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Zer da terapia egitea eta nola aprobetxatu

•

Terapia talde-lana
da

•

Asertibitatea zure
terapeutarekin

Zure gorputza
mugimenduan, eskuak
martxan: jarduera
“materialak” zure
barruko pertsonarengan prozesu
“ez-materialak”
bultzatzeko.
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Liburu hau nire terapia-bezeroei eskeintzen diet, denbora batez beren historiaren parte izaten
utziz, beren konfiantzaz ohoratu nauten persona horiei guztiei.

Asko irakatsi didate, batez ere haurrek eta nerabeek. Heroiak dira niretzat.

Aurkezpena
Terapia-prozesu bat egitea
erabaki duzu. Agian, zure
bizitzan hobeto aurkitzeko,
krisi-garai bat gainditzeko
edo bizi-egoera berri batera
egokitzeko nahiak eragin
du.
Onartu duzu prozesu horretan beste pertsona batek
laguntzea, konfiantzako eta
zuri laguntzeko gai izan
daiteken profesional batek.
Topaketak eta saioetarako
prozedurak hitzartu dituzu,
seguruenik.
Onartzen duzu, halaber,
laguntza terapeutikoaren
lanaren ondorioak nabaritzeko denbora bat beharko
dela.

Egoera ezin hobean zaude
zure barne-munduan lan
osasungarria egiteko.
Terapiak zure sinesmenen
eta jarreren berrikuspena
bultzatuko du zugan. Gauza
mingarri batzuez ere jabetuko zara. Egun batzuetan konturatuko zara
saioek, onak izan badira
ere, astindu egin zaituztela
eta nolabaiteko ondoeza
utzi dizutela.

Izan ere, zure barruko pertsonan gertatzen diren aldaketek zure gorputzean,
zure garunean, aldaketak
eragingo dituzte. Burua eta
gorputza erabat lotuta daude eta elkarri eragiten diote.

Barneko aldaketa-prozesua
errazteko modu bat dago:
kontzienteki egindako jarduera “materialekin”
laguntzea. Hau da, zure
gorputza eta eskuak erabiltzea. Horrela, saio bakoitzean desblokeatuko
zaizun energia psikikoa
modu egokian bideratuko
duzu.
Esku artean duzun argitalpenean, zure terapiaprozesuari jarduera
kontzienteekin laguntzeko
pistak aurkituko dituzu.
Barne-mundua berrantolatzeko eta zuregan azaleratzen ari den pertsona
berriari lekua egiteko balioko dizute.

Edukia
Idazki honen helburua material praktikoa eta aplikagarria izatea da. Edukia bi
zatitan banatuta dago.
Lehenbizikoan, zure
gorputzarekin, eskuekin,
ekintza kontziente eta intentzionatuekin egin
ditzakezun jarduerak aurkituko dituzu.
Jarduera horiek zure barneprozesua indartzeko eta

terapia-saioen helburuak
errazago lortzeko balio dute.

Zure prozesua modu heldu,
autonomo eta onuragarrian
bizitzea da helburua.

Orain terapian ari ez bazara ere, garapen pertsonalerako jarduera onuragarriak
dira.

Espero dut testu honek lagunduko dizula zure bizitzako protagonista sentitzen. Eta zuk bakarrik esploratu eta maita dezakezula jakinda bizi dezazula.

Bigarren zatian, terapia
egiteak zer esan nahi duen,
zer etapa igarotzen diren,
zer den harreman terapeutikoa eta askoz gehiago
azaltzen da.

Pilar Feijoo, 2020.12.24

Eskerrik beroenak ematen dizkiet liburu honetako orriak irakurri, zuzendu eta komentatu
dituztenei. Haien ekarpenek nabarmen hobetu dute liburua.

Lehen Atala
ERABILI ZURE GORPUTZA ZURE BURUA OREKATZEKO
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1. Eskuetarako masajea
Saio batetik bestera, arreta kontzientea eskaini zure eskuei.

