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2. GAITASUNA: “Emozioak arautu” 
 

Badira gure bizitzan ikasi eta kontrolatu behar ez ditugun zenbait funtzionamendu 

eta mekanismo, berezkoak baitira: gorputzaren tenperatura, arnasketa, elikagaien 

liseriketa…  Baina ez da gauza bera gertatzen 

emozioen mekanismoekin. Emozio 

bakoitzaren funtzionamendua ez dator geure 

geneetan, ikasi egin behar dugu.  

Amorrua, tristura edo beldurra sentitzeko, 

adibidez,  ez dugu inolako ikasketarik behar, 

naturala da. Baina amorrua, beldurra nola 

kudeatzen ditugun eta nola senti gaitezkeen 

haiengandik aske ikasi egin daiteke eta egoki 

edo desegoki kudeatu.  Amorruaren aurrean, 

pertsona batek modu baketsuan erreakziona 

dezake sentitzen duena adieraziz, eta beste 

batek, aldiz, modu oldarkorrean beste 

pertsona bat irainduz edo joz.  

Sentitzen ditugun emozioetako batzuk egoki kudeatzen eta ondokoekin 

elkarbanatzen lagunduko digu 2. konpetentzia honek, haietako bakoitzaren jabe 

sentitzen garela.   

 

IPUINA: Samuraia eta fraide zahar jakintsua. 

 

Gerlari samurai gazte bat adeitsuki gelditu 

zen maisu zaharraren aurrean eta hala esan 

zion: “Maisu, erakuts iezadazu Zerua eta 

Infernuari buruz”.  

Maisuak erantzun: “Zuri erakutsi Zerua eta 

Infernuari buruz?” Zure ezpata zergatik 

herdoiltzen den ere ez zenuke zuk ulertuko 

eta! Tonto aleena! Nik zuri erakuts 

diezazukedan ezer ulertzeko gai zarela 

pentsatzea ere!   

Hala jarraitu zuen agureak gero eta irain 

handiagoak esaten samuraia hasieran harrituta eta gero eta  haserreago jartzen  hasi 

zen bitartean.  Nork irain zezakeen, maisu izan ala ez,  samurai bat eta bizirik 

jarraitu? Azkenean, haserre bizian eta bere onetik aterata, ezpata hartu eta prestatu 

egin zen samuraia kolpe batez agurearen mihi luzearekin eta bizitzarekin 

akabatzeko.  

Une horretan, tinko begiratu zion begietara maisuak samuraiari eta honela esan zion 

suabe-suabe: “Hau da Infernua”.  

Bere haserrea jasan ezin zuela ulertu zuen samuraiak maisuari eskatutako irakaspena 

eman ziola hark. Infernuraino eraman zuen bizirik zegoela kontrola ezinezko haserre-

erasoa  zela medio. Gazteak, erabat txundituta, ezpata gorde eta ahuspeztu egin zen 

maisu handiaren aurrean. Goraka begiratu eta agurearen aurpegi irribarretsua 
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ikusita, inoiz baino maitasun eta erruki handiagoa sentitu zituen. Une horretan, 

hatza goraka igotzen zuela esan zuen agureak: “Eta hau da Zerua”.  

 

Irakaspena: Ba al dakizu noiz zauden zu zeruan eta noiz infernuan? Non igaro ohi 

duzu denbora gehiago? Zer egin dezakezu zure bizitzan infernutik ateratzeko eta 

denbora gehiago igarotzeko zeruan?  

 

a) Saia zaitez zure AMORRUA (aiurri txarra) bideratzen: “Ez zaitez zure 

bihozkaden biktima izan”. Ez esan ezer zerengatik geroago damutu 

beharko duzun.   

b) Gizarteak nekez onartzen duen emozioa da, baina, oso erabilia eta askotan ez 

modu egokian.  

c) AMORRUAK emozio gisa dituen alde onak: gainditu beharreko oztopoan 

jarrarazten dizkigu atentzioa eta indarra. 

IKASI ONDOKO URRATSAK ONDO KUDEATU AHAL IZATEKO: 

1- Antzeman egin behar duzu noiz 

sentitzen ari zaren amorrua.  

2- Amorruak menpe hartu zaituela 

sentitzen duzunean, egin behar duzun lehen 

gauza da sakon arnastu eta zeure giharrak 

lasaitu berriro ere oreka lortu arte. Ezin duzu 

utzi amorruak zure burmuineko erabaki-

guneak har ditzan: erokeriaren bat egin 

zenezake.  

