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Shënime nga Autori:
“Reflektime Shpirtërore: Një Libër Mbi Rizgjimin dhe Ndriҫimin” është një
libër me poezi, që përmban 200 poema Shpirtërore në formën e vargut të

lirë. Këto poema përcjellin reflektimet e përjetuara në katër romanet
shpirtërore të “Tetralogjisë së Rizgjimit”, përveҫ atyre shumë të tjerave

akoma të pabotuara. Në themel të këtyre poemave qëndron tema
Shpirtërore, ku secila prej tyre ilustron aspekte të ndryshme të Rizgjimit

dhe Ndriҫimit. Për të kuptuar tamam secilin nga reflektimet, lexoni vetëm 2
apo 3 të tilla në ditë dhe “reflektoni”.

Spiritualiteti është besimi se ekziston një copëz Perëndie (Shpirti apo
Fryme të Shenjtë) brenda ҫdo jete dhe, për rrjedhojë, ҫdo jetë është e

Rëndësishme, e Barabartë, dhe e Ndërlidhur.
Qëllimi im kur shkruajta katër librat në Tetralogjinë e Rizgjimit dhe këtë
libër me poezi të frymëzuara nga Spiritualiteti, ishte të përpiqesha për të

Rizgjuar dhe ndihmuar të tjerët, që janë Zgjuar, për të kuptuar më thellë se
ҫfarë është Ndriҫimi, në mënyrë që Rrugëtimi i tyre Në Jetë të jetë akoma

edhe më i plotësuar.
Bodhi është “Udhërrëfyesi im i Shpirtit”; ai ka aftësinë të komunikojë

lehtas me mua kur unë hedh në letër mendimet e tij.  Paҫka se rrugëtimi im
drejt Ndriҫimit akoma nuk ka përfunduar, Bodhi, duke qenë një

Udhërrëfyes i Shpirtit, padyshim që është I Ndriҫuar. E shkruajtëm së
bashku këtë libër me Reflektime Shpirtërore për të gjithë ata që kërkojnë të

nisin procesin e Rizgjimit ose për ata që janë Zgjuar dhe kërkojnë të ecin
më tej në shtegun e tyre drejt Ndriҫimit. Mësoni më shumë rreth këtyre
librave Shpirtërorë të “Tetralogjisë së Rizgjimit” përmes websitit tim:

http://kenluball.com
Në përmbajtje të katër librave të “Tetralogjisë së Rizgjimit” gjenden:

Sot Unë Do Të Vdes: Zgjedhjet në Jetë
Udhërrëfyesi i Shpirtit: Rrugëtimi në Jetë

Paqja: Një Fshat Shprese
Iluzioni i Lumturisë: Të Zgjedhësh Dashurinë Mbi Frikën

http://kenluball.com/


Flutura
S’janë të tjerët që duhet të ndryshojnë (Ego).
Je ti i pari që duhet të zhvillohesh  (Shpirti).

Vetëm atëherë do fillosh të dalësh
Nga foleja dhe

Të shndërrohesh në flutur.



Tre Fazat e Ndriҫimit
Faza e Parë e Ndriҫimit – Gjendja e Gjumit
Faza e parë e Ndriҫimit nis kur vijmë në jetë,

Pasi Socializohemi dhe na Mësojnë atë ҫfarë duhet Besuar (Ego),
Pasi Përballemi dhe Pranojmë normat e shoqërisë ku lindim.

Që sa lindim, shpesh identiteti ynë është i paracaktuar.
Ngjyra e lëkurës, vendi ku lindim, feja,

Dhe shumë krahasime të tjera të krijuara nga njeriu diktojnë shpeshherë të
ardhmen tonë në botë.

I Besojmë këto krahasime si të vërteta duke vëzhguar të tjerët,
Duke lexuar për to nëpër libra dhe gazeta dhe duke parë televizionin dhe

filmat.
Shumica e njerëzve i Besojnë dhe Përthithin këto dallime, duke i provuar

më tej vetes
Se janë më të mirë, më të rëndësishëm se një tjetër.

Ata që Pranojnë dhe Besojnë se ҫfarë u mësohet është e vërtetë,
Paҫka suksesit në jetë, ngelin në gjumë, të destinuar të jetojnë një jetë

mediokriteti,
Duke Besuar se Lumturia dhe Kuptimi do vijnë nga Bota.