Eskuak eboluzioaren miraria dira.
Gizakiak erpurua beste lau hatzekin
lotu dezake eta, horri esker, oso jarduera zehatzak egin ditzake.
Herri-jakituriak eskuei ematen die
duten garrantzia, "Gai batean esku
hartzea”, “Esku onetan egotea”,
“Eskuzabala izatea” eta antzeko adierazpenekin.
Zure eskuetan arreta jartzean, sinbolikoki sustatzen duzu zure prozesu terapeutikoan “esku-hartzeko” gaitasuna.
Nola egin dezakezu hori? Masaje labur, adeitsu eta arduratsu bat zure
eskuei oparituz.

Imajinatu zure esku bakoitza oso
haurtxo delikatua dela, emozionalki
zure ukimenaz, arretaz eta begiradaz
elikatzen dena.
Bidali esku bakoitzari barneko irribarre bat, "Kaixo, zuri begira nago eta
zurekin nago" esango bazenio bezala.
Leuntasunez, masajea eman atzamar
bakoitzean, danbolina ahurretan eta
eskugainean, zure ukabiletako bat beste eskuaren ahurraren kontra biratu,
zure eskuen sentsazio fisikoaz jabetuz.
Azkenik, hurbildu bi ahurrak eta igurtzi poliki-poliki, kontaktu fisikoa sentituz. Amaitzeko, segundo batzuk elkarrekin lotuz, dastatu zure bi aldeen
integrazioa: eskuina eta ezkerra.

2. Zeure burua zaindu, zu bertan zaudela
Haurtxo bat zinenean, bainuaren,
janztearen, elikatzearen edo lotaratzearen uneak prozesu fisikoak
ziren. Hala ere, haien bidez lotura
emozional sendoa ezarri zenuen beste
pertsona batekin. Pertsona hori zure
“oinarri segurua” bihurtu zen. Haren
presentzia hutsak zu lasaitzeko ahalmena zuen, zarata handi batek edo
beste edozein deserosotasunak estresatzen bazintuen.
Zu janzten edo elikatzen zintuen bitartean zure zaintzailea zuretzat presente zegoen uneak elikagarriak ziren

maila emozionalean: zure izate osoak
begirada eta presentzia horrekin bat
egiten zuen, eta elkarrekiko sinpatialotura bat ezartzen zen.
Baina pertsona hori emozionalki absente, triste edo haserre bazegoen zure gorputza ukitzen zuen bitartean,
hondamendi bat bezala bizi zenuen:
kezkatu egiten zinen, bihurritu egiten
zinen, negar egiten zenuen.
Begiratu, esker onez, haurtzaroan zu
zaindu izanari, eta onartu zure adinekoen mugak. Zure ama, aita eta beste
zaintzaile batzuk hezur-haragizko

pertsonak ziren, mugak zituztenak,
eta, batzuetan, arazo larriak izaten
zituzten, zutaz arduratzen ziren bitartean konpondu beharrekoak. Ez zuten
hain gaizki egin, hemen ari baitzara
testu hau irakurtzen.
Mendekotasuna zuen pertsona zinela
zu nola zaindu zintuzten alde batera
utzita, orain erabaki dezakezu nola
zaindu nahi duzun zeure burua: presentziaz, fintasunez eta arretaz.

Garbitu, jantzi eta elikatu zure
gorputza zakarkeriarik gabe.
Autoestimua hobetuko duzu.

3. Handitu espazioak eta denborari probetxua aterako diozu
Indartu zure terapiaren ondorioak, espazio fisikoarekin duzun harremana
hobetuz, zure gauzen artean espazio
hutsak sartuz. Espazio hutsek espazioa
handitzen dute eta, harrituko zara, denborarekin duzun harremana hobetu egingo dute.
Denbora eta espazioa lotuta daude.
Lehenbizi, lekua egin. Horren ondorioz,
denbora luzatu egiten da. Denborari probetxua aterako diozu.
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Entrenamendua: joan zure armairura. Ba al
dago alkandorarik bata bestearen kontra?
Lekurik ez badute, ez diozu denborari probetxua aterako. Erabiltzen ez duzuna oparitu, birziklatu edo berrerabili. Horrela, duindu egiten dituzu ondasun material horiek
pentsatu, ekoitzi eta saldu zituzten pertsonak.
Egin “konpromiso” bat zure alkandorekin:
berri bat iristen denean, beste bat libre utziko duzu.

Sartu hutsuneak
espazioan, eta denbora
gehiago izango duzu.

