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IREKI  BIHOTZA ONDOKOEI 

 

Egia da geure bihotzean aurki ditzakegula geure ilusioen motorra, gauzak egiteko 

gogoa, motibazio sakonenak, mugiarazten gaituena. Erabateko erronka da emozioen, 

sentimenduen, motibazioen mundu hori kudeatzen ikastea. Baina ez da egia txikiagoa 

gu geu giza-izakiak garela, eta independienteak izanagatik, besteen beharra dugula 

garatzeko eta zoriontsu izateko. Beraz, geure bihotza egunero ondoan ditugun 

pertsonei irekitzeari ekingo diogu orain.   

Ondoan ditugun ikaskideak eta haien emozioak hobeto ulertzen ikasiko dugu, esaten 

eta isiltzen dugunarekin, hitzik gabe komunikatzen garenean elkar hobeto ulertzen 
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saiatuko gara. Azter dezagun zenbaterainoko enpatia, entzute-aktiboa, esker ona 

dugun. Trebezia horiek izaki garatuagoak egiten baikaituzte.  

 

1.- Ondokoaren lekuan jartzeko gaitasuna: enpatia eta errukia. 

Duela urte asko, Jean Piaget ikertzaile suitzarrak honako esperimentua egin zuen 

jakiteko zein adinetik aurrera dugun pertsonok besteen 

lekuan jartzeko gaitasuna.  

Alde batetik gorriz eta bestetik urdinez margotutako 

kartulina batzuk hartu, eta lau urteko haurren ikasgela 

batera joan zen. Kartulina alde batetik erakutsi, eta zein 

koloretakoa zen galdetu zien haurrei. Denek urdina zela 

erantzun zioten. Kartulinari buelta eman ondoren, 

berriro galdetu zien zein koloretakoa zen, eta denek 

gorria zela esan zuten.  

Gero, kartulina gorriz margotutako aldetik erakustean, 

zera galdetu zien: Zein koloretakoa da zuen ustez ni 

ikusten ari naizen aldea? Guztiek hura ere gorria zela 

erantzun zioten, adin horretako haurrak ez baitira oraindik gai bestearen lekuan 

jartzeko, ezin baitute errealitatea berea ez den  beste baten ikuspegitik ikusi. Berak 

ere beraiek bezalakoa ikusi behar zuela kartulina uste zuten haurrek.  

Handik urte betera berriro errepikatu zuen esperimentua haur talde berarekin, eta 

orduan gai izan omen ziren Piaget kartulinaren beste aldea ikusten ari zela 

antzemateko. Bost urte aldera jarri omen gaitezke pertsonok bestearen lekuan, 

giza-kontzientzia garatzen hasten omen gara.  

Hori hala bada ere, ezagutzen al duzu 20, 30, 40 urteko pertsonarik bizitza berea ez 

den beste ikuspuntutik ikusi, ulertu eta interpretatu ezin duenik?  

Gizon-emakume guztiok dugun oinarrizko gaitasuna da giza-kontzientzia zeinek 

besteen lekuan jartzeko aukera ematen digun, beraien adimenean sartzekoa, gauzak 

ikusteko duten modua ulertzekoa, beraien pentsamenduak, balioak, ideiak -askotan 

desberdinak baina gureak bezain bidezkoak- ulertzeko aukera, hain zuzen ere. 

Enpatia deritzogu horri, hau da, besteek 

pentsatzen, sentitzen dutenarekin bat egitea, 

horiek beraien pentsamenduak eta 

sentimenduak direla jakinda, ez geureak.  

Garrantzizkoa da argitzea enpatia bestearen 

lekuan jartzeko gaitasuna dela, “beraren 

oinetakoetan sartzea”, baina berarekin 

mimetizatu gabe, nire pentsamenduak eta 

sentimenduak erabat aldarazi gabe. Besteen 

unibertso zoragarrira irekitzen gaitu enpatiak. “Ni egozentrikoan” mantenarazten 

gaitu enpatia ezak.  
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Berekoi, insolidario, ez errukior eta ez eskuzabal bihurtzen dira gaitasun hori 

garatzen ez duten pertsonak, eta elkarbizitza-arazoak ekartzen ditu maiz horrek. 

