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“Truri është një instrument i pabesueshëm.”  

Dr. Glenn Domeini 
 
Qeliza trunore është njësia themelore, çipi i biokompjuterit të trurit të fëmijës suaj. 
Kur lind truri i fëmijës suaj përmban një mijë miliardë qeliza truri ose neurone. Për të 
pasur një ide se sa i madh është një numër i tillë, krahasojeni atë me numrin e 
popullsisë së gjithë planetit Tokë në fillim të shekullit njëzet e një, i cili është 6 
miliardë. Pra, brenda kokës së fëmijës suaj ka 166 herë më shumë qeliza trunore, sesa 
numri i popullsisë së gjithë planetit. 
 
Një mijë miliardë qelizat trunore të fëmijës suaj janë kaq të vogla, sa në majën e një 
gjilpëre mund të vendosni 100 të tilla. Nëse do t’i rreshtonit të gjitha, zgjatimi i tyre 
do të arrinte në Hënë dhe do të zbriste përsëri në Tokë. 
 
Secila prej qelizave trunore të fëmijës suaj përmban qindra mijë degëzime, të 
ngjashme me një tetëkëmbësh mikrokozmik. Secila prej këtyre qindra mijë 
degëzimeve përmban në vetvete mijëra “kërpudha”, që shërbejnë si pika lidhjeje midis 
qelizave trunore. Çdonjëra prej këtyre qindra mijë “kërpudhave” përmban mijëra qese 
me lëndë kimike. Vetë këto shërbejnë si lajmëtare mes qelizave trunore, duke përcjellë 
të dhënat në çdo mendim, çdo përvojë të jetuar dhe në çdo kujtim, që fëmija juaj ka 
dhe do të ketë më pas. 
Kur fëmija juaj mendon, një nxitje elektromagnetike vepron në degëzimin e qelizës 
trunore dhe ngacmon lëndët kimike në një nga “kërpudhat”, të cilat lëvizin me 
shpejtësi në një ngushticë dhe ngacmojnë lëndët kimike në gjembin tjetër dendritik. 
Ky, nga ana e tij, shkakton një tjetër kundërveprim elektromagnetik në qelizën 
trunore fqinje. Procesi vazhdon në një udhëz pak a shumë si shtegu i ngatërruar, ose 
si rrugina e një pylli të stërmadh. Mësymja e lëndëve kimike nga njëri gjemb i 
degëzuar tek tjetri, kur shihet me një mikroskop superelektronik, i ngjan Ujëvarës së 
Niagarës. 
E gjithë kjo që përshkrova është vetëm një mendim, një fraksion shumë, shumë, 
shumë i vogël i njërit prej perceptimeve, ideve, mendimeve dhe kujtimeve të fëmijës 
suaj. 
 
Numri i mundshëm i mendimeve të ndryshme (informacionit të përfituar, zakoneve 
dhe kujtimeve) që ishin të mundura për fëmijën tuaj në vitet ’60, u gjet se ishte 1 me 
njëqind zero nga pas: 
(10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000). Ky numër është më i madh 
se shifra e miliarda e miliarda yjeve në univers! 
 



Por numri që u llogarit në vitet ’60 ishte i gabuar! Në fillim të viteve ’70 ai u llogarit 
përsëri. U arrit në përfundimin se ai ishte një njësh me tetëqind zero! 
100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000..000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0. 
 
