme më Janar te 2019 në Michigan  nga ata që ende ë mbajnë peng 
VATREN. Ky vendim u mor në mbledhjen e Komisionit VATRA 5 Tetor më 30 Shtator 2020 ne New 
York  
Komisioni i VATRES 5 Tetor 2019 nuk njeh asnjë nga vendimet e Kuvendit të Turpit te Michiganit që 
jo vetëm ishte i paligjëshëm por shkaterroi strukturën institucionale 100 vjecare të VATRES  duke 
krijuar zyra politike dhe kryetarë e nënkryetarë të panumërt , duke përjashtuar VATRANET qe i kanë 
shërbyer dhe i sherbejnë VATRES me dekada, duke zhdukur lirinë e mendimit në insitucionin e 
VATRES dhe duke kthyer gazetën Dielli, gazetën  e Konices, Nolit dhe Kirkës në një gazetë  të 
shpifjve dhe hipokrizisë që u bllokonte VATRANEVE të drejtën për të shprehur opinionet në të dhe u 
transformua në një gazetë të interesave personale të editorit dhe klikës që ai i shërben.  
 
Kjo klikë që uzorpoi VATREN për 3 vjet  nëpermjet një ish kryetari shkatërrues dhe përcarës dhe një 
Kuvendi të paligjëshm  vazhdon ta kthejë VATREN në një bisht të politikës së korruptuar  shqiptare  
duke zhdukur kështu  pavarsinë e VATRES ndaj politkës.  
Kuvendi i Federatës Panshqiptare që ishte planifikuar të zhvillohej më 25 prill 2020 në New York  u 
shty për shkak te virusit Covid -19 që bllokoi gjithë botën. Në Kuvendin e 31 Tetor 2020 VATRA do ti 
kthehet traditës si një insitucion shqiptaro- amerikan ku sundon Kanunorja dhe jo dëshirat e klikave, 
mendimi ndryshe dhe jo shtypja e tij, fjala e lirë dhe jo fjala e dhunuar, e drejta dhe jo shpifja, 
pavarsia e insitucionit dhe jo servilizmi ndaj politikës së korruptuar dhe të dështuar shqiptare. 
 
Komisioni VATRA 5 Tetor do tu dërgojë udhezimet e detajuara për Kuvendin dëgeve të VATRES i cili 
do ti pershtatet rregullave të Shtetit të New York në lidhje me konventat. Komisioni i VATRES 5 Tetor 
që është mbledhur cdo të shtune pa ndërprerje që nga dita e krijimit, ka punuar në platformën që do 
të udheheqë VATREN ne dekadën e dytë të shekullit 21 si dhe do të krijojë hapsira për të gjithë ata 
që duan ti shërbejnë cështjes për të mirën e kombit shqiptar.  



 SHTATOR 2020 

 

 3 
 

 

MEMORANDUM BASHKËPUNIMI DHE MIRËKUPTIMI  MIDIS 
ORGANIZATES DIASPORA PËR SHQIPËRINË E LIRË 

DHE 
KOMISIONIT VATRA 5 TETOR 2019 

 
 

Organizata Diaspora për Shqipërinë e Lirë, nje 
organizatë joqeveritare, e regjistruar ne Zyrih, 
Zvicër, me fokus në përfshirjen e mërgatës 
shqiptare në proceset politike dhe 
ato politikbërëse brenda dhe jashtë Shqipërisë, 
dhe me anëtarë në vende të ndryshme të Evropës 
Perendimore si Zvicër, Gjermani, Itali, Angli, 
Belgjikë dhe në Kanada ka nënshkruar nje 
memorandum bashkëpunimi me  Federatën Pan-
Shqiptare e Amerikës Vatra e përfaqësuar nga  

Komisioni Vatra 5 Tetor, 2019 si  dhe me  Degën e  Vatrës në  Washington DC. Anëtarët e Komisionit 
VATRA 5 Tetor 2019 kanë disa muaj që bisedojnë me themeluesit dhe drejtuesit e Organizatës 
Diaspora për Shqipërinë ë Lirë për ceshtjet në interes të kombit shqiptar dhe për të gjëtur mënyra të 
përbashkëta bashëkpunimi.   
 
