
 

1Do të bëja një analizë të plotë ëer punën e secilit.    
0 Te gjithë i kushtuan shumë kohë dhe energji. 
2.Ju dhe i/e dashura/i juaj e tejkaloni një zënke. 
 0 E fali atë. 
 1 Unë jam zakonisht ai/ajo që falë. 
3.Ju keni humbur gjatë udhëtimit me makinë për tek shtëpia e shokut.  
1  Unë e ngatërova kthesën  
0 Shoku im më dha direktiva të gabuara. 
4.E/i dashura/i juaj ju surprison me një dhuratë.  
 0 Ai/ajo sapo është ngritur në pozitë në punë.  
 1 E dërgova në darkë speciale një natë më parë. 
5. Ju e harroni ditëlindjen e të dashurit/dashurës tuaj.    
1   Nuk jam e/i mirë tek mbajtja mend e ditëlindjeve. 
0 Jam preokupuar me gjëra të tjera. 
6.  Ju merrni lule nga një admirues/e sekrete. 
 0 Unë jam tërheqës/e për atë.  
 1 Unë jam një person i popullarizuar. 
7.Ju garoni për një pozitë në zyrat e komunitetit dhe fitoni.   
 0 I kam kushtuar shumë kohë dhe energji kësaj fushate. 
 1 Punojë shumë në gjithçka që bëjë. 
8. Ju humbni një angazhim të rëndësishëm.  
 1 Nganjëherë memoria ime më lë në baltë. 
 0 Unë nganjëherë harrojë të shikojë librin e takimeve. 
9.  Ju garoni për një pozitë në zyrat e komunitetit dhe humbisni.    
 1 Unë nuk bëra fushatë mjaftueshëm.  
 0 Personi i cili fitoi njifte më shumë njerëz. 
10. Ju organizuat një darkë të suksesshme. 
 0 Unë isha kogja magjepsës atë natë. 
 1 Unë jam një organizues i mirë. 
11.  Ju ndaluat një krim duke telefonuar policinë. 
 0 Një zhurmë e çuditëshme kapi vëmendjen time.  
 1Unë isha vigjilent atë ditë. 
12. Ju ishit shumë i shëndetshëm gjithë vitin. 
 0. Disa njerëz rreth meje ishin të sëmurë, kështu që unë nuk isha i/e ekspozuar. 
 1. Unë u sigurova që të ha mirë dhe të pushojë mjaftueshëm. 
13.  Ju i detyroheni librarisë dhjetë dollar për një kthim libri të vonuar. 
 1 Kur jam e/i involvuar vërtet në çka jam duke lexuar, unë shpesh harroj kur është afati.   
 0 Unë isha aq e/i involvuar në shkrimin e raportit sa që harrova të kthejë librin. 
14.  Rezervat tuaja ju krijojnë shumë para.  
 0  Komisioneri im ka vendosur të drejtohet në diçka të re. 
 1 Komisioneri im është një top nivel investitor. 
15.  Ju keni fituar një garë të atletikës. 
 0 Unë ndihesha i pamposhtur. 
 1 Unë jam trajnuar fortë. 
16. Ju dështuat në një provim të rëndësishem. 
1. Unë nuk isha i/e shkathët sa duhet si të tjerët të cilët kaluan provimin. 
0  Unë nuk kam qenë i përgatitur sa duhet. 
17.  Ju pergatitet një vakt special për një shok dhe ajo/ai mezi preku ushqimin. 



 