Nork du gustuko ulertzen ez zaituzten, zer petsatzen edo sentitzen duzun inporta ez 

zaien pertsonen ondoan egotea?  

Zein neurritan uste duzu daukazula garatuta gaitasun hori? Ezagutzen al duzu 

ikaskiderik, lagunik edo familiakiderik besteak ulertze hori ongi egiten duenik?  

Errazagoa gertatu ohi zaigu ulerkorrak ez diren pertsonak topatzea, gu geu 

ulerkorrak garen ala ez antzematea baino. Gaitasun hori dela-eta, ikaskideek, 

lagunek nahiz familiakideek uste dutena hartu beharko dugu aintzat geure burua 

balioztatzerakoan. Errukia enpatiarekin guztiz lotuta datorkigu. Enpatia ekintza 

bihurtua da errukia. Ez da beharrean dauden pertsonek nigan sortzen duten pena edo 

nahigabe soila, pertsona horiek nigan sortzen duten samurtasuna, maitasuna eta 

beraien alde zerbait egitera bultzatzen nauen konpromisoa baizik. Errukiak mugiarazi 

egin behar gaitu, ez pena sentiarazi soil-soilik.  

Duinen egiten gaituen giza-emozietako bat da errukia, bestea gizon-emakume 

delako, bihotzez maitarazi egiten duelako pertsona errukiorra, haren beharrak 

sentiarazi, bere egin, eta laguntzera bultzatzen du. Teresa Kalkutakoa izan da 

errukiaren ikono   nagusienetakoa Indiako behartsuenekin; edo guretzat gertuagokoa 

Aita Andrés Coindre Lyongo kaleetako neska-mutilekin.  

Galderak 

1.- Gogora ezazu egoeraren bat zeinetan norbaitek enpatia izan duen zurekin eta 

horrek lagundu dizun hobe sentitzen. Adibidez, arazoren bat izan duzun uneren bat, 

eta, larrituta zeundela,  norbaiti kontatzeko beharra izan, ulerten zizula sentiarazi 

dizun norbait hori aurkitu duzunean.   

Saia zaitez egoera ahalik eta zehaztasun gehienez gogoratzen:   

Nola sentitzen zinen pertsona horrek entzun aurretik?  

Nork sentiarazi zintuen ulertua? Zergatik uste duzu izan zela pertsona hori eta ez 

beste bat? 

Zer egin zuen entzun zizun pertsonak? Beste batzuek egin al zuten zerbait? 

Lasaitasunez entzun al zizun, luze eta zehaztasunez utzi al zizun kontatzen arazoa?  

Nola sentitu zinen kontatu eta ulertzen zizutela ikusi ondoren? Arazoa konponduta 

zegoela sentitu al zenuen? 

Pentsa ezazu orain zu zarela entzuten duzun pertsona enpatikoa. Pentsa ezazu ea 

zuregana jotzen duten lagunek arazoren bat dutenean edo larrituta aurkitzen 

direnean. Zer-nolako harrera egiten diezu?  

Aurreko egoera ikusita, eta gai honetan jorratu duguna kontutan hartuta, zertan 

hobetu dezakezu pertsona enpatiko eta errukiorragoa izateko?  
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2. Entzute-aktiboaren boterea, geure mugak eta ohitura okerrak.  

Zer ezberdintasun dago aditu (oir) eta entzutearen (escuchar)  artean?  Garbi adieraz 

al dezakegu bien arteko aldea? Saia zaitezte ondo bereizten (Ikasleen parte-hartzea).  

Bestearekiko maitasun-ekintza bezala uler dezakegu entzutea, entzuten diodan 

pertsonak une horretan niretzat garrantzitsua dela sentitzen baitu eta, horrexegatik, 

libre eta gustura denbora eskaintzen diogula ulertzeko. Hala ulertuta, adiskidetasu, 

maitasun eta gozamen-ekintza izan daiteke entzutea.  