Kjo shifër është thuajse e barabartë me numrin e atomeve që ndodhen në gjithë 
universin! 
Por edhe kjo shifër doli se ishte e gabuar! 
Pak para se të vdiste (në vitin 1974), Peter Anokhini, shkencëtari i mirënjohur rus për 
trurin dhe studenti i dalluar i Pavllovit, e rillogariti këtë numër. Në deklaratën e tij të 
fundit, ai tha se të gjithë numrat e mëparshëm kishin qenë të gabuar. Për sa i përket 
aftësisë që ka truri i fëmijëve për krijimin e modeleve, ose shkallën e lirisë për të 
menduar, numri i vërtetë ishte: 
“….. aq i madh sa po të shkruhej, do të zinte një rresht shifrash, me shkronja dore 
normale, më shumë se 10,5 kilometra të gjatë! Sipas kësaj shifre, truri njerëzor është 
një tastierë në të cilën mund të luhen qindra mijë miliardë melodi të ndryshme. Nuk 
ekziston dhe nuk ka ekzistuar askush më parë, që ta ketë shfrytëzuar plotësisht 
potencialin e trurit. Pranojmë se fuqia e trurit njerëzor s’njeh kufi.” 
 
Fuqia e qelizës individuale të trurit 
Që të kuptoni se përse Anokhini bëri një pohim të tillë për potencialin e trurit të 
fëmijëve, shqyrtoni për një çast fuqinë e secilës prej një mijë miliardë qelizave të 
trurit. Studioni trurin e bletës. Insektet, peshqit dhe kafshët i kanë qelizat e trurit të 
ngjashme me ato të njeriut. Vetëm se kanë më pak të tilla, me një ndryshueshmëri 
shumë të vogël kimike. Sidoqoftë, veprimi, ndërtimi dhe fuqia e qelizave të trurit janë 
të ngjashme. 
Bleta ka më pak se një milion qeliza të trurit! 
Vëzhgoni se çfarë mund të bëjë ky insekt kaq i vogël me çipsa kaq të vegjël 
biokompjuteri trunorë. Shënoni në një copë letër gjithë veprimet që arrin të kryejë 
bleta, duke njehsuar vlerën e fuqisë kompjuterike që kërkohet për secilën prej tyre. 
Krahasojini përfundimet tuaja me listën e mëposhtme të veprimeve që kryejnë bletët: 
 
Fluturojnë 
Luftojnë 



Shikojnë 
Dëgjojnë 
Nuhatin 
Shijojnë 
Prekin 
Ndërtojnë (bletët janë arkitekte) 
Kontrollojnë temperaturën 
Llogaritin 
Mbrojnë 
Pilotojnë 
Ecin 
Vrapojnë 
Kujtojnë 
Luajnë 
Rritin pasardhësit 
Riprodhohen 
Punojnë në mënyrë dobiprurëse dhe bashkëveprojnë në bashkësi 
 
Nëse një bletë arrin t’i kryejë të gjitha këto me më pak se një milion qeliza trunore, 
merreni me mend se ç’mund të bëjë fëmija juaj me një mijë miliardë qeliza të ushqyera 
si duhet… 
Përveç aftësive kompjuterike, çdo qelizë e trurit përmban kodin për klonimin gjenetik 
të fëmijës suaj. Domethënë, truri i fëmijës suaj ka potencialin që të popullojë 166 
planetë me fëmijë krejt të ngjashëm me tuajin! 
 
Katalogut të nxënësisë i shtohet edhe fakti se secila nga qelizat e trurit të fëmijës suaj 
përmban njëqind mijë miliardë molekula proteinike, që përbëjnë pjesën më të madhe 
të energjisë dhe të strukturës së informacionit në tru. 
 
S’është aspak çudi që Çarls Sherringtoni, neuroshkencëtari i mirënjohur anglez dhe 
babai i neuropsikologjisë moderne, e krahasoi trurin e fëmijës suaj me gjithësinë, si 
më poshtë: 
 
“Truri i njeriut është një tezgjah, ku miliona e miliona druga thurin një model që 
shthuret, kuptimplotë, edhe pse asnjëherë i qëndrueshëm. Pikërisht, sikur Kashta e 
Kumtrit të merrte pjesë në një valle kozmike.” 
 