1  Unë nuk isha një gatues i mirë. 
0  Unë pergatita ushqimin me nxitim. 
18.  Ju humbët një ngjarje sportive per të cilën ju jeni trajnuar per një kohë të gjatë. 
 1 Unë nuk jam shumë atletikë.  
 0  Unë nuk jam e/i mirë në atë sport. 
19.  Makina juaj lëvizë me rezervat e fundit te gazit në një rrugë të errët natën vonë. 
 1 Unë nuk kam shikuar se sa gazë kishte në rezervuar. 
 0 Matësi i gazit ishte i thyer. 
20.  Ju humbni durimin me një shok.  
 1 Ai/ajo gjithmonë më ngacmon mua.  
 0 Ai/ajo ishte në disponim të keq. 
21. Ju jeni penalizuar për mos kthimin në kohë të formës tuaj të taksës mbi të ardhurat. 
1 Unë gjithmonë mbetem pa i përfundu taksat e mia. 
0  Unë isha dembel për përfundimin e taksave vjetore. 
22.  Ju e ftoni një person në takim dhe ai/ajo thotë jo. 
1 Unë isha i shkatëruar atë ditë. 
0 Gjuha ime u lidhë kur e ftova në takim. 
23 Mikëpritësi i një ndeshje ju zgjedh juve nga audienca të bashkangjitesh në spektakël. 
0 Unë isha i ulur në ulësen e duhurë.  
1 Unë dukesha më entuziasti. 
24.  Ju jeni i ftuar shpesh të vallëzoni në festë.  
1Unë jam i dalluar në festa. 
0 Unë isha në formë perfekte atë natë 
25.  Ju i bleni të dashurit/dashurës tuaj një dhuratë dhe ai/ajo nuk e pëlqen atë. 
 1Unë nuk futem në mendime për gjëra të tilla. 
 0 Ai/ajo ka shije shumë komplekse. 
26.  Ju kaluat shumë mirë në intervistën per punë. 
 0 U ndjeva shumë i/e sigurt gjatë intervistës. 
 1 Unë u intervistova mirë. 
27.Ju thuani një shaka dhe të gjithë qeshin. 
 0 Shakaja ishtë qesharake.  
 1 Koha për atë shaka ishte perfekte. 
28. Shefi juaj ju jep shumë pak kohë për përfundimin e projektit, por ju e përfundoni gjithësesi. 
 0 Unë jam i mirë në punën që bëjë. 
 1 Unë jam një person efikas. 
29. Ju jeni ndier i lodhur së fundmi. 
 1 Unë kurr nuk kam rastin të relaksohem. 
 0 Unë isha zënë me punë këtë javë në veçanti. 
30. Ju i kërkuat dikujt të vallëzojë dhe ai/ajo tha jo. 
1   Unë nuk jam një valltar mjaftueshëm i mirë.  
0  Ai/ajo nuk pëlqen të vallëzojë. 
31.Ju shpëtuat një person nga mbytja prej frymarrjes. 
 0 Unë di një teknikë për shpëtimin nga mbytja prej frymarrjes.  
 1Unë di se çfarë të bëjë në situata kritike. 
32.Partneri juaj romantik dëshiron të ftohen gjërat për një kohë. 
 1 Unë jam shumë egoist/e. 
 0 Unë nuk kalojë kohë mjaftueshëm me atë. 
33.Një shok thotë diçka që lëndon ndjenjat e tua.  
 1 Ajo gjithëmonë nxjerr pa dashje gjëra pa menduar për tjerët. 



 

 0 Shoku im ishte në disponim të keq dhe e nxorri mbi mua. 
34. Punëdhënësi juaj vjen tek ju për këshillim. 
 0 Unë jam ekspert në fushën të cilën jam pyetur. 
 1 Unë jam i/e mirë në dhënien e këshillave me vlerë. 
35. Një shok ju falënderon juve për ndihmën e dhënë gjatë asaj kohe të vështirë. 
 0. Unë e shijoj ndihmën e dhënë në kohë të vështira. 
 1 Unë kujdesem për njerëzit. 
36.  Ju kalut një kohë shumë të mirë tek një festë. 
 0 Të gjithë ishin miqësor. 
 1 Unë isha miqësor. 
37. Mjeku juaj ju tregon se ju jeni në një formë shumë të mirë fizike.  
0 Sigurohëm që të stërvitem shpesh. 
 1 Unë jam shumë i ndërgjegjshëm për shëndetin tim. 
38.I dashuri/dashura juaj ju merr për një vikend romantik. 
 0 Ai/ajo ka nevojë për tu larguar për ca ditë. 
 1 Ai/ajo pëlqen të eksploroj zona të reja. 
39 Mjeku juaj ju tregon se ju konsumoni tepër shumë sheqer.  
1   Nuk i kushtojë aq shumë vëmendje dietës time.   
 0 Nuk mund ta shmangësh sheqerin, ajo është në çdo gjë. 
40.Juve ju kërkohët të drejtoni një projekt të rëndësishëm. 
 0 Unë sapo kam përfunduar një projekt të ngjashëm. 
 1 Unë jam një udhëheqës i mirë. 
41. Ju dhe bashkëshorti/ja juaj këni pasur një përleshje për një çështje të rëndësishme  
 1 Unë jam ndjer çuditshëm dhe nën presion së fundi.  
 0 Ai/Ajo ka qenë armiqësor kohën e fundit.  
42.  Ju rrëzoheni keq gjatë skijimit.  
 1 Skijimi është i vështirë.  
 0 Stazat ishin të ngrira. . 
43.  Ju fitoni një çmim prestigjios.  
 0 Unë kam gjetur zgjidhjen për një problem të rëndësishëm.  
 1 Unë jam punëtori më i mirë 
44.  Rezervat tuaja janë më të ulëtat deri më tani.  
 1 Nuk e kam njohur mirë klimën biznesore në aë kohë 
 0 Kam bërë zgjedhje jo të mirë të rezervave.  
45.  Ju keni fituar lotarinë.  
0  Ishtë një thjeshtë shancë.  
1 Kam zgjedhur numrat e saktë.  
46. Ju shtuar peshë gjatë festave dhe tani nuk mund të bieni në peshë.  
 1 Dietat edhe ashtu nuk funksionojnë.  
 0 Dietën që kam provuar nuk ka funksionuar. . 
47.  Ju jeni në spital dhe disa njerzë kanë ardhur për të ju vizituar.  
 1  Unë jam i mërzitshëm kur jam i sëmurë.  
 0   Miqët e mi janë neglizhentë kur flitet për gjëra të tilla.  
48 Ata nuk mund të kryejnë pagesa më kreditë kartelën tuaj në dyqanë.  
1   Unë ndonjëherë e mbivlerësoj sa para kam.  
0    Unë ndonjëherë harroj të paguaj borxhin në kreditë kartelë.  
 
