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BIHOTZA, GEURE ILUSIOEN 

ITURRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bihotzaren garaia da! Aurrean, bihotzez eta bihotzetik bizi ahal izateko ikasturtea, 

bene-benetan sentitzen dugunetik, barneari adi. Geure barnean sakontzen saiatuko 

gara lehenengo saio honetan, bertan sortzen diren sentimenduen, emozioen, desioen 

…  iturburua bilatu nahi dugula.  

Geure gogo eta ilusioen gunean kokatu nahi dugu lehenengo zati honetan. “Zeure 

bihotza non, zeure altxorra han”, dio ebanjelioak. Benetako gogoa, ilusioa, 

ahalegina jartzen dugun hartan baino ezin dugu arrakastarik eduki.  

“Funtsezkoa ikusezina gertatzen zaie begiei. Bihotzarekin baino ezin daiteke 

benetan ikus” zioen printze txikiak. Bizitzako gauzarik funtsezkoenak, 

adiskidetasuna, maitasuna, konfiantza… ezin baitira begi-bistan neurtu.  

Bi ipuin entzun eta bideo bat ikusiko dugu:  
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1.Ipuina: “Bihotzik ederrena” 

https://www.youtube.com/watch?v=mA-78KPaoEg (kontatu) 

Behin batean herri bateko erdigunean jarri zen gizon gazte bat eskualde osoko 

bihotzik ederrena zuela aldarrikatuz.   

Jendetza handia bildu zitzaion inguruan eta denek miretsi eta baietsi zuten gizonaren 

bihotza perfektua zela, ez baitzeukan 

ez inolako orbanik ez urradurarik.  

Ados agertu ziren denak inoiz ikusi 

zuten bihotzik ederrena zela esatean. 

Harro-harro jarri zen gizona hura 

ikustean, eta grina handiagoz 

aldarrikatu zuen inguru osoko bihotzik 

ederrena zela berea.  

Agure bat hurbildu eta esan zuen: 

Nolatan diozu hori, zure bihotza ez baita nirea bezain ederra? Aho zabalik begiratu 

zioten gazteak eta jendeak agurearen bihotzari, eta, taupada sendoak egiten 

bazituen ere, orbanez beteta zegoela ikusi zuten,   zenbait tokitan zatiren bat ere 

falta zitzaiola eta ongi egokitzen ez zitzaizkion ertz irregularrez beteriko beste 

batzuk zituela haien ordez.    

Are gehiago, zenbait tokitan hutsune sakonak ere ikus zitezkeen. Jendea ikaratu egin 

zen. Nola esan dezake bere bihotza ederragoa denik?  

Gaztea barrezka hasi zen agurearen bihotz zauritua ikustean. “Txantxetan ari zara, 

ezta?”- esan zion. “Zure bihotza nirearekin erkatzea ere…  Nirea perfektua da. 

Zurea, aldiz, orbanez eta saminez beterik dago.”  

- "Egia diozu” -esan zuen agureak, “zure bihotza perfektua da, bai, baina nik ez nuke  

inoiz zurekin bat egingo… Begira, orban bakoitzak maitasun osoa eskaini nion 

pertsona bat adierazten du. Nire bihotza zatitu egin dut maite izan dudan pertsona 

bakoitzari eskaintzeko. Haietako askok bere bihotzaren zatia oparitu zidaten, eta nik 

kendutako tokian uztartu dut. Zatiak berdin-berdinak ez zirenez, ertzak ere 

desberdindu egiten dira, baina poztu egiten naiz ikustean, elkarbanatu dugun 

maitasunaren seinale baitira.”  

"Izan da nire bihotz-zatiaren truke beretik ezer eskaini ez didanik ere. Horregatik 

zuloak – maitatzea arriskatzea da-,  baina irekita gelditu diren zauri horiek min 

ematen badidate ere, oraindik maite ditudala adierazten didate, eta nork daki 

egunen batean berriro itzuliko ote diren eta nire bihotzean utzitako hutsunea ez ote 

duten berriro beteko.” 

 - "Ulertzen al duzu orain zer den benetan ederra?” 