“Nuk Do Jetë Kështu”.
Faza e Dytë e Ndriҫimit – Rizgjimi

Ata që Zgjohen nisin të pyesin se mos gjithҫka që Mësojmë dhe Pranojmë
Si të vërtetë në jetë, kur rritemi, ka qenë e vërtetë.

Një ndjesi brenda nis të ҫelë, jo më e mundur të anashkalohet,
Teksa vë në pikëpyetje vërtetësinë e Gjithҫkaje që kemi Besuar njëherë e

një kohë.
Edhe pse jetojmë një jetë “plot sukses, jemi të kamur, me famë,
Apo ҫfarëdo lloj krahasimi Të Mësuar për kuptimin e suksesit,

Nuk shuhen dot ndjesitë e pakëndshme që provojmë teksa shfaqen thellë
Brenda nesh.

Ankthi që ndjejmë se del nga Shpirti ynë, është prezent Në jetën e kujtdo.
Dikush mund ta quajë Shpirtin Perëndi/Shpirt/Thelb apo ndonjë emër tjetër

mund t’i vërë.
Nuk ka rëndësi.



Ajo simbolizon Udhërrëfyesin tonë në jetë e i jep jetës sonë Kuptim.
Ne Zgjohemi kur e ndjejmë në fillim se diҫka nuk shkon siҫ duhet,

Fillojmë e pyesim se mos Nuk kanë qenë të vërteta ato ҫka kemi Mësuar
dhe Pranuar si të vërtetë,

Duke nisur një rrugëtim ku s’kemi ҫ’bëjmë tjetër, veҫse ta vazhdojmë.
Një Rrugëtim Drejt Ndriҫimit.

Faza e Tretë e Ndriҫimit – Ndriҫimi
Ndriҫimi ndodh kur më në fund Pranojmë

Se Gjithҫka e Mësuar dhe e Besuar si e vërtetë nuk Ka Qenë e Tillë.
Paҫka Pamjes sonë të Jashtme, Kamjes, Punës, Pasurive Materiale,

Apo ҫdo lloj krahasimi të Mësuar që na dallon njëri nga tjetri,
Tanimë e kuptojmë se Nuk jemi më të mirë apo më të rëndësishëm nga

ndokush tjetër.
Fillojmë të Dëgjojmë brenda Shpirtin tonë, të rrokim mesazhin e tij

Duke Ndarë Dashurinë tonë pa kushte me gjithë të tjerët.
Ndonëse ajo ҫka kemi mësuar që të rinj do mbetet mes nesh (Ego)

Ndikimi që ka në jetën tonë tashmë është i papërfillshëm.
Në vend që të jemi në garë, tani duam të bashkëpunojmë.

Në vend të jetës nën Frikë, tashmë kërkojmë ta jetojmë jetën me Dashuri.
Dhe në vend të dëshirojmë vetëm më Të Mirën për Veten Tonë,

Tani duam të ndihmojmë Pa u Kursyer Të Tjerët, të lehtësojmë Rrugëtimin
e tyre në Jetë.

Me këtë ndryshim dhe Pranim të mesazhit të Shpirtit
Ecim më tej nëpër shtegun që të ҫon te Ndriҫimi.

Me Rizgjimin Gjithҫka Ndryshon
Është e gjitha pjesë e rrugëtimit.

Me Rizgjimin, e vetmja gjë e sigurtë është jeta juaj
Nuk do jetë kurrë si më parë dhe nuk ka më kthim mbrapa.

Ҫdo gjë në jetën tuaj do ndryshojë, përfshi miqësitë, marrëdhëniet që keni
Dhe durimi për lojërat që njerëzit luajnë si ata që rrinë në gjumë.
Rizgjimi ndodh kur nisni të dyshoni për gjithҫka keni Mësuar.

Edhe pse Ndriҫimi do ndodhë vetëm kur vërtet ju
Të pranoni që gjithҫka e Mësuar në jetë ka qenë E Pavërtetë.

E vërteta ka qenë përherë këtu.
Dëgjoni në Heshtje të gjitha përgjigjet që kërkoni.



