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SARRERA 

GAITASUN EMOZIONALAK 

Pertsonak bi taldetan banatu ohi dira: kontzienteak 

eta inkontzienteak.  

Kanpoko nahiz barneko errealitatea antzemateko gai 

dira “kontzienteak”. Bere burmuinean gertatzen ari 

den guztia behatzeko aukera eskaintzen dien “barne 

argi” moduko bat dute. Bere burua ulertzeko gai 

dira, bere bizitzaren erantzule dira eta bizitza betea 

bizi dute, energia eta gogo beroa darizkie, limurtu 

eta erakarri egiten dute.  

Barneko argia itzalita dutenak dira “inkontzienteak”. 

Bizi-irauten saiatzen dira, egunero ondoan dituzten milaka aukerei erreparatu gabe. 

Aspertu egin ohi dira eta errutinan, zentzu ezan eta depresioan erori. Guztiz 

manipulagarriak dira.  

Zu zein motatako pertsona zara? Zabaldu nahi al zenuke zure kontzientzia maila? Saia 

zaitez, beraz, bihotzaren bidetik ibiltzen. Gara ezazu zure adimen emozionala.  

IPUINA: Har-taldea   
Milaka urteko zuhaitz sendo baten 

enborrean har-taldea bizi zen. Zoriontsu 

bizi ziren bere erara, inoiz ez zuten 

beste zuhaitzik ezagutu eta ez zekiten 

zuhaitzez eta har-taldez betetako baso 

baten erdian zeudenik. Egunero egiten 

zuten gauza bakarra jatea zen, urdaia 

bete bere gorputza handia eta ederra 

izan zedin. Huraxe zen bizitzako helburu 

bakarra.  

Aspertzen eta bizitza estilo hark ez zuela asebetetzen pentsatzen hasi zen har 

haietako bat. Depresioak jo zuen, ez baitzion zentzurik aurkitzen bizitzari. Beste 

harrengandik bakartzea erabaki zuen larritzen zuen arazoaz hausnartzeko aukera 

izan zezan. Horretan zegoela, gorputza inguratzen hasi zitzaion  zetazko hari fin-

fina askatzen hasi zen.   Beste harrek ez zuten ezer ulertzen eta erotzat hartu zuten 

laguna: “Zerbait gertatuko zaio”- esaten zuten. Beste zenbaitek kritikatu egiten 

zuen: “Udaberrian zuhaitzaren azala hain goxoa egonik… ez daki zer ari den 

galtzen.”  

Egun batean, harretako batek,  bere laguna nola zegoen ikustera joan zenean, 

ezusteko handia hartu zuen: laguna desagertu egin zen. Ez zegoen han. Gorputza 

inguratzen zuten hari finak bai, baina barrua hutsik zegoen.  Kanpoan ote zegoen 

begiratu zuen, baina ez zuen topatu. Burua altxa, eta zuhaitzetik gertu lorez lore 
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zihoan tximeleta eder, zoragarria ikusi zuen hegan. Inoiz ez zuen pentsatu bere 

laguna tximeleta bihur zitekeenik, ezta bera ere gauza bera egiteko gai zenik eta 

baso zabal hartaz goza zezakeenik bizitza osoa zuhaitz haren enborrean pasa behar 

izan gabe.  

Zuhaitz berean igarotzen du bizitza gaur pertsona askok. Aspertuta, antsietateak 

jota, estresatuta, itxaropenik gabe bizi dira eta berekoiak bihurtu ohi dira, 

apetatsuak, tristeak, gutiziatsu. Adimena murriztu, emozio-bideak gelditu ohi zaizkie 

eta “miopia emozionala” pairatzen hasten dira. Ez dira gai plazerraz edo bat-bateko 

helburua lortzeaz baino haratago begiratzeko. Dirua, ospea eta boterea pena merezi 

duen bakarra delakoan daude.  

Ez zara zu haietako bat izango, ala?  

“Bihotzaren garaia da”. Pentsatzeko eta beste modu batean jokatzeko garaia da. 

.  

Gure bizitzako oinarrizko emozioak ondo 

kudeatzeko eta, sentitu ohi ditugun 

bakoitzean,  ongi erabiltzen ikasteko 

gaitasunari, “arteari” deritzogu “adimen 

emozionala”.   

Baina oinarrizko emozioak bakarrik? Hau da, 

alaitasuna, ustekabea, beldurra, amorrua, 

nazka, tristura, lotsa … ? Ez. “Bizi-irauteko 

emozioak” dira horiek, arazoak gainditu eta 

egoera bakoitzari ongi egokitzeko aukera ematen digutenak. (Ez da gutxi!)  

Badira goi-mailako deitutako beste emozioak ere: hegan egiten duten tximeleta eder 

bihurtuko gaituzten hegoak sor ditzakegun harrak gara. Eskuzabalak, solidarioak, 

sentiberak, esker onekoak, errukiorrak, samurrak, besteen alde lan egiteko gai 

garenean egiten dugu hegan. Beste mota bateko emozioak dira horiek, ongizate, 

oreka, barne-bakea, gizatasun-maila garaiagoak sentiarazten digutenak.  

Kontzientea al zara zu zetazko benetako harra zarela eta tximeleta eder bihurtzeko 

aukera duzula? Agian zetazko zure hari fin-finez inguratu beharko duzu eta 

tximeletaren hegoak sendotzen joan.  

Ondoko tresna edo gaitasun hauek baliatu nahi dizkizugu zure adimen emozionala 

gara dezazun.  

 