Gaztea isilik geratu zen, masailetan malkoak zerizkiola. Bere bihotz gazte eta 

ederraren zati bat puskatu, agurearengana hurbildu eta eman egin zion. Agureak 

bere bihotzean jarri zuen. Gero, bere bihotz zaharkitu eta zaurituaren zati bat hartu 
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eta gaztearen bihotzean sortutako zauri irekia estali zuen. Bihotz-ertzak ez ziren 

guztiz ongi moldatu, zatiak ez baitziren berdinak erabat.  

Bihotza ez zen dagoeneko perfektua, baina lehen baino askoz ederragoa zela ikusi 

ahal izan zuen gazteak, agurearen maitasunak ponpatzen baitzuen barnean.  

2. Bideoa: “Barnean daramagu” 

https://www.youtube.com/watch?v=1U-N3y3F3VY&feature=youtu.be 

Hunkitzen gaituzten gauzek nola funtzionatzen duten ikus dezakegu bideo honetan. 

Lortzeak zailtasun handia duen erronka bati egiten diote aurre taldean: Giza-

gazteluak “Tronuen jokoan” betikotutako Gironako Katedraleko harmailadi famatua 

lehen saiakeran igotzea, hain zuzen ere.   

Horrelako erronka batek ez du inolako interesik piztuko zenbaitengan, baina beste 

batzuentzat, aldiz, une bakar eta paregabea bihurtzen da beraien kultura, historia 

eta familia-erraietara erabat lotuta dagoelako.  

Bizi-ikasbide egokia erakusten digu. Talde-erronka nork beretik hoberena ematen 

badu lor daiteke, porrot egiteari beldurrik izan gabe, ez saiatzea, amore ematea 

baita benetako porrota. Eta lehen saiakeran lortu ez edo espero zen bezain ongi 

aterako ez balitz ere, ahalik eta hobekien egiten saiatu behar dugu, eta 

hurrengorako hobeto prestatu, gehiago entrenatu, baina ez dugu erdipurdi egingo. 

Guztiz garrantzizkoa baita guretzat, barnean baitaramagu.  

Ekintza: Nolakoa da zure bihotza? Saia zaitez zure bihotza marrazten. Ez edozein 

bihotz, zeurea baizik: estreinatzeko ote dago? Ala, ba al du dagoeneko zenbait orban 

edo “kendutako” zatirik?  Jarri bertan:  

-Nahitaez agertu beharko luketen pertsonak,  

-betetako nahiz betegabeko ametsak,  

-ikasturte honetarako proiektuak eta asmoak,  

-bizitzan lortutako gauza inportanteak,   

-bizi izandako ahaztu ezinezko oroitzapenak… 

 

Egizu zeure bihotza izan dadila, ez edozein bihotz.  

 

 

3. Ipuina: “Ur-iturriak” 

Basamortu erdian zegoen esploratzaile 

talde gazte bat. Egunak joan ahala, 

kantinplorako ura agortu egin zitzaien. 

Urmael txiki bateraino eraman zuen 

gidariak taldea. Usain txarra bazegoen 

ere eta uretan animaliatxoak ibiliagatik, 

uretan sartu, kantinplorak bete eta 
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bertan kanpatu zuten ibiltariek.  

Gidariak bazekien ur haiek ez zirela hoberenak, baina plangintza baten parte ziren. 

Ur kopurua murriztu eta lokatz bihurtu zen urmaela handik bi egunetara.  

Esploratzaileak berriro ere ur eskasia pairatzen ari ziren bitartean, gidariak irribarre 

egin zuen maltzurki, uraren balioa zenbaterainokoa den irakatsi nahi baitzien.  

Kanpamentua bildu eta bideari ekin zioten hurrengo egunean. Putzuetako eta 

kaktusetako ura ongi erabiltzen irakatsi nahi zien gidariak bidean zihoazela, baita 

irudikeriak ez limurraraztea ere.  