Entzute-aktiboari hala deritzen diogu norbaiti 

entzuten diogunean ezin gaitezkeelako pasibo egon, 

atibo baizik, erne entzunez eta, modu batean nahiz 

bestean,  entzuten ari garela eta kasu egiten diogula 

adieraziz. Aurrez aurreko elkarrizketa bada, adibidez, 

atentzioz begiratuz, bere keinuetan erreperatuz, 

elkarrizketa eten ez baizik eta  besteak adierazitakoa 

indartuko duen  galdera motzen bat eginez, ulertzen 

dudala erakutsiz, egiten dituen isiluneetan esaten ari 

dena hitz batean laburtuz … ikasgelan azalpen batean 

deskonektatu, arreta galdu, aspertu eta zertaz ari 

diren ere ez dakidanean egiten dudan gutiz 

kontrakoa, alegia.   

Hori guztia oinarri-oinarrizkoa bada ere, zaila gertatzen zaigu egitea arrazoi asko 

direla medio: interes faltagatik, beste gauza askorekin arreta galtzeagatik, aurrean 

dudan pertsona aintzat ez hartzeagatik … Entzute-aktiboa galarazten diguten barne-

hesiak edo zailtasunak ditugula esan dezakegu.  

a) Hitz egiten duena nor den. 

Ez diegu berdin entzuten guztiei. Aldagai askoren araberakoa izaten da gure 

entzutea, pertsona batzuk besteak baino interes, balio handiagokotzat edo 

sinesgarriagotzat jotzea, adibidez.  Hala ere, kontuz ibili behar dugu, guretzat 

esangura gutxiko pertonek gauza interesgarriak, sormen handikoak esan 

baititzakete. Nik bezala pentsatzen duten edo entzun nahi dudana esaten duten 

pertsonengana murriztu daiteke nire entzutea, eta beste batzuen ideien eta 

bizitza ulertzeko moduen aberastasuna gal dezakegu. Begiko dudanari arreta 

handiagoz entzutea logikoa izateak  ez du esanahi beste pertsona batzuk, 

zeinengandik asko ikas dezakedan, gutxietsi behar ditudanik.  

b) Esaten denaren hesia 

Bada esandakoaren atzean dauden sentimenduak antzeman gabe entzun 

dezakeen pertsonarik. Elkarrizketa batean, esaten dena bera baino 

garrantzitsuagoa da askotan sortzen diren begiradak, keinuak, hitzik gabeko 

komunikazioa. Horiek ulertzea oso garrantzizkoa da, eta poliki-poliki ikasi behar 

dugun benetako artea da.  

c) Norberaren onuraren hesia 
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Badira beraiei onura ekar edo arrazoia eman  diezaiekeena baino entzuten ez 

duten pertsonak. Entzundako ideien arteko bakar batekin gelditu, testuingurutik 

atera eta besteek beraiek entzun nahi dutena esaten dutela sinestera eraman 

gaitzake horrek edo zenbaitetan entzundakoa nahasi gure onurarako. Askotan 

gertatu ohi da egungo politikan, prentsan…  Guk ez dugu horrelakorik gerta 

dakigun nahi, ez baitugu entzundakoa faltsutu nahi.   

d) Elkarrizketa eteteko mania 

Zenbaitetan ez dugu asmatzen pertsona batek benetan sentitzen duena edo 

gertatzen zaiona konta diezagun, berarengan konfiantza sortzeko pazientziarik ez 

dugulako, ez baitiogu lasaitasunez, konfiantzaz hitz egiteko eta sentitzen duena 

adierazteko aukerarik ematen. Aldiz, behin eta berriro eteten dugu elkarrizketa 

arazoari garrantzia kendu nahiz eta arazoaren gakoa saihestuz akar amaitzeko.  

Konfiantza giroa sortzeko aukera emango dieten pertsonei kontatzen diete 

batzuek bere arazoak, eta ez entzuteko astirik  ez dutenei.   

e) Epaitzeko edo eztabaidan sartzeko 

mania 

Munduari, gizarteari, kirolari nahiz 

politikari buruzko iritziak ematerakoan 

izaten dugun beste arazo bat eztabaida 

irabaztearena izaten da, nire iritziak 

adierazi, besteenak entzun eta 

adostasunak edo nork izan dezakeen 

arrazoi handiagoa aurkitu beharrean,  eztabaida guk irabazi dugula jakinarazi 

nahi izaten dugu askotan. Telebistan maiz ikusten dugun jarrera lotsagarria 

izaten dugu, hau da, hizketan dagoenari esaten ari dena eten, esandako zerbait 

epaitu eta aurka agertu, pentsatzen duena osotasunean adierazten utzi gabe edo 

esandakoan positibotzat jo daitekeena onartu gabe. Eztabaida hauek ez dira 

inondik ere emankorrak izaten. Iritziak trukatu eta besteek zer pentsatzen duten 

jakin nahi dugun edozein elkarrizketan ezinbestekoa da, hitz egin aurretik,  

besteen iritzietan egon daitezkeen alde onak onartzea. Bestela, eztabaida 

entretenigarriak izan litezke, baina agorrak besteek zer pentsatzen duten jakin 

nahi badugu bederen.  

