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Ne nuk mund ta ndërtojmë të 

ardhmën tonë, pa ndihmuar të 

tjerët që ta ndërtojnë të tyren 

 

-William J. Clinton- 
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Ergoterapia, një fillim i ri për Kosovën 

Ergoterapia është një profesion shëndetësor i 
njohur në të gjithë botën i cili ndihmon njerëzit 
përgjatë jetës së tyre të bëjnë gjërat që ata duan 
dhe kanë nevojë të bëjnë përmes përdorimit 
terapeutik të angazhimeve (AOTA, 2020) 

Që nga viti 2012, Ergoterapia si një program 
studimor startoi në Kolegjin Heimerer, Prishtina, 
me jo shumë student si fillim. Edhe tani 8 vite 
kanë kaluar e akoma programi i studimeve dhe 
vetë shërbimet ergoterapeutike nuk janë aq të 
njohura për qytetarët e Kosovës, e gjithashtu jo 
shumë vëmendje dhe kujdes është dhënë nga 
Qeveria dhe strukturat e tjera të kujdesit 
shëndetësor. 

Bazuar në statistika të pa-konfirmuara, 
Kosova ka rreth 10% (mbi 250,000) të 
popullates së saj që jetojnë me një lloj të 
paaftësisë (Wikipedia, 2020). Këta 
persona zakonisht nuk marrin shërbimet 
e duhura, jetojnë në pamundësi për t’u 
shkolluar, të marrin pjesë në aktivitete 
sociale dhe madje kanë edhe vështirësi të 
dalin jashtë. Jo vetëm ambienti po ndikon 
në pjesëmarrjen e tyre por edhe 
vetëdijësimi i masës kundrejt personave 
me nevoja të veçanta; ata shpesh 
neglizhohen duke u konsideruar jo të aftë 
mjaftueshëm për një punë. Që kur  

ergoterapia ka 
filluar të njihet më 
shumë dhe ka 
shpërndarë 
shërbimet e saj në 
Kosovë, mund të 
vërehet një 
përmirësim dhe 
njerëzit duket të 
jenë më të interesuar dhe kontribuojnë 
më shumë në këto çështje. 

Sa do mundej ergoterapia të ndikonte në 
jetët e këtyre njerëzve dhe si është 
mënyra më e mirë për t’i siguruar këto 
shërbime është diçka që më së miri do 
mund ta shpjegonin liderët e INKET 
(Instituti Kosovar i Ergoterapisë), të cilët 
punojnë në promovimin dhe avancimin e 
këtyre shërbimeve. Ekipa e INKET beson 
se me mbështetjen e duhur edhe nga 
mediat, informacionet rreth ergoterapisë 
do shpërndaheshin shumë më shumë 
dhe pse jo Kosova një ditë mund ta ketë 
ergoterapinë si një profesion 
shëndetësor të domosdoshëm në 
sistemin shëndetësor dhe vende tjera 
praktike.

https://www.aota.org/Conference-Events/OTMonth/what-is-OT.aspx  

https://sq.wikipedia.org/wiki/Personat_me_nevoja_t%C3%AB_ve%C3%A
7anta#cite_note-1 

 

Elsa Millaku (INKET) Student i ergoterapisë 



https://www.aota.org/Conference-Events/OTMonth/what-is-OT.aspx
https://sq.wikipedia.org/wiki/Personat_me_nevoja_t%C3%AB_ve%C3%A7anta#cite_note-1
https://sq.wikipedia.org/wiki/Personat_me_nevoja_t%C3%AB_ve%C3%A7anta#cite_note-1
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Vende ndërrimi/Tualete për persona me aftësi të kufizuara 

bëhen të detyrueshme 
 19 Korrik 2020 - https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-53448846

  

Tualete të mëdha për personat me aftësi të 
kufizuara – të nohura si vende ndërrimi – do të 
bëhen të detyrueshme për ndërtesat e reja në 
Angli nga 2021. 

 

 

Qendrat tregtare, sportive, supermarketet dhe 
vendet e artit do të kërkohet të përfshijnë të 
paktën një vend ndërrimi, tha një përfaqësues i 
Qeverisë së Anglisë. 

Objektet do të përfshijnë më së paku një 
ngritëse, stola për të u ndërruar dhe hapësirë 
për kujdestarët. 