Shfaqja
Ditën që do vdesim kur më në fund Egoja të dorëzojë

Pushtetin mbi jetën tonë, do e kuptojmë se e gjithë jeta jonë ishte një
Shfaqje.

E tëra ishte Bëje Ta Besojnë.
Aq mirë e luajtëm pjesën tonë sa kurrë nuk e kemi ditur se ishte kaq e

pavërtetë.
Jeta është thjesht një Iluzion, ku të gjithë ne kemi pjesët tona të vogla në

shfaqje.
Nëse ndjekim skenarin, siҫ jemi Mësuar ta bëjmë kur rritemi,
Përgjigjet që kërkojmë për jetën mund të na shkasin nga sytë.

Vetëm kur luajmë përtej kufijve të skenarit dhe Zgjohemi,
Përgjigjet që kërkojmë mund të dalin vetë.



Matrica
Matrica është botë ku shumica janë në Gjumë,

Duke Jetuar në një Realitet të Mësuar e Pranuar si I Vërtetë.
Ata që gjatë jetës ngelin në gjumë

Kërkojnë të Vërtetën e tyre Në Botë, Duke Besuar se ajo ҫka u është
Mësuar

Kur rriten do t’u sjellë Kuptim dhe Lumturi.
“Nuk Do T’u Sjellë”.

Kur në fillim Zgjohemi nisim të dyshojmë nëse është e duhur ajo ҫka
besojmë.

Paҫka sa “sukses kemi pasur në jetën tonë, teksa shquajmë një Zë që nisim
ta Dëgjojmë Brenda Vetes,

Normat që njëherë e një kohë Janë Mësuar dhe Pranuar si e vërtetë absolute
Nuk kanë më kuptim për ne.

Zëri që dëgjojmë na flet për Dashurinë Pa Kushte,
Shpresën, Barazinë, Ndihmën ndaj Të Tjerëve, dhe të gjitha vlerat e tjera

Pozitive të Kujdesit
Të Ndara Pa U Kursyer me gjithë të tjerët.

Matrica që kohë më parë, kemi konceptuar dhe pranuar si realitetin tonë
Nis të shkrihet, duke lënë pas një botë të panjohur,

Një botë ku Dashuria (Shpirti) bëhet sundues ndaj Frikës (Ego).
Në vend të jemi në garë me tjetrin për mbijetesë në këtë botë,

Të dëshirojmë Ndihmën ndaj njëri tjetrit.
Është e mundur të jetohet në të tillë botë.

Për të qenë kështu, Rroke zërin që Dëgjon Brenda Vetes,
Hape Zemrën ndaj mundësive që jeta ofron,

Teksa Lë Matricën të fashitet,
Duke Shfaqur Qëllimin e vërtetë të Jetës në zgjim.



Valixhja
Do doja që ti të pikturoje një valixhe të hapur.
Para se të vijmë në jetë, valixhja është bosh.

Por, sapo lindim, Vetja (Egoja), që është gjithҫka që ne Mësojmë,
Dhe Besojmë si të vërtetë, pas lindjes, këtë valixhe nis ta mbushë.

Për ҫdo ndërveprim që kemi, valixhja bëhet akoma më e rëndë,
Teksa nis të bëhet rrëmujë me sendet që grumbullojmë,

Nga të gjitha gjërat e gabuara që kemi Mësuar gjatë jetës sonë.
Sa më e rëndë valixhja, aq më e zbehtë bëhet Drita jonë

Dhe aq më shumë na duhet të ҫ’paketojmë kur Zgjohemi
Dhe të nisim Udhëtimin tonë drejt Ndriҫimit.

Në valixhe janë gjithë të vërtetat e rreme egocentrike
Të Mësuara nga Egoja (Vetja) dhe Pranuara nga fëmija kur rritet.

Ndonëse nuk duhet shumë kohë për mbushjen e valixhes (Zakonisht 5 vitet
e para të jetës),

Mund të duhen gjithë ditët e mbetura, në mos gjithë jeta, për të Gjetur
Dritën e Tyre sërish,

Ҫ’paketoje valixhen dhe kthehu te mirëkuptimi dhe paqja e brendshme
Që qenë të njohura kohë para se valixhja të niste të mbushej.