 

f) Aholkuen arriskua 

Elkarrizketan egon daitekeen azken arrisku batez ohartu nahi zaitugu, 

etengabeko aholkulari  izatearena, alegia, besteen bizitzari behin eta birritan 

soluziobideak aurkitu nahi izatearena. Hori eginez gero, agian ez dute esaten 

duguna aintzat hartuko eta, hartuko balute,  are okerrago, guk emandako 

aholkuari jarraituz egindakoaren erantzule bihur baikaitzakete.   

Beste pertsona arretaz eta interesez entzutea da garrantzizkoena, lasai hitz 

egiteko giroa sortzea, ispilu batek imajina itzultzen digun moduan egiten dugula 

besteak esaten duenarekin, ozenki pentsatzeko, har lezakeen erabaki baten alde 
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on eta txarrak neurtzeko aukera izan dezan, baina erabakia berak hartu behar 

duela argi edukita.   

Lagunak garenez, edozein erabakiren alde on eta txarrak ikusarazi behar dizkiogu 

beste pertsonari, aitzakietan ezkutatuta egin beharreko edozer egin gabe  utz 

dezan. Noizean behin aholkuren bat eman badiezaiokegu ere, pertsona horri 

lagundu egin behar diogu erabakia garbi aztertu eta berak har dezan. Horrela 

bakarrik izan liteke hartutako erabakien erantzule.  

Ariketatzeko: 

1.- Harreman egokia duten hirunakako taldetan  jarriko ditugu ikasleak. Beraiek 

aukera ditzakete hirukoteak.  

Hirukoteko ikasle bakoitza azken boladan arduratuta izan duen arazoren bat 

pentsatzen saiatuko da eta taldeko beste pertsona bati kontatuko dio. Azken ataza 

honetan ikasitakoa izan behar du kontutan entzuleak. Taldeko hirugarren kidea isilik 

egongo da, ikusle gisa, elkarrizketan hobe daitekeena edo antzemandako hanka-

sartzeak idatziz.  

Kide bakoitzak hiru rolak beteko ditu 

2.- Egungoa delako edo ikasgairen batean landu delako interesgarria gerta daitekeen 

elkarrizketa sortu talde ez oso handitan.  

Parte-hartze bakoitzaren aurretik, aurrekoak esandakoa hobekien laburtzen saiatuko 

da hizlaria esaldi batean, iritzia eman aurretik besteek esandakoa entzuten eta 

aintzat hartzen ohitu gaitezen.  

 

3.- Sortu magnetismoa. Landu esker ona 

Ipuina: Egurgileen semea 

Zuhaitz mardul eta zaharrez beteriko mendi garai bateko magalean egurgileak berak 

eraikitako etxean bizi zen egurgile-familia bat.  

Egun batean, familiako seme bakarrak amari gustatu ez zitzaion zerbait egin zuela- 

eta,  errieta egin zion semeari. Semea etxetik irten eta oihuka hasi zen: “Gorroto 

zaitut! Gorroto zaitut! Gorroto zaitut!”.  

Mendiaren parean  beste bat zegoen  aurrez 

aurre. Mutilak oihu egitean, erantzuna jaso 

zuen oihartzun gisa: “Gorroto zaitut! Gorroto 

zaitut! Gorroto zaitut!” 

 Mutila beldurtu egin zen, halakorik 

gertatzen zitzaion lehen aldia baitzen. 

Korrika sartu zen sukaldean eta hala esan 

zion amari: “Ama, mendian gorroto nauen 
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norbait dago”.  

Amak azkar antzeman zion gertatzen ari zenari. Semea eskutik heldu, eta berriro ere 

kanpora irtetera gonbidatu zuen. Honela esan zion gero: “Begira, seme, entzun 

duzun horri oihartzuna deritzogu. Egin orain oihu  nirekin batera: “Maite zaitut! 