Fushata e Zack Kerr tha se "nuk është larg nga 
vetë ndryshimi i vetë jetës" me këtë ide. 

Një zëdhënës i Qeverisë tha se kishte më 

shumë se 1.400 tualete apo vende ndërrimi në 

Mbretërinë e Bashkuar, krahasuar me 140 në 

2007, por ka nevojë për më shumë, për të 

mbështetur rreth 250,000 njerëz me aftësi të 

kufizuara.
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Ergoterapeutët: Ndihmojnë për ta bërë mirë dizajnimin e 
shtëpisë 

 

Të mund të këshillosh rreth dizajnit sa më herët që është e 
mundur është thelbësore për të siguruar që banimi i 
planifikuar të jetë sa më i arritshëm dhe i adaptueshëm. 

 

Rritja e numrit të ergoterapeutëve ka zhvilluar ekspertizën e 
specialistëve në këshillimin rreth dizajnit të ndërtimeve të 
reja ose rinovimeve të banesave me kujdes. Më poshtë do të 
gjeni fushat kryesore ku përvoja e tyre mund të kontribuojë 
kur dizajni i arritshëm funksionon për klientin. 

Dizajni 

SUBJEKTET KRYESORE  
 
Marrja e mesazhit tonë 
Ergoterapeutët janë një burim i vlefshëm, kur përfshihen 
herët në projekte të ndërtimeve të reja ose rinovimeve. 
Këshillimi me ergoterapeutët që në fillim mund të jetë 
mënyra më e dobishme për të arritur një dizajn të 
pranueshëm dhe përshtatshmëri ndaj nevojave në ndryshim 
në planin afatgjatë. 
 
Dizajni gjithëpërfshirës shtëpiak për nevoja komplekse 
Ergoterapeutët mund të këshillojnë se si t’u japin përparësi 
dhe të inkorporojnë aspektet më të mira të udhëzuesve të dizajnit të arritshëm në ndërtime të 
reja dhe rinovime. 
 
Adaptimet e banimit 
Ergoterapeutët kanë përvojë dhe njohuri të specializuara për të dizajnuar adaptime të bëra me 
porosi për individët në shtëpitë e tyre. 
 
Metodat e vlerësimit të dizajnit 
Puna me banorët duke përdorur qasjet e bashkë-modelimit për zhvillimin e mjeteve të 
vlerësimit të dizajnimit të cilat mund të informojnë skemat e ardhshme. 
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Këshilla të praktikës së mirë 
Mjete të dobishme dhe shembuj të hapësirave, produkteve dhe materialeve që funksionojnë 
mirë për të krijuar një dizajn tërheqës gjithëpërfshirës shtëpiak me shumë kujdes. 
 
Këshilla dhe mbështetje 
A jeni një zhvillues, arkitekt ose ofrues i banimit për të moshuarit dhe/ose njerëzit me aftësi të 
kufizuara dhe keni nevojë për këshilla të specializuara për projekte specifike? 

Ergoterapeutët dihmojnë në krijimin e shtëpive në të cilat njerëzit do të dëshironin të jetonin 
në vend se të duhej të jetonin. 

Ergoterapeutët kanë një set aftësishë unike për të siguruar që shtëpitë të jenë të arritshme 
dhe të adaptueshme ndaj nevojave në ndryshim të banorëve, ndërsa plaken. Ky nënvizon se 
si përvoja e dorës së parë e punës me përdoruesit e fundit për të gjetur zgjidhjet efektive 
mund të informojë dhe plotësojë dizajnin dhe specifikimet e ndërtimeve të reja, rinovimeve 
dhe adaptimeve. 

Përktheu: m. Teuta Augustini (Montenegro) 
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Mjedisi dhe pajisjet përata me aftësi tëkufizuara 
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Duke krijuar angazhimet tona të ardhshme 

Në Kosovë nuk ka shumë mundësi për të qenë një Ergoterapeut. Studentët 

kanë mbaruar studimet dhe kanë mbetur pa punë ose kanë nevojë për të 

ndryshuar rrugëtimin e tyre të karrierës. Brezi i shtatë aktualisht po mësojnë 

se si të bëhen ergoterapeutë dhe shijojnë lumturinë e jetës së tyre 

studentore. Pranë fundit ne filluam të ndiejmë presionin për të gjetur një vend pune dhe për 

të promovuar profesionin tonë dhe të gjithë, unë dhe bashkëmoshatarët e mi, vetëm 

mendonim ... Ku mund të shkojmë më tutje?!  Ndërsa e kuptuam se nuk kemi vërtet ku të 

shkojmë, vendosëm të fillojmë nga e para dhe të bëjmë vendin tonë në komunitet.  