Erabili zure gorputza zure burua orekatzeko eta terapiaren efektuak indartzeko

4. Konektatu gauzekin
Gogoratzen zaren bakoitzean, tratatu
objektuak sentimenduak balituzte
bezala. Objektu fisiko bati arreta
kontzientean ematen diozun minutu
bakoitzak erlaxazioa, arnasketa ona
eta zure zentroan egotearen sentsazioa emango dizkizu.
Zer arreta-maila behar dute gauzek?
Imajinatu dilista eta arroz-pikor nahasiak, banan-banan bereiz ditzazun bi
taldetan, eta erreparatu nola egiten
duzun. Aktibatzen duzun kontzentrazioa zure frontean nabarituko duzu,
bertan meatzaritzako linterna piztuta
eta argia ale bakoitzean kontzentratuko balitz bezala.

Egoera mental hori beharrezkoa da
presente egoteko eta zure barneko
izaeraren alderdirik zoriontsu eta boteretsuenetako bi indartzeko: borondatea eta autokontzientzia.
Beraz, gauza bera gertatzen da arropa
bikoiztuz, edo zure mahaia lan egiteko
antolatuz edo sagar bat zurituz egiten
baduzu: gauzak diren arren, haien
“elektroiak” zure arreta kontzientearen bidez erlazionatzen dira zure elektroiekin.
Gauza bat arreta adeitsuarekin tratatzen baduzu, irribarrea itzultzen dizu.

Erabiltzen dituzunean, eman
arreta kontzientea gauzei.
.

5. Baloratu gauzak
Objektu bakoitza norbaitek pentsatu
eta landu du. Gauza bakoitzaren inguruan sormen-prozesu oso bat dago, eta
gauzek “badakite”!

Adibidez: zoaz trastelekura pixka batean, aukeratu eremu txiki bat, gehienez ere 30 minutu irauten duen zerbait. Besterik ez.

Gauzek zerbait baliagarrian erabiliak
izatea “nahi dute”. Horrek zentzua
ematen dio bere bizitzari. Gehien
“deprimitzen” dituena pilatuta, ahaztuta eta inaktibo egotea da.

Begiratu gauzei. Kafe-makina zahar
bat dago. Ez duzu aspaldi erabiltzen.
Zure sukaldean beste bi kafe-makina
daude, bat armairuaren goialdean
dago eta ez duzu erabiltzen.

Horregatik, terapiak irauten duen
bitartean, lagundu zure barnesendaketa prozesuan, gauzei arreta
jarriz.

Ederto, hartu kafe-makina zure trastelekutik, zure barne-jarrerarekin
“eskertu” eman dizun zerbitzua. Erabaki birziklatu, oparitu edo berrerabili
behar duzun. Gero, egin ezazu.

Ondoren, eraman trastelekura zure
sukaldearen goiko aldean zegoen kafemakina. Erabiltzen duzunaren erreserba gisa gordeko duzu. Kafe-makina
hondatzen denean, bestea izango duzu
trastelekuan gordeta. Eta beste kafemakina bat oparitzen badizute, horietako bat askatu egin beharko duzu.

Gauzek zerbait baliagarrian
erabiliak izatea “nahi dute”.

6. Arreta jarri aurretik, bitartean eta ondoren
Jarduera bakoitzak hiru une ditu:
“aurretik”, “bitartean” eta “ondoren”.

“Ondoren”, gauzak jaso eta lekua ordenatuta uzteko unea da.

“Aurrekoa” erabiliko dituzun baliabide
materialak prestatzeko eta zer eta
nola egingo duzun planifikatzeko erabiltzen da. Horrek ekintza eraginkor
baterako prestatuko zaitu.

“Ondoren” momentuan, zure burua
jardueratik deskonektatzeko eta hurrengorako prestatzeko etenaldia ere
sartzen da. Nahikoa da arnasketa
gutxi batzuk egitea, gorputza luzatzea
eta abar.

“Bitartekoan”, kontzentrazioarekin
eta atseginarekin egin nahi zenuen
guztia egiten duzu.
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Aurrekoa, bitartekoa eta ondorengoa
unitate bat dira.