Maite zaitut! Maite zaitut!”. Eta oihartzunak berdin-berdin erantzun zion.  

Ama belauniko jarri zen semearen parean egoteko, tinko begiratu zion begietara eta 

hala esan zion maitekiro: “Bizitzan askotan gertatuko zaigu gaur gertatutakoa. Ez 

ahaztu inoiz. Pertsona askok zuk lehen beraiei eskainitakoa itzuliko dizute. Gogoan 

hartu besteei eskaintzen diezuna, hori baita zuk beraiengandik jasoko duzuna”. 

Norbaitekin haserretu eta zure hitzez iraintzen duzunean zer espero duzu 

harengandik?   

Pertsona batengandik zerbait ona jasotzea espero baduzu, zer egin dezakezu zuk 

lehen berarekin zurekin eskuzabala izan dadin?  

Pentsatu al duzu inoiz norbait zurekin haserretu eta eraso egin dizunean agian zuk 

egindako zerbaitek sortu duela haserrea?  

Ipuinak munduak zer-nolako logikaz funtzionatzen duen erakusten digu garbi. 

Jakintsu askok esan dute behin eta birritan: jokatu besteekin beraiek zurekin joka 

dezaten nahi duzun bezala (Jesukristo, Kant…). Guztiz normala da hori. Baina 

kalitatezko aurrerapauso bat eman dezazun proposatzen dizugu.  

Gustatuko al litzaizuke berarengan bakarrik pentsatzen duen eta inoiz ezer eskertzen 

ez duen pertsona berekoi baten ondoan bizitzea? Eta pertsona hori zu izango bazina? 

Erreparatu al diozu inoiz horri?    

Gure bizitzari neurri gabeko balioa eskain diezaiokeen emozietako bat da esker ona. 

Handiago egiten gaitu pertsona bezala eta besteek baliotsutzat hartzen gaituzte. Ez 

da zaila esker onekoa izaten ikastea. Makina bat aukera dauzkagu egunero esker 

onekoak izateko. Nahikoa da besteak gure 

esker ona jasotzeko duin direla 

pentsatzea, horretarako gauza berezirik 

egin behar ez dutela.  

Bizitzaren aurrean esker oneko jarrera 

etengabe mantentzea eskatzen du 

benetako esker onak. Geure burutik 

hasita, gizateriaren historian izaki bakar 

eta errepika ezinak garelako. Gurasoei 

esker ona adierazi behar diegu eskaini 

diguten guztiarengatik, bai asko gustatzen zaigunarengatik eta baita gutxiago 

gustatzen zaigunarengatik ere. Bizitza ona, apala, gure arbasoek baino askoz ere 

errazagoa edo aukera gutxiago dituzten beste zenbait tokitako pertsonek  dutena 

baino bizitza hobea izateko pagotxa izan dugulako.  
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Erronkak, gainditu beharreko aukera zailak ere eskertu behar ditugu, ikasarazi egiten 

baitigute.  

Esker ona modu askotan adieraz daiteke: agurtuz, begirada batekin, irribarrearekin, 

ondokoa kontsolatzeko hitz  bat esanez, gure beharrean dagoenari laguntza emanez. 

Bizi izandako une ederrrak gogoratzea, besteen onuraz harro sentitzea da esker 

onekoa izatea. Hasieran hitza besterik izango ez bada ere, ekintza, ohitura, 

gauzatutako bertute bihurtu behar dugu. Ez du dirurik balio. Besarkada bat izan 

daiteke, niretzat garrantzizkoa zara esatea, pozten naiz nirekin zaudelako 

adieraztea.  

Umore ona, zoriontasun sakona, baikortasuna, giro ona sortzeko ahalmena darie 

esker oneko pertsonei, besteak baloratu egiten dituztelako, bakoitzari hitz on bat 

esaten dakitelako, norberak eskain dezakeena aintzat hartzen dutelako.  

Hausnartu eta ariketatzeko: 

Esker onekoa al zara? Oraintxe irakurri dugun  zerbaitekin identifikatzen al zara? 

