
Elisabeta Balance 

Mirëdita, unë quhem Elisabeta Gjonpali.

Së pari më lejoni t’ju falënderoj për mundësinë e ofruar për të qenë
pjesë e këtij programi dhe pjesë e këtij paneli. Jam e sigurt që ka
dhjetëra gra e vajza në biznes që mund të ishin në vendin tim dhe
sinqerisht ndihem e nderuar. 

Unë jam diplomuar si psikologe dhe specializuar si psikoterapiste pozitive që në vitin 2012, kam 18
vjet që ushtroj joga personalisht vetë por ka 2 vite që jam certifikuar ndërkombëtarisht si
instruktore yogës së trupit Hatha yoga dhe fytyrës Face Yoga. Nga ajo kohë derisa vendosa të filloj
biznesin tim, unë kam punuar si psikologe në një shkollë publike për fëmijët me aftësi të kufizuar
dhe si pedagoge në një universitet. Në disa raste kam ndjekur si psikologe në gjykatë procese
divorcesh përfshirë rastet e grave të dhunuara. 

Që në adoleshencë kam qenë e prirur drejt një stili jetese të shëndetshme, duke qenë se jam
edukuar të merrem me sport që e vogël, gjë e cila më ka ndihmuar edhe në moshë të rritur për të
balancuar jetën time private, publike dhe me vetveten. Pasi të balancosh veten në ditët e sotshme
do përpjekje dhe durim. Vendimin për të filluar biznesin tim e mora pikërisht në një periudhë të
vështirë për të gjithë njerëzimin, në kohën e pandemisë. 

Gjatë periudhës së pandemisë të gjithë ishim të ngarkuar emocionalisht dhe psikologjikisht dhe
kaluam periudha të vështira, humbje njerëzish të shtrenjtë dhe ndaj kjo ishte shtysa ime kryesore
që të ndërmerrja inciativën “Duaje vetveten – Balanco trupin, mendjen dhe shpirtin”. 

Në fillim seancat i kam ofruar online, duke përdorur mediat sociale, faqen e internetit por edhe me
rrethin e miqve dhe bashkëpunëtorëve. Që prej asaj kohe dhe deri në janar të këtij viti e kisha të
pamundur financiarisht që të hapja edhe një studio fizike. Madje kjo dukej si çmenduri pasi një
pjesë e bizneseve po mbylleshin. Megjithëse shërbimet që ofroj si këshillimi psikologjik, yoga për
trupin dhe fytyrën dhe deri tek regjimi i shëndetshëm ushqimor (Ayurveda) ofrohen edhe online,
është e këshillueshme që të jesh përballë me njerëzit të cilët ndihen më komod kur fizikisht janë në
të njëjtën sallë me ty.  

Në këtë fillim viti, me ndihmën financiare të familjes arrita të hap studion time, e cila kishte
vështirësitë e veta në fillim por pasioni dhe profesionalizmi që më karakterizon më ka ndihmuar për
të kaluar çdo vështirësi dhe për t’u futur në tregun shqiptar, pse jo edhe më gjerë me një biznes risi. 

Ajo çfarë bëj unë është biznes dhe ka nevojë për mbështetje, por mbi të gjitha unë udhëhiqem me
misionin për të ndërgjegjësuar njerëzit për një stil jetese të shëndetshëm duke përfituar edhe unë
paralelisht shpërblim shpirtëror, zgjerim të rrjetit me bashkëpunëtorë të rinj dhe pjesëmarrje në
grupe të konsoliduara të grave sipërmarrëse dhe grupimeve të tjera. Kur dëgjova për këtë program
të ri nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim, mendova se mbështetja për të njohur Zinxhirin e
Vlerave të Biznesit për sipërmarrjen time do të jetë një vlerë e shtuar dhe ndihmë e madhe që të
kuptoj më mirë zinxhirin e vlerave që përbën biznesin tim. Nga ana tjetër, perspektiva gjinore e
kësaj metodologjie jam e bindur që do të më ndihmojë të ndërtoj një biznes fitimprurës, të
qëndrueshëm dhe pse jo për ta zgjeruar atë edhe më shumë. Ju falënderoj edhe një herë dhe ju uroj
sesione të mbara në vijim.  
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