3- Patxada lortu ondoren, adierazi gustatu 

ez zaizuna, molestatu zaituena, haserretu 

zaituena… baina iraindu gabe, indarkeriarik  

gabe.  

4- Saia zaitez  amorrua bizitzan zailtasun asko gainditzen lagun diezazukeen 

barne-indarra bezala sentitzen. Balioa bezala ikusi behar duzu, ez arazoa 

bezala. Ez zaitez haren aurka borrokatu, egin bere alde. Ez duzu zertan 

erreprimitu, “bideratu” baizik. ¿Ulertzen al duzu?   

5- Ikasi, jenio txarra izanik, emozio hori bideratzen dakiten pertsonengandik: 

begiratu zer, nola egiten duten  eta saiatu haiek bezala egiten.  

  

1. JARDUERA: Pentsa itzazu erraz haserrearazi egiten zaituzten hiru 

egoera, benetako amorrua sortzen dizutenak. Hausnartu zer egiten 

duzun gaizki eta zer egin beharko zenukeen kontrolatu ahal izateko.  

EGOERAK ZEINETAN MAIZ 
SENTITZEN DUDAN 
AMORRUA.  

HORI GERTATZEAN EGIN 
OHI DUDANA   
Modu onuragarrian 
adierazten al duzu?  
Erreprimitu egiten al duzu 
eta irentsi ? Erasokor eta 
kontrolik gabe adierazten 
al duzu?  

 
EGIN BEHARKO NUKEENA 
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2. JARDUERA: “Emozioen semaforoaren teknika”  

GORRIA: Haserretzen hasita 

zaudela antzematen ari 

zarela esan nahi du.  Zure 

ahotsa oldartu egiten da, 

gorputzaren tenperatura igo, 

gorri-gorri jartzen zara, 

eskuek eta ahotsak dardara 

egiten dizute, ez zaude lasai 

… Guzti hori antzematen 

duzunean, saia zaitez 

semaforo gorria 

IRUDIKATZEN. Gelditu egin  

behar duzula esan nahi du, ez 

egin ezer, oihu egiteko, 

iraintzeko, jotzeko edo 

mugitzeko gogoa geldiarazten 

saiatu behar duzu. Egon geldi 

auto batek aurrean semaforoa GORRIZ duenean egiten duen bezala.   

HORIA: Behin amorruaren inpultsua geldituta, piztu buruan kolore HORIA. Hartu 

arnas sakon eta poliki-poliki errepikatu zure barnean: “Lasai, lasai, lasai”. Zerbait 

esan edo egin aurretik, galdutako oreka berriro berreskuratzea da helburua. Edan ur 

pixka bat, ibili, urrundu leku horretatik. Ez utzi zure oldarkortasunari kontrolik gabe 

ihes egiten.  

BERDEA: Patxada eta lasaitasuna lortu ondoren, amorrua sorrarazi dizun egoerari 

aurre egiteko unea da. Erantzun ondoko galderari: “Pertsona horrek sorrarazten 

didan arazoaren aurrean, zein da arazoa konpontzeko erantzun positibo eta 

egokiena? Zein da eman behar dudan erantzun tinko, baina, era berean, 

patxadatsua eta lasaia pertsona horrekiko harremana indartzeko suntsitu 

beharrean?”  

Erabili teknika hori astean zehar eta hitz egin gero zure ikaskideekin funtzionatu 

duen ala ez.  
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OHARRAK: 

- Inoiz ezin diegu besteei leporatu gure jarrera oldarkorrak. Pertsona guztiek 

(gurasoek, irakasleek, lagunek, zuk zeuk…) haserretzeko eskubidea dute, eta 

ezin dugu haien haserrea gure erantzun oldarkorraren aitzakia bihurtu.   

- Pertsonaren bat haserretu eta bere onetik aterata agertzen zaizunean, ez 

ezazu epaitu; errepika iezaiozu zure buruari behin eta birritan: “Inork eta 

ezerk ez dit minik emango nik uzten ez badiot”.  

- Odol beroko garenok hanka sartzen dugu askotan gure amorrua 

kudeatzerakoan. Lasai egon! Hanka-sartze bakoitza ikasteko aukera berria da.   