Zergatik ez ote gara esker onekoak denoi gustatzen bazaigu benetan eskerrik asko 

esan diezaguten? Hitzaren erabilera ez xahutzeagatik ote da? 

Non izan beharko zenuke esker oneko gehiagotan: etxean, eskolan, lagunekin? 

Zergatik? 

Idatzi 10 post-its-etan nori eta zergatik eman beharko zenizkiokeen eskerrak zure 

inguruko pertsonen artean. Pentsa ezazu noiz emango dizkiozun bakoitzari, gustura 

jaso ditzan. Egin ezazu. “Mesedeen katea” filman bezala izan daiteke, baina oraingo 

honetan eskerrak emanez.  

 

4.- Pertsonen arteko harremanen eskailera 

Askotan errazago gertatu ohi zaigu noizean behin bakarrik ikusten ditugun 

pertsonekin ongi konpontzea egunero eta ordu askotan harremanetan gaudenekin 

baino, azkeneko horiek maiteago baditugu ere,  geure familiakideak, lagunak edo 

eguneroko ikaskideak direlako. Horregatik, zailtasun handiagoa izaten dute pertsona 

horiekiko harremanek, istilutsuagoak izaten baitira.   

Harreman positiboagoak izaten lagun diezagukeen eskailera ikusiko dugu. Modu 

egokian igotzen eta jaisten ikasten badugu, eskailera hori lagungarri gerta dakiguke. 

Egunero igo eta jaitsi egin behar ditugun lau mailadi ditu eskailerak. Mailadi 

horietako edozeinetan ager daitezke arazoak, eta ona izan daiteke kontutan hartzea.  

Beheko mailadia da oinarrizkoena. Kortesiazkoa dei dezakegu, eskolan nahiz etxean 

elkarbizitzarako ezinbesteko  oinarrizko arauek osatzen baitute. Agurtzea, mesedez 

eskatzea, eskerrak ematea, atsegina izatea, gauzak 

garbi eta ordenaturik edukitzea, giro ona sortzen 

saiatzea. Oinarrizko mailadi horrek huts egiten badu, 

harremanak eten egin daitezke, eta ondokoekin hitz 
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egin gabe egon elkarri agurtzen ez diogulako, guztionak diren gauzak errespetatzen 

ez ditugulako …  

 

- Bigarren mailadia informazioarena da. Egunero ari gara informazioa ematen 

eta jasotzen. Arazo desberdinak sor daitezke: Behar baino informazio gehiago 

emateagatik (pertsona desegokiei beste norbaiti buruzko sekretuak edo 

intimitateak esatea), behar baino gutxiago emateagatik (gauza garrantzitsuak 

ez kontatzea hurbileko pertsonei), edo esaten duguna egia ez izateagatik … 

Elkarrekin denbora pasatzen dugunok informazioa trukatu behar dugu lan 

egiteko edo harremana mantzentzeko. Ezin dugu gezurraren gainean 

errotutako harremanik mantendu, harremanak porrot egingo baitu. “Gezurrak 

hanka motza du” dio esaera zaharrak. Faltsukeria gaizki ikusia dago. 

Norbaitengan konfiantza galduz gero, zaila gertatzen da berreskuratzea.  

 

- Hirugarren mailadia ideiena da. Pertsona bakoitzak pentsatzeko era, balio eta 

sinesmen ezberdinak ditugu. Ezberdintasun horiek guztiak modu egokian  

kudeatu behar ditugu. Errespetua, entzute-aktiboa, malgutasuna, enpatia eta 

elkar ulertzea dira mailadi honen oinarriak. Besteen askatasuna errespetatu 

behar dugu, eta ideien arteko talka gertatuko balitz, malgutasunez jokatu, 

negoziatu, zerbaitetan amore emateko prest egon denon onura lortze aldera. 

Ez gaitezke ez zorrotzegiak izan ezta bigunegiak ere negoziatzeko orduan, 

asertiboak baizik.   

