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1. SARRERA
Adimen- eta garapen-desgaitasuna duten pertsonek (AGDDP) joera handiagoa dute “baimenik gabeko dolua” izateko, 
penaren babeserako joera dutelako edo galeraren inpaktua gutxiesten dutelako, eta harreman esanguratsu bat egiteko 
edo heriotzaren esanahia ulertzeko gaitasunik ez dutela uste delako (Brickell eta Munir, 2008).

Egiaztapen hori heriotza oraindik tabu gisa mantentzen duen gizarte batean kokatzen da. Heriotzari bizkar emanez bizi 
gara, eta nahiago dugu gure burua babestea, bizitzaren amaiera sentitu gabe.

Aldaketak, galerak eta heriotza bera errealitate saihetsezinak dira bizitzan. Egia esan, gure jaiotzatik, gogoko ditugun 
gauzak edo harreman garrantzitsuak galtzeko egoerei aurre egiten dihardugu. “Dena aldatzen” dela eta “heriotza txikiak” 
ere etengabe gertatzen direla jabetzen hasteak heriotza bizitza-zikloaren parte dela naturalizatzen laguntzen digu.

Heriotza-kontzeptua gureganatzea heldutasun kognitiboko prozesu baten baitan dago, eta doluaren esperientzia 
arintzen laguntzen du (Muñiz, Alcedo eta Gómez, 2017). Rodríguezek (2012) heriotza biologikoaren kontzeptua 
definitzen du, osotasunez ulertzeko bide ematen duten lau dimentsioren arabera: funtzionaltasunik eza, itzulezintasuna, 
saihetsezintasuna eta unibertsaltasuna. Gertatzen da desgaitasuna duten pertsona batzuek ez dituztela dimentsio 
guztiak ulertzen. Hori ez da dolua egiteko eragozpena; izan ere, pertsona maitearen absentzia esperimentatu besterik 
ez da egin behar galera aitortzeko.

Premia bat sortzen denean eta asetzen ez denean, premia horrek iraun egiten du, eta arreta eta energia behar ditu. 
Pertsonaren bizitzan egon daiteke, bizitzaz osotasunean gozatu ahal izateko oztopo gisa. Hala gertatzen da dolu-
egoeran dagoen pertsona batek dituen beharrekin, eta oraingo harremanetan aitortu ez arren, asetzeke geratzen dira, 
eta sufrimendua eragin dezake. 

Behar gehienak harreman-testuinguru batean asetzen dira. Horrela, harreman elikagarria, estimulatzailea eta 
indarberritzailea eskaintzeko aukera daukagu. Doluan edo egoera hauskortuan dagoen pertsona batek, bere harreman-
beharrari erantzuten ez bazaio edo halakoen absentzia garrantzitsuak sentitzen baditu, barneko edo kanpoko deskonexio-
jarrerak susta ditzake, edo aurre-egite defentsiboak gara ditzake (Erskine, Moursund eta Trautmann, 2017). Bizitzan 
galera-esperientziak edo esperientzia traumatikoak gertatzen direnean, pertsonak behar duena da bere konfiantzako 
beste norbaitek entzutea eta bere mina ulertzea. Behar duena da doluan laguntzea, eta dolutzat hartuko genuke “galera 
bat jasan duen pertsona batek jasaten duen egokitze-prozesua” (Worden, 2016), jakinik, aldi berean, dolua gizakiaren 
erantzun naturala dela.

Payásen (2011ko 22. or.) hitz adituak jasoz “dolua harremanaren galera da, bestearekiko kontaktuaren galera, 
norberarekiko kontaktua hausten duena. Identitatearen zatiketa da, lotura afektibo bat haustean sortzen dena: dimentsio 
anitzeko bizipen bat da, gure gorputz fisikoari eta gure emozioei ez ezik, besteekin eta gurekin ditugun harremanei, gure 
kognizioei, sinesmenei eta presuntzioei eta gure barne-mundu existentzial edo espiritualari ere eragiten diena”.

Duela hamarkada batzuetatik hona, hainbat egilek, hala nola Bolwby (1980), Parkes (1998) eta Kubler-Rossek (2006), 
etapa edo faseen eredutik ulertu eta jorratu dute dolu eta galeretako lana. Hala ere, lan honetan Worden (2016) eta 
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Payásek (2011) defendatzen dituzten atazen kontzeptu-ereduaren aldeko apustua egiten dugu. Eredu honek lan 
aktiboagoa egitera bideratzen du, doluan dagoen pertsonak berak galerara egokitzeko zerbait egin ahal izan dezan, eta 
kontuan hartzen ditu prozesuan zehar kanpoko eraginak ere.

Wordenen arabera (2016), hauek dira doluan dagoen pertsona batek egin beharko lituzkeen zereginak:

I.  Galeraren errealitatea onartzea. Pertsona horrekin berriz elkartzea ezinezkoa dela onartzea dakar. Maila 
intelektualean ez ezik maila emozionalean ere ulertzea galera errealitate bat dela; galera atzeraezina da. 
Beharrezkoa den ataza horretan, ohiko erritu tradizionalak, hiletak esaterako, lagungarriak dira galerara hurbiltzen 
joateko eta galera norberak bere gain hartzen joateko. Pertsona hiletan egon ezin izan denean, heriotzaren 
errealitatea balidatzeko beste modu batzuk behar izaten dira.  