Më date 1 Tetor 2020 Komisioni VATRA 5 Tetor 2020 nëshkroi memorandumin e bashkëpunimit me 
këtë organizatë i cili përfshin këto pika: 
 
 Bashkëpunimin aktiv në mbledhjen e fakteve dhe provave për dënimin e krimeve të 

komunizmit dhe bërjen e tyre publike 
 

 Punë e perbashkët  në lidhje me kornizën ligjore dhe institucionale për përfshirjen e diasporës 
në proçeset vendimmarrëse në Shqipëri 
 

 Realizimin e të Drejtës së votës dhe përfaqësimin direkt të Diasporës në Kuvendin e Shqipërisë 
  
 Shkëmbimin edukativ dhe kulturor mes Shqipërisë dhe Diasporës dhe ndikimi anasjellatas 

 
 Lobimin e përbashkët për mbledhjen e fondeve në shërbim të cështjeve me rëndësi për të dyja 

organizatat. 
 
 Shkëmbimin e eksperiencës dhe njohurive të ndërsjellta. 

 
Komisioni VATRA 5 Tetor 2019 e sheh bashkëpunimin me Organizatën Disapora për Shqipërinë e 
Lirë si hapin e parë drejt një rruge që do të ndihmojë Shqipërinë drejt institucionalizmit të vërtetë 
demokratik që i ka munguar plotësisht në këto 70 vjet e fundit.  Në të dyja këto organizata ekzistojnë 
individë me ekperienca  të gjatë në fusha të ndryshme, me edukim të lartë nga universitet e Evropës 
Perëndimore, SHBA-se dhe Kanadase që janë gati te ndihmojnë ne cështjet me të rëndesishme të 
kombit shqiptar. Ata bësojnë se politika shqiptare në këto 30 vjet e fundit ka dështuar plotesisht dhe 
behet i domosdoshëm një ndryshim rrënjësor per ta futur Shqipërinë drejt demokracisë së 
konsoliduar institucionale. Gjithashtu të dyja organizatat mëndojnë se Diaspora duhet të jëtë e 
pavarur ne rrugën e saj larg politkave partiake por gjithmonë pranë cështjeve jetike të kombit. 
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ISH- KRYETARI I VATRES DR GJON BUÇAJ PERFUNDON LIBRIN 
NE LIDHJE ME AKTIVIETIN E  FEDERATES PANSHQIPTARE TE 

AMERIKES VATRA 2010-2019 
 
 

Dr.Gjon Bucaj 
Sterling Virginia 
4 Tetor 2020 

 
 
DR. Gjon Buçaj – ish kryetari i Federatës PanShqiptare të 
Amerikës VATRA nga 2010-2017 dhe personi që filloi 
rivitalizmin e VATRES me hapjen e degëve të reja të saj  ka 
përfunduar një libër ku lexuesi do  të gjejë shkrime të ndryshme 
që kanë të bëjnë me Vatrën dhe që, shumica, i përkasin 
përiudhës kur ai ka sherbyer si kryetari i saj, por disa shkrime i 
përkasin edhe kohës para dhe mbas asaj përiudhe.  
 
Dr Gjon Buçaj shpjegon cfarë e shty për të shkruar një libër të 
tillë ku midis të tjerash ai theskon: 

 
“ Kur Vatra heshti në raste aktivitetesh antishqiptare nga ekstemizmi grek që nga fundi i vjetit 2017 
edhe gjatë dy vjetëve tjera në vazhdim, mendova me vu në qarkullim për vatranët disa nga deklaratat 
dhe shkrimet e Vatrës për raste të ngjajshme, gjatë kohës kur i ndjeri Agim Karagjozi ishte kryetar i 
saj e deri në mbarimin e mandatit tim në qërshor 2017. Por kur u futa në kompjutër dhe rilexova 
shumë shkrime tjera me subjekte të ndryshme, mendova se do t’ishte e dobishme për t’i ia vu në dorë 
lexuesit të interesuem pjesën ma të madhe të këtyne shkrimeve. 
  
Besoj se lexuesi do të hetojë dëshirën tonë me ecë në drejtimin e caktuem nga themeluesat e 
ndritun, të mbështetun gjithmonë mbi parimin e bashkëpunimit dhe në frymën e demokracisë, tue 
pasë për objektiv të përhershëm interesin kombëtar mbi çdo interes tjetër. Qëllimi i ynë ka qenë 
gjithnji që ta mbajmë Vatrën mbi këto parime, ta rrisim me shumë antarë të rij që ajo të mund ti 
shërbejë ma me fuqi çashtjes kombëtare dhe t’ia kalojmë ate gjeneratës së re ta çojë drejt shekullit të 
dytë të saj. 
  