Na lër pra ne të gjithë të përpiqemi ta bëjmë valixhen e fëmijëve tanë më të
lehtë

Gjatë viteve të hershme të jetës, duke e lënë dritën e tyre më të shndritshme
Dhe rrugëtimin e tyre në jetë akoma më të lehtë dhe kuptimplotë.



Gënjeshtra
Sapo lindim, gënjeshtra nis e zë vend.

Shoqërizimi na mëson të Pranojmë Normat e Shoqërisë
Dhe Rëndësinë Tonë në botë.

Ne mësojmë se ata që janë të famshëm, të kamur, me punë të mira,
Që i përkasin një race, feje, gjinie të caktuar apo ҫdo lloj krahasimi Të

Mësuar që Përkufizon Superioritetin në botë, janë më të Suksesshëm dhe
Më Të Mirë se të tjerët.

Asgjë nuk mund të jetë mbi të vërtetën.
Në të vërtetë, mbrujtja me Egocetrizëm është shkaku i Urrejtjes, Babëzisë,

Luftës,
Ndryshimit Klimaterik, Vrasjes, Paragjykimit dhe i shumë e shumë
fenomeneve Negative Të Pranishme në botë sot dhe në të shkuarën.

E Vërteta është që Askush nuk është më i rëndësishëm se tjetri,
Paҫka Arritjeve në Jetë.

Ajo ҫka përkufizon Të Vërtetën është Rrugëtimi i Gjithësecilit Në Jetë
Duke qenë aq i Vlefshëm sa Vetja jonë, Duke Ndarë Burimet e planetit

Njëlloj, Duke i Dhënë Ҫdo Jete Mundësi të Lulëzojë. Të Ketë Sukses, Të
Jetë E Rëndësishme, dhe Kuptimplotë.



Prizmi
Kur në fillim lindim, para se të socializohemi dhe të Mësojmë ҫfarë të

Besojmë,
Drita që përthyhet nëpër Prizmin e Jetës është Krejt e Bardhë.

Kjo Dritë e Bardhë përhapet në sajë të Dashurisë Pa Kushte që ekziston
natyrshëm Në jetën e ҫdokujt.

Teksa Mësojmë sesi duhet të veprojmë dhe trajtojmë njëri tjetrin,
Drita e bardhë e Prizmit shpërhapet me një pafundësi ngjyrash.

Sa më shumë Pranojmë ҫka Mësojmë dhe na Mësohet
Nga shoqëria si duhet Vepruar dhe Trajtuar të tjerët, aq më të turbullta

bëhen Ngjyrat e reflektuara të ylberit,
që rrjedhin brenda Prizmit.

Sa më e errët drita që Prizmi përhap, aq me më shumë sfida bëhet jeta.
Shumë probleme, dhe sëmundje, që përjeton bota anembanë,

Si sot edhe në të kaluarën, ndodhin pasi shumica sheh
Një dritë të Errësuar që përhapet nëpër Prizmin e Jetës.

Kur Zgjohemi, nisim të pyesim ҫfarë na është Mësuar dhe
Besuar si e vërtetë (Egoja), ngjyrat që shohim të pasqyruara Nëpër Prizëm

nisin të Vezullojnë
Ndërkohë që nisim dhe refuzojmë shumëҫka kemi Besuar kohë më parë.

Sa më Vezulluese ngjyrat që shihen në krahun tjetër të Prizmit
Aq më shumë Paqe, Dashuri dhe Kuptim do ketë në jetën tonë.

Dhe me këtë ndryshim të ngjyrave, do ndodhë edhe një perceptim i vërtetë i
Kuptimit të Jetës.

.



E Sa Vlen një Jetë?
Çmimi i një trupi, përfshi dhe elementët përbërës të tij është vetëm 1$.

Kaq vlen jeta e ҫdokujt?
Fakti që një njeri është i Kamur, ka Famë, Punë të Mirë, është i një Race të
Caktuar, Feje, Gjinie apo ҫdo lloj dallimi tjetër, e bën Jetën e dikujt më me

vlerë se jetën e një tjetri?
Këto janë pyetje që duan përgjigje nga ҫdokush që kërkon të Rizgjohet dhe

Ndriҫohet.
Nëse Po është përgjigja për këto pyetje,

Rrugëtimi juaj Shpirtëror nuk ka nisur ende.
Por, nëse filloni të dyshoni sesa vlen jeta e dikujt

Të Besuarit dhe Pranuarit e Vërtetë të jetës së gjithkujt
Ka Njëlloj Rëndësi,

Paҫka ҫdo lloj perceptimi të dallimeve Të Mësuara,
Atëherë ju jeni Rizgjuar dhe keni nisur Rrugëtimin tuaj

Drejt Ndriҫimit.