II. Galeraren mina lantzea. Galerak dakarren min fisiko, emozional eta portaerazkora ireki ahal izatean datza. Mina 
pertsona bakoitzak modu desberdinean esperimentatzen du. Pertsona batzuek gutxi sufritzen dute edo ezer ez. 
Atxikimendu-estilo desberdinekin lotuta egon liteke hori, baina baita gizarte honek minetik eta sufrimendutik 
ihes egiteko joeragatik ere. Minari amore ematea «penalizatu» egiten da, eta norberaren minari arreta kentzea, 
berriz, «terapia informal» gisa balidatzen da. Fase honetako mina tristurarekin lotu daiteke, baina larritasuna, 
haserrea, errua eta bakardadea ere eragiten ditu. 

III. Hildako pertsonarik gabeko mundu batera egokitzea. Ataza horretan hiru egokitzapen-area ematen dira: 
kanpokoak, barrukoak eta espiritualak. Kanpokoak, hildako pertsonak zein rol zituen eta hemendik aurrera 
nola eta nork beteko dituen aitortuz; barrukoak, norberaren nortasunari ere egokituz eta haren eraginkortasun 
pertsonalari aurre eginez, eta espiritualak, pertsona batek munduan duen zentzuari helduz. Batzuetan, heriotzak 
bizitzaren hauskortasunaren eta kontrol-mugen isla dira. 

IV. Hildako pertsonarekin lotura iraunkor bat aurkitzea bizitza berri batean sartzean. Pixkanaka, jada ez da 
beharrezkoa pertsona horren irudikapena egunerokoan gehiegizko intentsitatearekin berraktibatzea. Etapa 
honetan, pertsona askok ikaskuntzak, eraldaketa pertsonalak eta bizitzaren ikuspegi berriak lortzen dituzte.

Ildo horretan, eta doluan pertsona orok aurre egin beharreko atazetan zehar, harreman-behar espezifikoak zehazten 
dira (Payás, 2011):

1.  Galeraren historia osoan entzuna eta sinetsia izatea.
2.  Babestua izatea eta emozioak erakusteko baimena izatea.
3.  Doluari aurre egiteko moduan balidatua izatea.
4.  Elkarrekikotasunetik laguntza-harremanak izatea.
5.  Dolua bizitzeko modu indibidual eta bakarrean definitzea. 
6.  Doluaren esperientziak beste pertsonarengan eragina duela sentitzea, nola sentitzen den kontatzen digunean. 
7.  Ekimena hartzen dugun harreman batean egotea (urtebetetzeak gogoratzea, urteurrenak, etab.).
8.  Maitasuna eta zaurgarritasuna adierazi ahal izatea harremanean.
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2. HELBURUAK
Esparru hori kontuan hartuta, tresnaren helburu orokorra izango litzateke kolektibo horretan dolu-prozesuei eta 
heriotzari berari aurre egiteko prozesuei ekiteko, balidatzeko eta laguntzeko premiari erantzutea.

Tresna honen helburu zehatzenak hauek dira:

1. Adimen-desgaitasuna duten eta dolu- eta galera-egoeran dauden pertsonen premia indibidualei buruz 
sentsibilizatzea.

2. Norberaren balioak eta beharrak identifikatzea, bizi-kalitatearen paradigmari jarraituz, tresna praktiko baten 
bidez.

3. Zaurgarritasunezko bizi-egoera horietan laguntzen dutenei harremanetarako eta ez-hitzezko gorputz-
komunikaziorako estrategiak ematea. 

3. TRESNA ERABILTZEKO JARRAIBIDEAK
3.1. Zertarako eta norentzat da ikerketa-tresna hau?

Tresna hau bizi-kalitatearen zortzi dimentsioetan zehar bidaiatzen duen gida bat da, galera- eta heriotza-egoerei 
buruzko balioak, beharrak, lehentasunak eta nahiak jorratzen dituena.

Ikerketak laguntzen digu pertsonarekin plan zehatzak zehazten, pertsonalki laguntzeko eta laguntza pertsonalizatuak 
emateko.

Egokia da bizitzan maite duten pertsona bat galdu duten pertsonentzat, maite duten norbait laster hilko dela aurreikusten 
dutenentzat, edo norberaren gaixotasun-prozesu bati aurre egin behar diotenentzat edo bizitzaren amaiera-une batean 
daudenentzat.

Pertsonarekin komentatuko diren gai guztiek beren bizitzako alderdirik intimoenei egiten diete erreferentzia, eta 
litekeena da gai horiei buruz lehenago inork galdetu ez izana. Pertsona askorentzat gai tabuak izan daitezke, edo sentitu 
dute ez dutela baimenik izan haiei buruz hitz egiteko edo galdetzeko.