7. orrialdea

7. Denbora-kutxak
Pentsatu denboran, jarduerak sartzen
dituzun kutxa bat balitz bezala.

denborarako: Kronos, erlojuaren denbora eta Kairós, bizitako denbora.

Gogoratzen zara eskolaz? Denbora
ordutegiaren arabera ordenatuta
zegoen: 9:00etatik 9:30era, matematika. Denbora amaitzean, hurrengo jarduera hasten zen.

Kronos bihozgabea da: denbora amaitzen denean, amaitu egiten da. Kairós
atsegina da, kalitatezko denbora dastatzeko aukera ematen du.

Erabili denbora eskolako moduan.
Adibidez: “Ordu erdi dut. Honi eskainiko diot”. Denbora-kutxa ireki ondoren, egin jarduera kontzentrazioarekin. Denbora bukatzen bada, utzi jarduera eta jaso gauzak.
Amaitu ez baduzu, erabaki noiz irekiko duzun beste denbora-kutxa bat.
Grezia klasikoan bi jainko zituzten

tuta. Denboraren kudeaketa on batek
zure denbora nahi bezala erabiltzeko
aukera ematen dizu.
Jakina, denbora-kutxak ireki ditzakezu ezer egiteko, dibertitzeko, alferkerian egoteko...

Kronosekiko errespetua adierazten
duzunean, bere mugetatik atera gabe,
Kairosek erabateko esperientziak oparitzen dizkizu.
Kronosen kutxa da denboraren kutxa.
Mugi zaitez bere mugen barruan, eta
kalitatezko denbora izango duzu.
Asteak, hilabeteak eta urteak planifikatzeko metodoak daude, denboraren kaxaren printzipioa kontuan har-

Sartu zure denbora-kutxetan, eta
ez gainditu haien mugak.
Esperientzia bakoitza erabatekoa
izango da.

8. Zure koadernoa
Terapia, batez ere, inkontzientea den
zure barne-munduaren zati txiki bati
buruzko lan-prozesu aktiboa da.
Orain arte inkontzienteki mugatzen
zintuena kontziente egiten duzunean,
iraultza bat gertatzen da zure buruan:
orainean bizitzeko askatzen zara.
Adimena kontzienteki indartzeko eta
terapia-saio bakoitzean irekiko diren
prozesuei laguntzeko modurik onena
koaderno pertsonala idaztea da.

tzeko karpeta edo paper-zorroa da.
Batzuetan, saioan hunkitu zaituzten
gauzei buruzko oharrak dira; beste
batzuetan, atera zaizun marrazkia da,
zure zerbaitekin zerikusia duena,
nahiz eta ulertu ez; beste batzuetan,
argazki bat da edo poema bat. Hori
dira, autokontzientziaren perlak.
Ireki 15 minutuko denbora-kutxak,
adibidez, eta aprobetxatu zure perlak
biltzeko.

Koaderno personal bat ez da eguneroko bat. Zure kontzientzia-perlak sar-

Kontzientzia-perlek zure terapia
sustatzen dute, hobeto ulertzen
laguntzen baitizute.

9. Partekatu zure prozesua
Terapiara zoazen bitartean, garrantzitsua da zure inguruko norbait izatea:
zure aldaketa-prozesuaren lekuko
izatea onartuko duen “aingeru zaindaria”.
Konektatu zure konfiantzako norbaitekin. Berari eragin, mindu edo gehiegi nahastu gabe entzun zaitzakeen
norbait izan behar du.
Pertsona heldua izan behar du, agian
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lagun bat, edo bere hazkunde eta aldaketa prozesuak egiten ohituta dagoen pertsona.
Adostu pertsona horrekin noiz irekiko
duzuen ordu-erdiko denbora-kutxa,
adibidez, zure perlak partekatzeko.
Nahikoa izango da berak iritzia eman,
aholkatu, eztabaidetan sartu edo teorizatu gabe entzutea.
Denbora amaitzean, eman eskerrak
lagunari eta itxi kaxa.

Beste pertsona batekin
komunikatzeak zure
aldaketa-prozesua
sustatuko du.