Së bashku unë dhe grupi im kemi filluar iniciativën e KosovaAdaptive në fillim të këtij viti. 

Është një projekt i bazuar në mungesën e pajisjeve adaptive dhe nevojës së madhe për to. 

Pajisjet janë vërtet të shtrenjta dhe nuk mund të transportohen në Kosovë shumicën e kohës. 

Pra, zgjidhja jonë… vetë krijimi, promovimi i profesionit, ndihmojmë njerëzit dhe krijojmë 

mundësi të reja pune.  

Unë dhe bashkëmoshatarët e mi u bashkuam gjithashtu 

për të gjetur një zgjidhje për fëmijët me aftësi të 

kufizuara këtë muaj, dhe patëm fat që kemi një grup 

më të madh me akoma më shumë profesionistë dhe 

perspektiva për të na ndihmuar. Ne e quajtëm 

“SuperBag” projektin, që është një çantë me 

informacione të fuqishme (fletëpalosje), veshje 

mbrojtëse (maska), super vegla (pajisje adaptive të 

bazuara në nevojat individuale të fëmijës dhe 

furnizimet shkollore). Ne ishim me fat që mundëm t'i 

fillonim këto projekte, sepse u financuam dhe u 

mbështetëm me bujari nga Innovations Lab Kosova, 

Pen, UNPD, Unicef dhe Youth for Kosovo. 

 

Arlinda Canolli - Student i ergoterapisë 
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STUDIM 

Mjedisi: Fokus për ergoterapinë  
 

Law M. (1991) The environment: A Focus for occupational therapy. Canadian Journal of Occupational Therapy   

https://doi.org/10.1177/000841749105800404 

 
Abstrakt 
 
Individët me aftësi të kufizuara në Kanada hasin në pengesa mjedisore që kufizojnë pjesëmarrjen e 
tyre aktive në jetën e përditshme të komuniteteve tona. Pabarazitë themelore në pjesëmarrje dhe 
integrim vazhdojnë të ekzistojnë dhe paraqitet nevoja për një përpjekje të përbashkët për të 
eleminuar këto mjedise gjymtuese. Disa faktorë, përfshirë mjedisin e ndërtuar, prodhimin shoqëror të 
hapësirës, klasifikimin e individëve bazuar në norma, perceptimin e aftësisë së kufizuar si deviancion, 
fuqinë e disiplinave shëndetësore dhe burokracinë janë ekzaminuar për të përcaktuar kontributin e 
tyre në krijimin e këtyre mjediseve gjymtuese. Ndryshimet e fundit në teorinë dhe praktikën e 
ergoterapisë, edhe pse kuptimplotë, nuk kanë eksploruar plotësisht mënyrat me të cilat mjediset 
gjymtuese kufizojnë angazhimet. Idetë mbizotëruese për angazhimet dhe mjedisin shqyrtohen për 
kontributin e tyre në zgjidhjen e këtyre problemeve mjedisore. Parimet që mund të ndihmojnë 
ndërhyrjen e ergoterapisë të drejtuar në ndryshimin e mjediseve gjymtuese janë përshkruar. Synimi 
është të përcaktohen metodat e ndryshimit të mjediseve gjymtuese, bazuar në dëshirat dhe 
pjesëmarrjen aktive të personave me aftësi të kufizuara. 
 