Nji pjesë e kësaj lande mund të shërbejë kur të hartohet Albumi Hisrtorik i 100 vjetve të Vatrës, i cili 
ka mbetë ende peng i pakryem. Asht obligim i Vatrës, jo peng i imi përsonal, por edhe unë do të jap 
kontributin tim për realizimin e tij. 
  
Ky libër asht nji pasqyrë, me gjithëse jo e plotë, e veprimtarisë së Vatrës për ma se nji dekadë, të 
cilën metoda me fillue gjithëçka nga e para, tenton ta mënjanojë ose edhe ta përbuzë, me 
ndërpremjen e punëve të fillueme dhe të projekteve e planifikueme, dhe tue këputë kështu traditën e 
vazhdimsisë. Atë metodë, që nuk e ka zanafillën shqiptare, na e përjetuem për afër nji gjysmë të 
shekullit të kaluem me pasojat që dihen”.  
 
Libri qe  shume shpjet do jete ne duart e lexuesve do te jete nje pasuri per aktivitetin e VATRES per 
nje periudhe 7 vjecare, ne periudhe qe ne nje fare menyre mundohet te mohet nga ata qe kane 
kthyer VATREN ne vasale te politkes partiake shqiptare  
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SHKRIMTARI NASHO JORGAQI -SPIUN I SIGURIMIT  BARBAR 
KOMUNIST SHQIPTAR 

AGRON TUFA 

 

30 Shtator 2020 
Zvicer 

Ish drejtori i Insitutit te Studimeve Te Krimeve te 
Komunizmit ne Shqiperi Z. Agron Tufa i cili tashme eshte 
me familjen me azil politik ne Zvice ka paraqitur dokumenta 
ne faqen e tij ne Facebook  qe tregojne qarte 
bashekpunimin e shkrimtarit Nasho Jorgaqi me Sigurimin e 
Shtetit Komunist Shqiptar.  Ky bashkepunim sipas 
dokumentave te paraqitura filloi qe me 1955.  Midis te 
tjerash Z. Tufa paraqet :  

“Nasho Jorgaqi u rekrutua më 10.1.1955 nga kapiten 
Hajredin Hoxha. për 5 vjet ai shërbeu si polici intelektual i 
inteligjencies së kryeqytetit, si pjesë e punës së seksionit të 
tretë të Drejtorisë së Punëve të Brendshme Tiranë. 
Spiunimet e para të “Dragoit” ishin kundër Kadrie Kadare, 
Robert Shvarc, etj, në Institutin Pedagogjik 2 vjeçar 

“Aleksandër Xhuvani” në Tiranë.  Qëllimi ishte kontrolli i studentëve dhe rretheve letrare që shfaqnin 
pikëpamje “dekadente, reaksionare e pesimiste”. 
Nga punëtori operativ Caci Papajani (ish pastiçier mesatar) Nashua u drejtua në ndërmarrjen e 
botimeve, ku punonte si korrektor letrar, por kalonte edhe nga Instituti i Shkencave. Pastiçeri vërente 
si ai i kuptonte shpejt gjërat pasi kishte “shkollë të madhe”.  

Në qyrkun e Nashos kaloi edhe Skënder Luarasi. Nuk e dimë a do dalë kjo gjë në konferencën që do 
të organizojë Autoriteti i Dosjeve (AIDSSH) për disa figura të majta, ndër të cilët shihet edhe emri i të 
përmendurit. 
Operativi Leonidha Petrani ishte shumë i kënaqur nga Nashua. 

 Për këtë arsye, me rastin e martesës, në tetor 1960, Nashos i dhanë 3000 lekë shpërblim. Kjo 
shumë ishte një pajë e vogël me të cilën e daroviti Sigurimi martesën e Nasho Jorgaqit. 
Në vitin 1960 kaloi për llogari të Degës së 12-të të Drejtorisë së Sigurimit të Shtetit, e cila mbulonte 
legatat e huaja në Tiranë. Së bashku me agjenten “Artistja” (quhej Margarita), Nashua punoi në 
drejtimin francez. 
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Me Margaritën si grua e divorcuar tragjikisht (ish bashkëshorti në burg, më pas do të pushkatohet), ai 
formonte një dyshe të bukur agjenturore. Leonard Tomoso (të cilit i vunë nofkën “Gjyzlykja” sepse 
ishte me syza), donte të mësonte shqip, ndërsa Sigurimi e vlerësonte si “zbulues imperialist”. 
Operativi Petrani vërente me kënaqësi se “Dragoi” i tij ishte besnik i lidhur ngushtë me partinë e 
pushtetin, si ishte inteligjent, i sjellshëm dhe serioz. Për këto arsye, më 13.10.1961 nga informator ai 
u ngrit në agjent. U drejtua te objektet “Shigjeta” dhe “Ligjërata”.  