Analizat: 
 



 

Analizat e mëposhtme përdorin rregullat e shkruara në librin e Martin E.P. Seligman, PhD – “Learned 
Optimism”. Pikët janë të listuara pas secilës kategori s’bashku me shpjegimin e Seligman.  
 
Përherëshëm KEQ (PmB) 
 
Shtoni pikët ne kolona  
5, 13, 20, 21, 29, 33, 42, 46 
Total  0 ose 1  shumë optimist 
2 ose 3    mesatarisht optimist 
4   mesatar 
5 ose 6    mesatarisht pesimist  
7 ose 8    shumë pesimist  
 
Përherëshëm MIRË (PmG) 
 
Shtoni pikët ne kolona  
2, 10, 14, 15, 24, 26, 28, 40  
Total  7 ose 8               shumë optimist 
6     mesatarisht optimist 
4 ose 5                mesatar 
3     mesatarisht pesimist  
0, 1 ose 2   shumë pesimist  
 
Dominon KEQ (PvB) 
 
Shtoni pikët ne kolona  
8, 16, 17, 18, 22, 32, 44, 48 
Total  0 ose 1  shumë optimist 
2 ose 3    mesatarisht optimist 
4   mesatar 
5 ose 6    mesatarisht pesimist  
7 ose 8    shumë pesimist  
 
Dominon MIRË (PvG) 
 
Shtoni pikët ne kolona  
6, 7, 28, 31, 34, 35, 37, 43  
Total  7 ose 8  shumë optimist 
6    mesatarisht optimist 
4 ose 5   mesatar 
3    mesatarisht pesimist  
0, 1 ose 2  shumë pesimist   
 
 
 
 
 
Personalizim KEQ (PsB) 
 



 

Shtoni pikët ne kolona  
3, 9, 19, 25, 30, 39, 41, 47 
Total 0 ose 1  me vetëbesim të lartë 
2 ose 3    me vetëbesim mesatar 
4    mesatar 
5 ose 6    me vetëbesim mesatar të ulët 
7 ose 8    me vetëbesim të ulët  
 
 
Personalizim MIRË (PsG) 
 
Shtoni pikët ne kolona  
1, 4, 11, 12, 23, 27, 36, 45 
Total  7 ose 8  shumë optimist 
6    mesatarisht optimist 
4 ose 5   mesatar 
3    mesatarisht pesimist  
0, 1 ose 2  shumë pesimist  
 
 
Pikët e përgjithëshme: 
Mbledhni tri B-të : 
PmB 
PvB 
PsB 
_____________ 
Total B 
 
Mbledhni tri G-të: 
PmG 
PvG 
PsG 
______________ 
Total G 
 
 
 
Total G minus Total B = Total pikët e optimizmit 
 
9 ose më shumë Shumë optimist 
6 deri 8   Mesatarisht optimist 
3 deri 5   Mesatar 
1 deri 2   Mesatarisht pesimist 
0   Shumë pesimist 

 