 

Keywords Client centred practice, occupational therapy, Environmental design (social 

policy), Environment, physical, Occupational therapy 







https://doi.org/10.1177%2F000841749105800404
https://journals.sagepub.com/keyword/Client+Centred+Practice
https://journals.sagepub.com/keyword/Occupational+Therapy
https://journals.sagepub.com/keyword/Environmental+Design+%5C%28social+Policy%5C%29
https://journals.sagepub.com/keyword/Environmental+Design+%5C%28social+Policy%5C%29
https://journals.sagepub.com/keyword/Environment
https://journals.sagepub.com/keyword/Physical
https://journals.sagepub.com/keyword/Occupational+Therapy
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 Mjedise të ndërtuara shëndetshëm që mbështesin 

angazhimet e përditshme: Mendimi aktual në 

planifikimin urban  

Thompson S., & Kent J. (2013) Healthy built environments supporting everyday occupations: Current thinking in 
urban planning.  Journal of Occupational Science. Volume 21, 2014 - Issue 1: Special Issue on Population Health 
 

Abstrakt

Angazhimi është element i brendshëm i shëndetit të njeriut dhe angazhimet dalin nga mundësitë 
mjedisore. Ato formohen nga tiparet e kontekstit në të cilin ndodhin. Megjithatë, vendet ku shumë 
njerëz jetojnë jetën e tyre të përditshme nuk janë mbështetës për shëndetin. Sistemet e transportit të 
mbizotëruar nga makinat, mundësitë e ulura për të qenë aktiv fizikisht, qasje të kufizuara tek ushqimi i 
shëndetshëm dhe vende të pakta ku njerëzit mund të lidhen me njëri-tjetrin për të ndërtuar 
komunitete të sigurta dhe të lumtura, janë të gjitha të përfshira. Këto janë pjesë e mjedisit të ndërtuar 
i cili luan një rol kritik në mbështetjen e shëndetit dhe mirëqenies së njeriut. Ky artikull bazohet në 
provat e hulumtimit ndërdisiplinor për të treguar se si mjedisi i ndërtuar mund të mbështesë 
angazhimet e përditshme dhe të zakonshme të të jetuarit, duke i mbajtur njerëzit të shëndetshëm 
fizikisht dhe mendërisht. 
 
Keywords: Health and well-being, Everyday occupations, Supportive environments, Urban planning 



https://www.tandfonline.com/author/Thompson%2C+Susan
https://www.tandfonline.com/toc/rocc20/21/1
https://www.tandfonline.com/toc/rocc20/21/1
https://www.tandfonline.com/keyword/Health+And+Well-being
https://www.tandfonline.com/keyword/Everyday+Occupations
https://www.tandfonline.com/keyword/Supportive+Environments
https://www.tandfonline.com/keyword/Urban+Planning
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Bëhu ambasador i profesionit tënd 
A dëshiron të bëhesh ambasador i profesionit tend, të përmirësosh rrjetin tënd lokal dhe 

zhvillimin profesional? Anëtarësimi në ekipin Instituti Kosovar i Ergoterapisë (INKET) mund të jetë një veprim i 

shkëlqyeshëm për ty. Si ambasador  mund të motivohesh për të bërë ndryshime pozitive. Do të jesh i 

mbështetur për të mësuar aftësi të reja, për të shkëmbyer ide të freskëta dhe për të ndihmuar në krijimin e 

një prezence më të fortë lokale për profesionin tënd dhe bashkëmoshatarët profesionistë. 

Nëse dëshiron t’i bashkangjitesh Ekipit, mos e mendo dy herë! Pozitiviteti tejkalon çdo perceptim të 

mbingarkesës që mendoni se vjen me angazhimin. Çfarëdo roli që të marrësh, të takon ty që ta formosh, 

zgjerosh dhe ta zotërosh. Do të argëtohesh shumë gjatë rrugëtimit. Kontakto:   

Arlinda Cannolli - inket.volunteers@gmail.com 

Përfitimet e vullnetarizmit: 

• Ndiheni të vlerësuar dhe pjesë e një ekipi 

• Fitoni vetëbesim dhe vetëvlerësim 

• Fitoni aftësi, njohuri dhe përvojë të re 

• Zhvilloni aftësi dhe njohuri ekzistuese 

• Pasuroni CV-në tuaj 

• Përmirësoni perspektivën tuaj të punësimit 

• Përdorni aftësitë dhe njohuritë tuaja për të ndihmuar të tjerët 
Për të tjerët, vullnetarizmi ka përfitime sociale siç janë: 

• Takimi i njerëzve dhe shoqërisë së re 

• Mundësia e shoqërizimit 

• Njohja me komunitetin lokal 

Mund të shkruani në gjermanisht, anglisht dhe shqip. 

