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1. GAITASUNA: Zure gorputzaren 

hizkuntza entzun. 

Sentitzen ari garen emozioa identifikatu gorputzak jasaten dituen aldaketen 

arabera eta izena jarri.  

Emozioak ekintzara bultzatzen gaituzten 

barne-indarra badira, garbi eduki behar 

dugu zein den ekintza bakoitzari lotzen 

zaion emozioa. Ez da gauza bera erabaki 

bat hartzea beldurrak, amorruak nahiz 

nazkak  eraginda, edo jakinminak nahiz 

ziurtasunak eraginda hartzea.   

“Emozioak (bihotza) erabaki egiten du. 

Arrazoiak ebaluatu.” 

EMOZIOEN BURDIN-SAREA: Sentitzen dugun 

emozioa antzematen eta zein neurritaraino 

sentitzen ari garen laguntzen digun  tresna.   
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Zoriontasuna 
Euforia 
Itxaropena 
Ilusioa 
Asebetetzea 
Umore ona 
Alaitasuna 
Jakinmina 
…. 
 

Indarkeria 
Antsietatea 
Haserrea 
Gorrotoa 
Bekaizkeria 
Jeloskortasuna  
Nazka 
Beldurra 
Amorrua 
….. 
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TXIKIA 

 
Patxada 
Ziurtasuna 
Erlaxazioa 
Lasaitasuna 
Bakea 
Sosegua 
.... 

 
Tristura 
Melankolia 
Aspertzea 
Monotonia 
Etsipena 
Ondoeza 
Presioa 
…. 

  ATSEGINA DESATSEGINA 

        EMOZIOA  
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GOITIK BEHERAKO LERROA: INDARRA. Emozioaren intentsitatea 1etik 10era.  

Emozioa intentsitate handikoa bada, gainditu egin gaitzake (kudeatzeko gaitasuna gal 

dezakegu) eta min eman. Adibidez: Norbait jotzera bultzatzen nauen amorru-erasoa. Edo 

tristura handiko aldiak depresiora eraman nazake.  

 

ZEHARKAKO LERROA: EMOZIOA.  Emozioa eta emozio-mota (atsegina edo desatsegina).  

OHARRA: Ez dago emoziorik -desatsegina izanik ere- berez txarra denik. Garrantzi handikoa 

da identifikatzea eta berarekin zer egin erabakitzea bizitzan zer-nolako onura edo ondoeza 

ekar diezagukeen kontutan hartuta. 

Edozein emoziok, atsegina izanda ere, min eman diezaguke erabiltzen dugun moduaren 

arabera:  

- Emozio atseginak gure gorputzak sentitzen duen ongizate-mailaren berri ematen 

digu, eta mantentzera jo ohi dugu.  

- Emozio desatseginak gure gorputzak sentitzen duen ondoeza-mailaren berri ematen 

digu. Informazio hori guztiz garrantzitsua da ongizatea edo galdutako oreka 

berreskuratzeko zer egin behar dugun erabakitzeko.  

- Beraz, sentitzen dugun emozioari -atsegina nahiz desatsegina izan- uko ez egiten 

ikasi behar dugu. Ondo kudeatzen ikasi behar dugu, hau da, bai guri bai inguruko 

pertsonei onura ekar diezagula.  

- Adibideak: 

o Gorrotoa, haserrea… gaizki kudeatuz gero ondoeza-iturria dira.  

Baina ondo kudeatuz gero, ekintza ausarta, handia, besteentzat onuragarri 

dena bihur daiteke.  

o Alaitasuna, asebetetzea … ongi kudeatuz gero, ongizate-iturri dira 

guztiontzat.  Baina gaizki kudeatuz gero, aldiz, erosokeriara, errazkeriara 

bultza gaitzakete.  

- Emozioek bi alde dituzte:  

o Ona: Ongi kudeatuz gero, ongizatea dakarte.  

o Txarra: emozioak tiraniaz hartzen gaitu menpe eta ez digu  geure buruaren 

jabe izaten utziko. 

 

JARDUERA:  

- Osa ezazu zure burdin-sarea oro har 

sentitzen dituzun emozio atsegin eta 

desatseginenekin. (zure izaeraren arabera).  

- Azter ezazu eguneko ondoko uneetan: 

goiz hasieran (otoitza), arratsalde hasieran 

(bazkal ondoren) eta egunaren amaieran 

(oheratzerakoan)  

o Jarri izena une bakoitzean 

intentsitate handiagoz sentitzen duzun 

emozioari eta neurtu intentsitatea 1etik 

10era.  
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o Egin ezazu gauza bera aste batean zehar eta, egin ondoren, elkarbana ezazu 

zure ikaskideekin gehien errepikatu diren emozioak.  

AZKEN HAUSNARKETA: Bizitza auto batekin erkatuko bagenu, badira autoa jabeak eurak 

gidatzen dutenak, une bakoitzean non dauden dakitenak, nora doazen eta nora iritsi nahi 

duten garbi dutenak. Bere bizitza-bidaiaren erantzule dira. Protagonista sentitzen dira, 

intentsitatez bizi dute bizitza, grinaz… eta gozatu egiten dute. Edozein ezusteren aurrean 

ez dute amore ematen, ausardiaz egiten diote aurre, ez dira kexatzen: gurpila zulatu, 

auto-ataskoa, beste gidari baten hanka sartzea… Erronka guztiak gainditzen saiatzen dira 

eta gidari sendoago eta trebeago bihurtzen dira. Gidari baikor, atsegin, esker onekoak 

dira… Zoragarria da beraiekin bidaiatzea. Ziurtasun osoz zoaz beraiekin.  

 

 

 

 

 