Gogoan har ezazu semaforoaren teknika eta entrena ezazu zure adimena 

gogora eta erabil  dezan  haserretzen zaren bakoitzean.  

LANDU EMOZIO POSITIBOAK 

10 emozio ditugu gure emozio-ekipaian: 5 

desatseginak dira eta 5 positiboak.   

Emozio “desatseginek” ez dute zertan 

negatiboak izan behar. Badute bere xedea, 

izateko arrazoia, eta beharrezkoak eta 

erabilgarriak dira, beraz. Haietako bakoitza 

ekintza-plataforma bat da: ihes egitera, 

babestera, defendatzera, arriskuaz jabetzera, 

hanka-sartzerik ez egitera bultzatzen gaituzte. 

AMORRUA, NAZKA, TRISTURA, BELDURRA ETA 

ERRUDUN IZATEAREN SENTIPENA dira.    

Sentitzen ditugunean bakarrik eta epe motzez 

komeni da erabiltzea, bere funtzioa betetzen 

duten bitartean. Gero lehenbailehen askatu behar dugu haiengandik. Luze 

mantentzea nekagarria da, estresagarria eta gaixotu egin gaitezke. Beraz, badakizu:   

� “Haserretzen bazara, utzi haserreari lehenbailehen”. 

� “Ezerk edo inork nazka sentiarazten badizu, saiatu bere alde gozoa eta 

positiboa bilatzen, ziur eduki baduela eta”.  

� “Zerbaitek triste jartzen bazaitu, irribarre egin aurpegiko giharrekin eta 

txanda pasa”.  

� “Beldurra sentitzen baduzu, aztertu ea erreala ala asmatua den”.  

� “Egindako zerbaitek errudun sentiarazten bazaitu, eskatu barkamena eta 

izan apal”.  

Baina badira maiz erabiltzen baditugu gozatzen, ikasten, hazten eta garatzen 

lagunduko diguten 5 EMOZIO atsegin:  

1- JAKINMINA: Ikasteko, ezagutzeko, ikertzeko eta esperimentatzeko  grina 

sortzen du guregan. 

2- USTEKABEA: Inguruaren aurrean harridura sorrarazten digu, errutinatik eta 

monotoniatik ateratzen laguntzen digu. Aspertzeari, gauzak beti ikuspegi ber-
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beretik ikusteari uko egiten diogu. Nahi ala ez bizitzak beti harritu egingo 

gaitu eta prestatuta egon behar dugu onerako nahiz txarrerako.  

3- ZIURTASUNA: Konfiantza, lasaitasuna, sosegua sortzen du guregan. Eguneroko 

arazo eta erronkei aurre egiten laguntzen digu. Geure autoestimua indartzen 

du, baita besteekiko harremana ere.  

4- ALAITASUNA: Bizitzeko zergatia ematen digu, bizitza gozatzeko, baikortasuna 

oparitzeko, itxaropena, anaitasuna, laguntza, errukia izateko aukera 

eskaintzen digu.  

5- MIRESMENA: Bai guk bai besteek dituzten balioak eta alde onak, txundituta 

uzten  gaituzten altxorrak deskubritzen laguntzen digu: haur baten 

burutazioa,  agure baten jakinduria  edo gazte baten ausardia. Liluratuta 

geldiarazten gaitu ederraren, egiaren, zuzenaren, onaren… bizitzan pena 

merezi duenaren aurrean.  

Miresten dugun pertsona eredu bihurtzen zaigu eta berak dituen balioak eta 

alde onak imitatzera gonbidatzen gaitu, geuregan ere garatzera.   

 

JARDUERA: Saia zaitez emozio atsegin bakoitza emotikon bihurtzen:  
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5 ekintza-plataforma hauek lantzeak bizitza grinaz eta kuraiaz bizitzera garamatza, 

aukera, erronka bihurtzera une bakoitza. Horrela bizi izandako bizitza liluragarria da, 

grinatsua. “Liluragarria da liluratzen jakitea”.  Aspertzeak ez du ez lekurik ez 

zentzurik. Ez daukagu aspertzeko astirik. Horrela bizi dena izaki konprometitua eta 

solidarioa da, dena elkarrekin lotuta dagoen unibertso handi baten kide sentiarazten 

du. Maitasunaz eta energiaz osatutako unibertsoa. Hori da benetan garena.  
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BIDEOA: “Einsteinen eskutitza alabari”  

https://youtu.be/AaVVCIYVQ90 

 