 

Ju mund të bëni tani një takim me Arlindën për të diskutuar se si mund 

të ndihmoni, të bëheni vullnetarë ose thjesht të diskutoni projektet e 

mundshme. 

 

 

 

mailto:inket.volunteers@gmail.com
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Vizatimi i planeve arkitekturore 

https://otdraw.com/ 

 

https://otdraw.com/
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Roli i Ergoterapisë në Njësitë e Kujdesit Intenziv (ICU) 

Ergoterapeutët janë anëtarë unikë të ekipit multidisiplinar; ne jemi 
një nga profesionet e vetme shëndetësore që punojmë në të dy 
shërbimet e shëndetit fizik dhe mendor. Ne jemi të aftësuar në 
rehabilitimin funksional, vlerësimin kognitiv (njohës), menaxhimin e 
deliriumit, planifikimin e lëshimit (përfundimit) dhe shumë më tepër. 

Costigan et al (2019) shqyrtuan mbi 200 punime për të kuptuar se 
çfarë ndërhyrjesh bëjnë ergoterapeutët në ICU. Ata zbuluan se 
ndërsa ndërhyrjet ishin kryesisht rreth rehabilitimit fizik, 
ergoterapeutët kryejnë një gamë të madhe aktivitetesh të 
kategorizuara në gjashtë fusha: 

 Fizike: lëvizshmëria, aktivitetet e jetesës së përditshme, ushqyerja/ngrënia dhe pajisjet ndihmëse 
• Mjedisore: ndihmësit e komunikimit, ulja, pajisjet ndihmëse dhe adaptive 
• Kognitive: parandalimi i deliriumit dhe kujdesi, vlerësimi dhe ndërhyrja njohëse 
• Sociale/emocionale: mbështetje e shëndetit mendor, përcaktimi i qëllimeve, mbështetje 
psikosociale dhe mbështetje e familjes 
• Ndijore: stimulim ndijor dhe terapi muzikore 
• Të tjera: planifikimi i lëshimit (përfundimit), ditarët e pacientëve, arsimimi dhe gjumi 

Ne jemi vërtet holistikë në qasjen tonë drejt rehabilitimit, 
duke parë nevojat emocionale dhe psikologjike të 
pacientëve, si dhe duke u angazhuar rreth rehabilitimit 
fizik. Të kesh ergoterapeutë në Repartet Intenzive 
gjithashtu do të thotë që planifikimi i lëshimit mund të 
fillojë më herët, kështu që pacientët mund të shkojnë më 
shpejt në shtëpi. 

Ndërhyrja jonë shkurton kohëzgjatjen e qëndrimit në ICU 
për dy ditë, shkurton gjatësinë e përgjithshme të 
qëndrimeve në spital dhe kur pacientët janë larguar nga ICU ata shpesh janë më funksionalë dhe 
kanë më pak nevoja kujdesi (Dinglass et al 2013; Schweichert et al 2009). 

"Profesioni ynë përpiqet të avokojë për drejtësinë 

angazhuese dhe shoqërore për njerëzit me të cilët 

punojmë; parimet e diversitetit dhe barazisë janë në 

thelb të profesionit tonë ". 

Përktheu: m. Teuta Augustini 
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Sapo të mbërrini ju do të merrni një mikpritje të ngrohtë nga ekipi ynë i vëmendshëm dhe i 

bukur,  

i cili do të jetë më shumë se i lumtur t'ju ndihmojë të zgjidhni dhomën e duhur. 
 

Dhomat tona janë të dizajnuara për të akomoduar çdo nevojë tuaj dhe shërbimi në dhomë është në 

dispozicionin tuaj 24 orë, në mënyrë që të mund të trajtoheni për mëngjes në shtrat ose drekë në ballkonin 

tuaj të gjerë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhoma për fjetje    Restaurant    Dhoma për konferenca 

 

Relaksohuni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udhëtimi juaj për relaksim dhe mirëqenie totale, fillon në katin e 9-të të Hotelit tonë, 

ku ju pret një vend unik dhe spektakolar, që përfshin pishinë të mrekullueshme, dhomë 

masazhesh, sauna dhe palestër. 