Fundi i Jetës
Pasi kemi jetuar jetën tonë, dhe vdekjes i afrohemi ndërkohë,
Është normale të shikojmë edhe njëherë si ka ecur jeta jonë.

A kemi pasur një jetë “plot sukses”?
Fundi i jetës na jep shansin e vetëm ta bëjmë këtë gjë,

pasi në këtë moment,
Egoja (Vetja) e humb fuqinë që ka mbi ne,
Dhe bëhet Shpirti mbikqyrësi ynë primar.

Në këtë moment të ciklit të jetës, nuk ka më rëndësi sesa
Para kemi bërë, sa e madhe është shtëpia që jetojmë,

Puna që kemi patur, apo ҫdo lloj gjëje që lidhet me suksesin,
Siҫ diktohet në botë nga Egoja.

Së fundmi tani jemi të gjithë të barabartë dhe e gjykojmë suksesin tonë
Me një prizëm ndryshe: atë të Shpirtit.

Kur i shohim jetët tona, se ҫfarë kemi menduar për suksesin
Tanimë mbart shpesh një kuptim krejt tjetër.

Është pikërisht ky momenti, sidomos gjatë këtyre pak ditëve të fundit të
jetës sonë,

Kur ne arrijmë të kuptojmë se ajo ҫka kemi menduar si të rëndësishme
Në të vërtetë nuk ka qenë aspak.

Gjithҫka materiale që kemi mbledhur, miqtë që kemi zënë, vendet e
vizituara,

Punët që kemi patur, paratë që kemi fituar, apo ҫdo lloj krahasimi tjetër
Që mund t’ju shkojë ndërmend, që i përket botës ku kemi jetuar,

Bëhet e Pakuptimtë.
Është tamam ai momenti, kur Egoja

Ka Kontroll të papërfillshëm mbi veprimet dhe vendimet tona,
Kuptimi i vërtetë i Jetës bëhet i prekshëm.

Dhe atëherë, paҫka sa fuqi mund të ketë pasur Egoja mbi jetën tonë më
parë,

Shansi për ta parë jetën tonë krejt ndryshe nis e shfaqet vetvetiu.
Në këtë ҫast të jetës, duke i parë në fillim jetët tona,

Me sytë e Shpirtit tonë, mund të zbulojmë sa shumë pengje
mbi vete mbartim.

Nisim të kuptojmë se kënaqësitë Egoiste që në botë kemi kërkuar



Nuk kanë pasur shumë rëndësi.
Ndërkohë që vdekja shfaqet, e kuptojmë së fundmi se asgjë nga këto nuk ka

pasur vlerë.
Kur vdesim, sa kohë që kemi po atë kulturë si e Egjiptit të lashtë,

Trupi ynë do futet nën dhe apo do digjet dhe asgjë që kemi mbledhur me
vete

Përgjatë jetës nuk do na shoqërojë dot më.
Trupi unë paskëtaj do vihet në një qivur a urnë, tamam si ҫdokush tjetër

Që mbyll sytë, pavarësisht pamjes fizike apo arritjeve në jetë.
Atë moment, pikërisht kur ndahemi nga kjo jetë, se kuptojmë së fundmi

Se vërtet, jemi të gjithë njëlloj.
Askush nuk ka qenë ndonjëherë më i mirë se tjetri.

Raca, paraja, fama, nuk kanë më rëndësi.
Sapo i afrohemi më shumë vdekjes, del e qartë gjithnjë e më tepër se rruga
që Egoja Na ka bërë të ndjekim për gjetjen e suksesit dhe lumturisë nuk ka

qenë rruga e duhur, tek e fundit.
Frika, urrejtja, dhe paragjykimi që më parë kemi ndjerë nuk kanë rëndësi

më për ne,
Jo sepse jemi në prag të vdekjes, por sepse “Nuk Kanë Pasur Kurrë

Rëndësi”.
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