Erabili zure gorputza zure burua orekatzeko eta terapiaren efektuak indartzeko

10. Zure gorputza pixka bat behartu
Terapia-prozesu batek energia kontsumitzen du. Zure buruak egunez zein
gauez saioetan sortzen dena landuko
du, zuretzat hauteman ezin den
planoan.
Prozesu terapeutikoak mugiarazten
duen energia zure gorputza energiaz
mugituz bidera dezakezu. Esan dugun
bezala, adimena eta materia elkarri
lotuta daude. Gorputza kontzienteki
mugitzen duzunean, gogamena mugitzen duzu.
Zer da gorputzari esfortzu bat eskatzea? Ohikoa baino ariketa aerobiko
altuagoa egitea.

(adibidez, 20 minutu), eta erabili
bihotz-taupadak areagotu eta izerditan jarriko zaituen jarduera batean.
Aukera asko daude: indarrez ibiltzea,
dantzatzea, korrika egitea, gimnasia
egitea…
Adi, ez da sasoian egoteko. Zure terapia-prozesuaren osagarri bat da.
Imajinatu zure gorputza zure maskota
dela: eskaini uneak mugimendu erosoen eremutik ateratzeko, eta bizitasuna areagotuz erantzungo dizu.
Esfortzu fisikoaren kaxa itxi aurretik,
aprobetxatu azken minutuak katuak
bezala luzatzeko.

Zure gorputzaren mugimendu
indartsuak terapia eraldatzeko
prozesua indartzen du.

Horretarako, sortu denbora-kutxa bat

11. Noizean behin, janari kontziente bat
Zure terapia-prozesua optimizatzeko
beste modu bat: denbora-kutxa bat
ireki eta noizean behin janari
kontziente baten alkimia oparitzea.
Elikatzea, berez, zure zelulen mitokondrioak elikatzea da. Mitokondrioek
energia sortzen dute zure gorputzeko
organoek funtziona dezaten.
Jaten duzun bakoitzean, janaria elektroi bihurtzen da, eta mitokondrioek
gorputza bizirik mantentzeko aprobetxatzen dute.

Jaki kontziente bat oparitzeko, denbora-kutxa bat ireki ezazu janaria erosteko. Erosi elikagai antiinflamatorioak, gehigarririk gabe. Saihestu produktu finduak eta industriaelaborazioak. Gehitu barazkiak eta
lekaleak, findu gabeko karbohidratoak, trans ez diren koipeak, errespetuz hazitako animalien proteinak, aire
zabaleko oiloen arrautzak, etab.
Beste une batean, denbora-kutxa bat
zabaldu ezazu janaria arretaz eta presentziaz prestatzeko, gauzekin harmonia onean.

Denbora kaxan, dena bilduta uzteko
jarduera sartzen da, janaria prestatzen bukatzen duzunean.
Azkenik, ireki beste denbora-kutxa
bat prestatu duzuna jateko, ahal dela
bakardadean jateko.
Dastatu bere osotasunean jateko esperientzia: arakatu zaporeak, mastekatu
erabat, gozatu mokadu bakoitzaz isilik. Lekua utzi zentzumenez elikatzeko, gozatzen.

12. Nekagarritasun bat nakarrean bildu
Lagundu zure terapia-prozesuari entrenamendu honekin. Aukeratu penagarria iruditzen zaizun bizitzako alderdi bat, eta jarraitu ostren estrategiari: harea-partikula batek deseroso
sentiarazten dituenean, nakarrean
biltzen dute perla leun eta minkor
bihurtu arte.
Nekagarritasun bat nakar bihurtzea,
alde batetik, desagertzeko ezer ez egi-
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tea da, eta bestetik, zeure burua babestea da, nekagarritasuna eramangarria izan dadin.
Adibidez: entrenamendurako bizilagun gogaikarri batekin nahitaezko
tratua aukeratzen baduzu, utzi berarekin borrokatzeari. Musika bolumen
altuan? Belarrietako tapoiak. Zure
bizilagunarekin topo egiten duzu? Segi
aurrera, besterik gabe. Onartu desero-

Egokitu nekagarritasun batera, eta, ostraren barruko harea bezala, perla bihurtuko
da.
sotasun hori, den bezala: zorigaitza.
Har ezazu hareharri bat zure
maskorrean balitz bezala, eta ikusiko
duzu nola bihurtzen den perla.

8. orrialdea