 
CONTACT US                Str. Lidhja e Pejes, Pristina, 10000 Kosova 

 

 Tel. +383 (0) 38 740 222 / Tel: +383 (0) 49 740 222            Email: info@hotel-semitronix.com 

 

mailto:info@hotel-semitronix.com
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Zhvillimi i Vazhdueshëm Profesional (ZHVP)  

Konsumatorët e shërbimeve të Ergoterapisë kanë të drejtë të presin që 

ergoterapeutët të ofrojnë shërbime në një mënyrë kompetente dhe bashkëkohore, 

që përmbush standardet më të mira të praktikës.  

Zhvillimi i Vazhdueshëm Profesional (ZHVP) është 

mënyra se si mund të mësoni dhe zhvilloheni 

profesionalisht gjatë gjithë karrierës tuaj, duke siguruar 

që aftësitë dhe njohuritë tuaja janë të bazuara në 

evidencë, në mënyrë që të mund të praktikoni në mënyrë 

të sigurt. ZHVP është një proces interaktiv për të ruajtur 

dhe zgjeruar njohuritë, ekspertizën dhe kompetencën tuaj 

si dhe është një komponent i rëndësishëm në ofrimin e 

shërbimeve të sigurta dhe efektive, pasiqë vetëm diploma 

juaj BSc nuk është e mjaftueshme për vazhdimin e 

praktikës së sigurt. Jo çdo vend do të pranojë 

kualifikimin tuaj themelorë. Juve mund t'ju duhen prova 

për studime të mëtutjeshme ose orë praktike, përveç kësaj 

duhen edhe 1.000 orët praktike të kërkuara nga WFOT, 

nga kualifikimi juaj BSc. Çdo ergoterapeut do të duhet të 

ndërmarrë hapa për të ruajtur dhe demonstruar kompetencë të vazhdueshme profesionale. 

Kështu që Instituti Kosovar i Ergoterapisë është duke përgatitur një portofol aktivitetesh 

dhe do të ofrojë mundësi të vazhdueshme të zhvillimit profesional në formën e rasteve 

studimore dhe aktivitete të tjera mësimore - me një vlerësim të dhënë për individët që 

paraqesin punën e tyre së bashku me përgjigjet "Shembull" për të përmirësuar të 

mësuarit.  

Këto aktivitete të ZHPV-së do të sfidojnë njohuritë tuaja ekzistuese nga kualifikimi juaj BSc, 

do të rrisin besimin tuaj, riafirmojnë kompetencën tuaj profesionale ndërsa ju inkurajoheni të 

reflektoni në praktikën tuaj profesionale dhe zhvillimin.  

Nëse jeni i/e diplomuar dhe doni të zhvilloni njohuritë dhe kompetencat tuaja, ju lutemi 

kontaktoni INKET në emailin info.inket@gmail.com 

 

 

 

 

 

“Bëhu 

gjithë 

çfarë 

mund të 

jesh” 

“B all U 

can B” 

 

mailto:info.inket@gmail.com
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INSTITUTI KOSOVAR I 

ERGOTERAPISË 

 

www.kosovoergotherapists.com 
 

Ergotherapist Magazine Committee 

 
Kryeredaktore    Dr. Jennifer Caldwell (Scotland) 

jeceducational@gmail.com 

ergotherapist@inket.org 

 

Përkthyese     Sr Teuta Augustini (Montenegro) 

 

 

 

Na kontaktoni: 
 

                  

       

   Facebook  

 

  
 

ergotherapist@inket.org 

 

           

 

www.kosovoergotherapists.com 

 

 

We welcome all questions/queries 

 

http://www.kosovoergotherapists.com/
mailto:JECEducational@gmail.com
mailto:ergotherapist@inket.org
http://www.kosovoergotherapists.com/
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E RËNDËSISHME  

Nëqoftëse e njihni dikë që dëshiron të marrë një 

kopje të The Ergotherapist, ju lutemi na dërgoni 

detajet e më poshtme. 

Kjo është mënyra që ju të tregoni se çfarë mund të 

arrijë PROFESIONI JUAJ. 

Emri i personit:  

 

Email adresa: 

 

Profesioni: 

 

Vendi i punës: 

Dërgoni detajet në: ergotherapist@inket.org 

 

Falënderojmë të gjithë ata që na kanë dërguar detajet kontaktuese 

muajin e kaluar! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuart’s thought … 

“Focus on your goal. Don’t look in any 

direction but ahead.” 