Në vitin 1989, në laboratorin “Maks Plank” në Zvicër u filmua për herë të parë në 
histori një qelizë e gjallë e trurit. Ajo ndodhej në një pjatë kimike, dhe u filmua me 
anë të një mikroskopi elektronik jashtëzakonisht të fuqishëm. Qëllimi ishte që të 
vëzhgoheshin lidhjet fizike dhe informuese të qelizave të trurit. Ajo çka u shfaq në 
mikroskop i befasoi të gjithë. Krijesa (pasi e tillë dukej) ishte një qenie inteligjente e 
pavarur, mjaft e ndërlikuar dhe jashtëzakonisht aktive. Mikroskopi bëri një zbërthim 
të plotë të saj. Daljet që u konstatuan ngjanin me qindra duar fëmijës, me gishtërinj që 
zgjateshin vazhdimisht, që eksploronin dhe kërkonin për informacion dhe lidhje 



(kërkimi për lidhje pasqyrohet në strukturën e ndërlikuar të trurit të fëmijëve të 
nxitur). (Shiko rastin e studimit të Xhipersit dhe Kripersit.) 
U bënë shumë anketime, lidhur me mbresat që la te njerëzit shfaqja për herë të parë e 
kësaj qelize të gjallë të trurit. Disa nga përshtypjet ishin: 
Aventurore 
E mahnitshme 
Mbresëlënëse 
E bukur 
E ndërlikuar 
Kozmike 
Kureshtare 
Dinamike 
Energjike 
E jashtëzakonshme 
Fantastike 
Magjepsëse 
Gjeniale 
E patëmetë 
E pabesueshme 
E pafundme 
Frymëzuese 
Inteligjente 
Magjike 
E mbinatyrshme 
E mistershme 
E përsosur 
Këmbëngulëse 
Poetike 
E fuqishme 
E vyer 
E kërkuar 
Rrezatuese 
E pashoqe 
Kumbuese 
E mahnitshme 
Uau! 
 
Këto fjalë janë përgjigje të pamenduara e të natyrshme të qenieve të ndryshme 
inteligjente. 
 
Janë përgjigje që ju përshkruajnë me saktësi. 
Janë përgjigje që na përshkruajnë me saktësi. 
Janë përgjigje që përshkruajnë me saktësi fëmijën tuaj… 
 



 
Çfarë duhet të bëni 
 
Ushqejini qelizat e trurit të fëmijës suaj, në çdo lloj mënyre. Vetëm duke filluar të 
lexoni këtë libër, tashmë gjendeni në udhë të mbarë. Pjesa tjetër e librit Truri i fëmijës 
do t’ju japë më shumë këshilla. 
 
Kopjoni (apo zmadhoni dhe më pas printoni) mendimet për qelizën e trurit, që u 
renditën më sipër. Vendosini në një vend të dukshëm në shtëpinë tuaj. Mësojini dhe 
ngulitini në trurin tuaj. Sa herë që ta shihni fëmijën tuaj, kijini parasysh këto dritare 
jetësore përkapjesh. 
 
Mendimet për qelizën e turit ilustrojini me imazhe; zbukurojeni dhomën e fëmijës 
suaj me to. Në këtë mënyrë ju dhe ai do të përsiateni vazhdimisht në aftësitë dhe 
vetitë e saj të jashtëzakonshme. Krijoni një koleksion me stilolapsa dhe bëni një shirit 
zbukurimi me ngjyra të mrekullueshme, përplot me zbukurime argëtuese dhe 
mbresëlënëse. 
 
Kur fëmija juaj të fillojë të kuptojë tregojini për aftësitë e qelizës së trurit të bletës 
(shiko faqen 6). Kjo histori ka për ta afruar fëmijën tuaj më shumë me natyrën apo 
me gjallesat në përgjithësi. Gjithashtu, do ta ndihmojë që të krijojë besim në vetvete. 
Paralajmërojeni sa herë që fillojnë t’i krijohen dyshime për aftësitë e tij të 
jashtëzakonshme. 