 

- Laugarren mailadia da zailena eta istilutsuena, emozioei eta sentimenduei 

dagokiena baita. Aurreko hiru mailetan gerta daitezkeen hutsuneak laugarren 

honetan agertzen dira argi eta garbi. Gure emozioak kudeatzen ikasi behar 

dugu eta besteei bereekin lagundu. Mailadi honek ongi funtziona dezan 

emozio positiboak landu behar ditugu (alaitasuna, ilusioa, sosegua, 

itxaropena), eta, hala behar denean, modu egokian eta inor mindu nahi gabe 

adierazi negatiboak (tristura, amorrua, haserrea, gorrotoa). Emozio negatibo 

horiek gure bihotzean  ez egonkortzen  saiatu behar dugu toxiko bihur ez 

daitezen (gorrotoa, erresumina, ezinikusia, depresioa).  

Garbi izan behar dugu zein mailaditan dauden pertsona ezberdinekin mantentzen 

ditugun harremanak etsipenean eror ez gaitezen. Pertsona batekin dudan harremana 

mailadi batean dagoenean, maila berean jar nadin nahi du. Kortesiazko agurretik eta 

oinarrizko errespetutik hasita; zenbaitetan informazioa ere trukatuko dugu; iritziak 

edo ikuspuntuak  adierazten badizkidate, ulertu eta errespeta ditzadan eskatuko 

didate eta nireak eskaini. Inork egun txarra duela eta triste dagoela adierazten badit, 

ulermena, kontsolamendua ta barrua ustu ahal izatea eskatuko dit… Horregatik da 

garrantzizkoa garbi edukitzea zer-nolako harreman maila sortu nahi duen pertsona 

bakoitzak nirekin harremanak porrot egin ez dezan, espero zuena eskaini ez 

diodalako, eta elkarren arteko harremanak osasungarriak eta zintzoak izan daitezen.   

Marraz ezazu lau mailako eskailera hau eta pentsa ezazu aste honetako edozein 

egunetan. Idatzi maila bakoitzean pertsonen izenak zeinekin normalean zure 

harremana maila horretan sortzen duzun.  
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Pentsatu, era berean, ea elkarrekikotasunik dagoen, hau da, zuen arteko harremana 

biok espero duzuen mailan dagoen, edo zuetako batek haratago joan nahi duen eta 

beste pertsona ez dagoen prest pauso hori emateko eta aurreko mailan uzten duen 

harremana. Zergatik?  

Pentsatu nolakoa zaren maila bakoitzean: edukazio onekoa ote naiz, adeitsua, esker 

onekoa? 

Egiazko informazioa ematen ote dut? Zintzoa ote naiz? Pertsona bakoitzari informazio 

egokia eskaintzen ote diot edo kontakatilua naiz? Isilegia ote naiz? 

Errespetuz jokatzen ote dut nik bezala pentsatzen ez dutenekin? Malgutasunez 

defendatzen ote ditut nire ideiak? Gai ote naiz akordioetara iristeko? Ba ote dakit 

ongi negoziatzen?   

Adierazten al ditut nire emozioak? Oro har emozio positiboak izaten ote ditut ala 

negatiboak? Giro ona eta alaitasuna sortzen ote ditut inguruan ala giro txarra eta 

haserrea?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harremanen eskailera honekin batera gure denbora nola erabiltzen dugun aztertu 

behar dugu. Egunak beti ditu 24 ordu, baina hainbat gauza dugu egiteko non denbora 

gero eta ondasun urriagoa dela dirudien. Badirudi inork ez dugula ia ezertarako 

astirik. Hala ere, zoriontsu bizi ahal izateko, jan eta lo egin ez ezik ondoko hauek ere 

kontutan izan beharko genituzke.  

Ondo legoke esna pasatzen ditugun 16 orduekin erloju bat osatzea eta ondoko alderdi 

hauek nola banatzen ditugun neurtzea: 

- Aisia: lasaitzeko, dibertitzeko, entretenitzeko egiten ditugun gauzak: play-

ean jolastu, telebista ikusi, ordenagailuan aritu denborapasa…  



11 

 

- Ekintza: lan egiten, ikasten, irakurtzen, kirola egiten pasatzen dugun denbora 

Gustuko al dituzu egin ohi dituzun gauzak?  

- Intimitatea-adiskidetasuna: lagunekin, guretzat garrantzitsuak diren 

pertsonekin gustura ematen dugun denbora.  

- Hausnarketa: Egin behar ditudan gauzetan pentsatzen ematen dudan 

denbora, nire bizitza nola ordenatu, otoitz egiten ematen dudan denbora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