Mirëpo, në vitin 1966, Nashua u dalldis pas një historie me në qendër ish marinarin Spiro Kote, i cili u 
bë strumbullari i filmit propagandistik “Dueli i heshtur”. Filloi të merret me shkrimin e kësaj ngjarje, 
duke i dhënë një drejtim ashtu siç e donte partia. Por duke humbur kohën sa në një repart e në një 
tjetër. Duke mos pasur objekt, në vitin 1967, pas 13 vjetësh kontribut, Nashua u largua nga rrjeti 
sekret. Por nevoja për Nashon ishte e madhe. Rikthehet në armën e dashur të Sigurimit në vitin 
1973, duke u aktivizuar në drejtimin e të ardhurve. Sidomos shkrimtarët nga Kosova ishin gjahu i parë 
e më i urrejtshëm i Nashos. 
 

Në vitin 1978 u kthye rekrutues e ndërlidhës, pra praktikisht një lloj rezidenti shumë i rëndësishëm për 
regjimin. Njëri ndër ta ishin edhe “Tribuna” dhe “Historiani” që Nashua e mbante në lidhje. Në disa 
çështje nuk kishte pasur sukses. Aktiviteti i “Dragoit” mbyllet në vitin 1991. 
Nga sa thamë përmbledhtas, bie poshtë ideja që enveristët e tipit Spartak Braho e shumë të tjerë të 
ngjashëm e kanë hedhur vazhdimisht, që partia dhe sigurimi i zgjidhnin bashkëpunëtorët vetëm në 
klasën e të persekutuarve. Mos lejoni t’ua indiktojnë një ide të tillë: vetë rasti i Nasho Jorgaqit 
(“Dragoi”) e rrëzon këtë shpifje. Të mos flasim se sa “dragonj” të partishëm kanë qenë spiuna të 
sigurimit. 
 

Para ca ditësh, në një intervistë të fryrë tek gazeta “Nata”, Nashua qahej, se gjatë shkrimit të romanit 
“Mërgata e qyqeve”, ishte, sipas tij, krejtësisht i paditur nga puna e agjenturave. Çfarë hipokrizie! Dhe 
kush? Një agjent i regjur si “Dragoi”. 
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DEKLARATE E AMBASADES AMERIKANE NE TIRANE NE LIDHJE ME 
MARREVESHJEN POLITIKE TE 5 QERSHOR 2020 MIDIS FORCAVE POLITIKE NE 

SHQIPERI 

5 Tetor 2019 -Tirane 

Shtetet e Bashkuara i kanë shtyrë udhëheqësit e 
Shqipërisë – brenda dhe jashtë parlamentit – për 
t’u angazhuar me njëri tjetrin në mënyrë 
transparente dhe përfshirëse për çështje me 
rëndësi kombëtare.  

Ky lloj angazhimi pozitiv prodhoi marrëveshjen e 5 
qershorit për reformën zgjedhore. Nga ajo kohë, 
kemi bërë të qartë që marrëveshja e 5 qershorit 
duhet të respektohet dhe se çfarëdo masash 

shtesë duhen shqyrtuar dhe miratuar në mënyrë të ngjashme transparente dhe përfshirëse në 
Këshillin Politik.  

Sot, partia qeverisëse ndaloi diskutimet në Këshillin Politik dhe votoi për të miratuar ndryshime 
domethënëse të rregullave që do të qeverisin zgjedhjet e 25 prillit. Ndërkohë që ishte brenda 
kompetencave të parlamentit për t’i miratuar këto ndryshime, dhe ndërkohë që këto ndryshime janë 
shtesë – dhe jo shkelje – të marrëveshjes së 5 qershorit, është për të ardhur keq që shumica dështoi 
të respektonte përkushtimin e deklaruar prej vetë asaj për të kërkuar emërues të përbashkët në 
Këshillin Politik.  

Shqipëria është anëtare e NATO-s, aspiruese për anëtarësim në Bashkimin Europian, dhe Kryesuese 
e radhës e OSBE-së.  

