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ZER EZ EGIN                                                                                                                

Ez behartu doluduna rol jakin bat betetzera.                                                  

“Oso ondo egiten duzu”, “Zein ondo daramazun…” edo antzeko esaldiak 

entzuteak pentsaraziko dio doluari modu jakin batean egin behar diola aurre; 

alegia, jokaera aldatzen badu huts egingo digula pentsatuko du, eta hori ez da 

horrela. Dolua indibiduala, errepikaezina, aldakorra eta dinamikoa da. 

ZER EGIN                                                                                                     

Komunikazioari ateak ireki.                                                                                

Zer esan ez bazaizu bururatzen, honelako galderak egin ditzakezu:                   

“Zer moduz zaude gaur?”,“Zugan pentsatu dut…”,“Zelan dihoa dena?”. 

ZER EZ EGIN                                                                                                                            

Ez esan zer egin behar duen doluan dagoen pertsonari.                            

Horrek doludunaren ezintasun sentipena handitzen du, eta, gainera, gure 

gomendioa lekuz kanpo egon liteke. 

ZER EGIN                                                                                               

Denboraren %80 entzun eta % 20 hitz egin.                                                                        

Jende gutxik hartzen du behar den denbora bestearen kezka eta egonezinak 

entzuteko. Hartu denbora tarte bat. Bai zuk, bai doludunak prozesutik ikas 

dezakezue. 

ZER EZ EGIN                                                                                                           

Ez erabili “Zerbait behar izanez gero, dei nazazu” bezalako esaldirik.                                            

Halakoetan, oro har, doludunak ez du deitzen, esaldiotan inplizituki ulertzen 

baitu berarekin harremanik ez dugula nahi. 



ZER EGIN                                                                                                     

Laguntza zehatzak eskaini, eta doludunari deitzeko ekimena hartu.                     

Horrez gain, bizirik dirauenaren intimitatea errespetatzen badugu, errazago 

hartuko du aintzat egunerokoan eskain diezaiokegun edozein laguntza.  

ZER EZ EGIN                                                                                                         

Ez erabili “Denborak dena sendatzen du” edo gisako adierazpenik.                            

Galera batek sortzen dituen zauriak ez dira guztiz ixten, eta doluan egin behar 

den lanak aktiboagoa izan behar du aipatutako topiko horrek adierazten duena 

baino. 

ZER EGIN                                                                                             

Etorkizunean une zailak etorriko direla pentsatu.                                                               

Izan ere, galera osteko hilabeteak sentimentu eta erabaki zailei aurre egiteko 

uneak izango dira. 

ZER EZ EGIN                                                                                                         

Ez pentsatu beste batzuk izango direla laguntza emango diotenak.                                           

Norbera pentsamendu honetan gelditzeak ez dio doludunari ezertan 

lagunduko. 

ZER EGIN                                                                                                             

Hor egon. Gure presentzia eta ardura zintzoa lagungarri izango zaizkio. 

Benetakotasunetik haratago, arau gutxi daude doludunari laguntzeko. 

ZER EZ EGIN                                                                                                         

Ez esan “Badakit zelan sentitzen zaren”.                                                                           

Pertsona bakoitzak samina bere modura bizi eta esperimentatzen du. 

Doludunari bere sentimenduak adierazteko gonbitea egin diezaiokegu, baina ez 

gara bere sentipenak igartzen saiatuko. 

ZER EGIN                                                                                                           

Gure galeren inguruan hitz egin dezakegu.                                                                              

Doludunak bere galerari aurre egiteko era ezberdina izan dezakeen arren, 



esaten duguna, errespetuz eta zintzotasunez badiogu, identifikazioari 

dagokionean lagungarri izan dakioke. 

ZER EZ EGIN                                                                                                         

Ez erabili kontsolamendurako eginak dauden esaldiak, hala nola, “Itsasoan 

arrain gehiago dago…”, “Jainkoaren bideak…”, etb.                                                                

Halako esaldiek doludunari adierazten diote bera ulertzeak ez digula ardura. 

ZER EGIN                                                                                                   

Harreman fisiko egokia sortu.                                                                                          

Esaterako, gure eskua bere besoaren gainean jarri, kontatzen ari denak 

emozionalki gainezka egiten dionean edota guri hitzak falta zaizkigunean. 

Partekaturiko isiluneekin eroso sentitzen ikasi behar dugu. 

ZER EZ EGIN                                                                                                         

Ez eman presarik doludunari bere mina gainditzeko                       

(Hildakoaren gauzak norbaiti ematea aholkatu…).                                                                          

Doluak denbora eta pazientzia handia behar du, eta ez dago mina gainditzeko 

denbora jakin bat zehazterik.  

ZER EGIN                                                                                                

Panzientzia izan doludunaren istorioarekin.                                                                       

Hildakoaren oroitzapenak pazientziaz partekatu, ekintza horrek laguntzen baitu 

halabeharrez eraldaturiko etorkizun osasuntsu bat eraikitzen.  