Bidean putzurik eta kaktusik ez zegoenean, honela esan zien gidariak esploratzaileei: 

“Bidaia honetako lehenengo irakasgaia zera da, ez dugula inoiz ura alferrik erabili 

behar. Baina ez ahaztu egunero hartu behar ditugula erabakiak eta guztiz 

garrantzizkoa dela ondo erabakitzea hanka-sartzerik ez egiteko”.  

Hala galdetu zien gidariak esploratzaileei. “Putzu bateko eta aintzira bateko uren 

artean aukeratu behar bazenute, zein aukeratuko zenukete?”  

Denek batera: “Aintzirakoa, noski!”. Gidariak: “Eskasa da putzu batean dagoen ura 

eta azkar lehortzen da, baina urmaela edo aintzira handiak izanagatik, lehortu egin 

daitezke.  

Ez jarri zuen konfiantza amai daitezkeen gauzetan, hobe da iturburua bilatzea, eta 

hori da gaurko jomuga”.  

Menditik behera zetorren erreka bateraino eraman zuen gidariak taldea. Ikusi bezain 

laster, korrika joan ziren esploratzaileak ura 

edatera, kantinplorak betetzera eta bertan 

bainua hartzera. Hala esan zien gidariak: 

“Hurrengo irakasgaia zera da, ez dela egokia 

itxurarengatik gidatzea. Ur horiek erabat puruak 

direla uste duzue. Baina ez da hala.” Hori esaten 

zuen bitartean, hatzarekin erakutsi zien urrunean 

zegoen herrixka non emakumeek arropak 

garbitzen zituzten errekan.  

Uretatik irten eta errekan gora joan zitezela 

proposatu zien gidariak. Bi presa txiki eta ubide 

asko topatu zituzten ordu bete barru. Honela esan 

zien gidariak: “Indarra galarazi egiten diote horiek errekari eta bere emaria 

murriztu. Goraka egingo dugu errekaren benetako ur-emaria ikus dezazuen. Hori 

izango da hurrengo irakasgaia: Hoberena aurkitzen ahalegindu behar dugu!”  

Txundituta gelditu ziren aurrerago esploratzaileak errekaren tamaina eta uren 

gardentasuna ikustean. Berriro hitz egin zien gidariak: “Badakit nekatuta zaudetela, 

baina azken ahalegina eskatu nahi dizuet hoberena ikus ahal izan dezazuen. 

Aurreraxeago eginez gero, iturburu ederra ikusi ahal izango duzue eta baita inoiz 

imajinatu dituzuen urik garbi eta freskoenak gozatu ere.”  
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Azken ahalegina egin zuten esploratzaileek eta, gidariak esan bezala, ur gardenen 

iturburua topatu zuten. Han egin zuen azken hausnarketa gidariak: “Uraren balioa 

eta zenbait bizitza-jarrera irakatsi nahi izan dizkizuet ibilbidean zehar. Usain 

txarreko ur zikinarekin konforma bagaitezke ere, hobe da iturburuko ur garbi eta 

gardena bilatzea. Ez zaitezte putzu zikinetako urarekin konforma. Kontuz gero 

itxuraz garbi dagoen urarekin gelditu gabe. Presek murriztutako urarekin gelditu 

beharrean, bila ezazue beti ur bizia.”  

Ondo ikasi zuten irakasgaia esploratzaileek. Eguneroko bizitzara itzuli ziren, baina 

inork ez zuen lehen zen bezalakoa izaten jarraitu. Ongi ikasi zuten denek ez dela 

nahikoa egarria edozein urarekin asetzea. Bere izpiritua ere ez zen azaleko urez ase 

izan. Sakontasunez saiatu ziren jakinduria, egia, adiskidetasuna, maitasuna eta 

bizitza-balio guztiak bilatzen.  

 

1.- Zein hiru ondorio aterako zenituzke ipuina irakurri ondoren? 

-  

-  

- 

2.- Ikasturte berriaren hasieran gaude. Benetan al zaude prest “jakinduriaren”, 

“egiaren”, “adiskidetasunaren”, “maitasunaren”, “sakontasunaren” bila aritzeko? 

Non izan dezakezu arriskurik ur zikina edaten gelditzeko eta edozein gauzarekin 

konformatzeko?  

 

 

 

  