Është detyrë e udhëheqësve të Shqipërisë – duke filluar por jo vetëm ata në pushtet – për të kërkuar 
nga vetja një standard më të lartë dhe për të siguruar lirinë dhe ndershmërinë e zgjedhjeve të 
ardhshme. Këtë pritshmëri e kemi ashtu si populli shqiptar. 
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STRESI DHE SUKSESI 

Si mund të “vjelim” stresin dhe ta kthejmë në produktivitet! 

Marietta Poshi 
4 Tetor 2020 
Tampa Florida 

 
Pothuajse cdo gjë në botën modern dhe komplekse që na rrethon sot 
shihet si shkaktar stresi në nivele të ndryshme, sidomos në situate të 
papelquera, sic janë oraret e zgajtura në punë, shkëputja e Internetit, 
biseda të pakëndshme me dike, shpenzime të pa planifikuara, etj. Stresi 
shihet si një ngacmues i jashtëm apo dhe i brendshem që duhet evituar 
apo dhe mimimizuar me cdo kusht. Stresi i jashtëm vjen si arsye e 
faktorëve që nuk i kemi gjithmonë në dorë, si përshembull reagimi i një 

personi tjetër kundrejt nesh, apo dhe ndrëpreja e të ardhurave nga nje stimul ekonomik.  Kurse stresi 
i brendshëm shkaktohet nga interpretimi apo këndvështrimi që i japim vet në një situatë. 

Stresi i demoralizon shumë njerëz dhe për këtë arsye shumë prej nesh mundohen ta evitojnë me cdo 
kusht atë. Por shpeshherë situata të stresueshme kanë dhe rezultate të vyeshme, prandaj jo cdo 
stress duhet evituar. Madje, shumë kërkime shkencore kanë konstatuar që stresi është i dobishëm 
për individe të moshave të ndryshme. Katër kriteret më të dobishme të efektit të stresit sipas 
statistikavë shkëncore janë: 

 

1. Përmirsimi i Funkisonit Të Vemëndjes 
Kjo ndihmon me procesin e mendimit, kuptimit dhe qartesimit te situatave te ndryshme. 
Stresi na ndihmon që të jemi më efikas dukë qënë më të vëmëndshëm. Shkencëtarët 
kanë rezultuar që situata të stresueshme gjënërojnë qeliza të reja në tru.  
 

2. Rritja e Imunitetit 
Stresi na bën të hasim situata ku ose duhet të “luftojmë” pra të përballemi me të ose të 
“largohemi” nga problemi (fight or flight). Kjo lloj përgjigje që trupi jonë jep ndaj stresit, 
stimulon rritjen e një kimikati të lehtë, interleukinat, e cila rrit imunitetin dhe na bën me 
të gatshëm për të përballur sëmundje 
. 

3. Ju Bën Më të Fortë 
Situatat stresuese, edhe pse të pakëndhsme, na bëjn që në të përballemi më mirë me 
to kur i hasim një herë tjetër. Shumë prej nesh janë të aftë të zgjidhin probleme edhe 
nga me komplekest sepse kemi eksperiencë. Dicka që mund të dukej si e pa arritur kur 
e kemi ndeshur për herë të parë, tashmë mund ta bëjmë pa problem. 
  

4. Ndihmon në Formomin e Fëmijëve 
Një studim nga  Universitteti John Hokpins rezultoi që fëmijët e lindur nga nëna të cilat 
kishin kaluar stres të lehte gjatë shtatzanise, kishin zhvillim më te madh përqëndrimi se 
femijet e tjerë, deri në moshën 2 vjec. 
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Stresi është vërtet i pakëndshësm dhe na bën shpeshherë të pyesim veten se si u gjendëm përpara 
një situate dilematike dhe si mund të dalim prej saj sa më shpejt. Por stresi na stimulon që të zgjidhim 
probleme të ndryshme si një mënyrë e anashkalimit të tij. Dhe duke mos e kuptuar, ne behemi më të 
mire për të zhgjidhur një problem, thejsht sepse duam te evitojmë stresin që vjen me të. Kjo vlen për 
individë në punë te stresueshme, për student që hasen me situata të reja në shkolle. Stresi i lehte 
është i dobishëm pasi na ndihmon të dalim nga situatat që jemi për momentin.  

https://www.healthline.com/health/benefits-of-stress-you-didnt-know-about#1.-It-improves-cognitive-
function 
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