Gai intimoei buruzko komunikazio-harremana irekitzen denean, beti da garrantzitsua pertsonak segurtasun- eta 
konfiantza-harreman gisa bizi gaituela ziurtatzea. Horretarako, komeni da etenaldirik egingo ez den leku lasai bat 
aurkitzea, aldez aurreko elkarrizketa informalagoa eskaintzea, pertsonak erresistentziak lasaitzeko eta erlaxatzeko, 
baimena eskatzea gai hau tratatzeko une ona ote den jakiteko, gai hau lantzeko pertsonak jasaten dituen ikerketa-
denborak kontuan hartzea, etab.
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Pertsonari hurbiltzen gatzaizkionean, hiru alderdi izango ditugu kontuan: judiziorik gabe komunikatzeko eta entzuteko 
gune bat sortzea, partekatuko den informazioaren konfidentzialtasuna bermatzea, eta ideiak eta emozioak adierazteko 
baimen-eremu bat bermatzea. Harreman baten barruan harrerazko jarrera erakustea da kontua.

3.2. Tresnaren egitura

Atalaren hasieran aurreratu dugun bezala, tresna zortzi dimentsiotan egituratuta dago, bizi-kalitatearen paradigma 
barnean hartzen duten dimentsioetan, hain zuzen.

Dimentsio bakoitza, aldi berean, ikerketa-eremutan banatuta dago, eta ikerketa-eremu bakoitza dolu- eta heriotza-
esperientziekin erlazionatuta dago. 

Adibidez, garapen pertsonalaren kasuan ikerketa-eremu hauek jorratzen dira: “heriotza”, “gaixotasuna”, “galerak”, 
“heriotzari buruzko hezkuntza”. Ezkerraldean, bideratzaileak ikerketa-proposamena hobeto ulertzeko oharrak agertzen 
dira. Eskuinaldean, elkarrizketa edo ikerketa-saioa gidatzeko galderak proposatzen dira. Atal bakoitzak espazio bat 
dauka pertsonak aipatzen digunaren alderdirik garrantzitsuena adierazteko. Piktogramak gehitu dira kontzeptu bakoitza 
identifikatzen eta bistaratzen laguntzeko (1. grafikoa).

1. GARAPEN PERTSONALA

GALERAK
Eremu honetan, galeren historia 
pertsonala zein den jaso nahi dugu. 
Sakonago ezagututa zein galera izan 
dituen, bizi-aldaketa garrantzitsuenak 
(bizileku-aldaketak, independizatu diren 
anai-arrebak, eskola-etapatik lanera 
igarotzea, etab.) eta nola aurre egin dien 
eta berarekin hurbil izan dituen pertsonek 
hobeto ezagututa, pertsonarentzat 
garrantzitsuak diren laguntzak zein diren 
aurreratzen eta jakiten lagunduko digu.

Asko maite zenuen norbait galdu duzu? 
Maskota bat edo zuretzat oso garrantzitsua zen zerbait ere galdu ahal izan duzu. Nola 
gogoratzen dituzu galera horiek? 
Galderen bidez, pertsona batek izan dituen galera garrantzitsuenen kontakizun bat edo 
koadro bat biltzen joan daiteke, datak, gertukoak izandako pertsonak, galera bakoitzari 
lotutako emozioak eta abar adieraziz. Informazio hori familia erreferenteei ere eska 
dakieke.

1. grafikoa. Tresnaren oinarrizko egitura.

3.3. Ikerketa-fasearen ondoren laguntza-ekintzen plangintza

Pertsonarekin egiten diren topaketek eta ikerketek galeren eta heriotzaren aurreko balioak eta lehentasunak ezagutzeko 
aukera ematen dute, pertsonak laguntzak zein esparrutan behar dituen erakusten duten modu berean. Horiek kontuan 
izanik, doluan laguntzeko prozesuan gida gisa balioko duten lan-plan zehatzak diseina daitezke. 

Pertsonarekin jasotako informaziotik abiatuta, pertsona horren premiei emango zaie lehentasuna, eta adieraziko da nor 
eta zein epetan arduratu ahal izango den behar horiez. Pertsonaren nahiak adieraziko dira laguntza pertsonalizatua 
bermatzeko eta pertsona horren galera eta heriotza ulertzeko moduari ahalik eta ondoen egokitzen zaizkion erabakiak 
hartu ahal izateko.
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Prozesuan zehar egingo diren helburuak eta ekintzak erreferentziako senide eta profesionalei jakinaraztea komeni da, 
laguntza-planaren arabera pertsonari laguntza koherenteak eta koordinatuak emateko. 

3.4. Laguntzeko funtsezko jarrerak

Tresna erabiltzen lagunduko duten harreman-gakoetan sakonduz, prozesuan zehar jokoan jartzen diren jokabideen 
erreferentzia bat eskaintzen dugu: ikerketa, sintonizazioa eta inplikazioa (Erskine, et al 2017). Ondoren, horietako 
bakoitza labur garatuko dugu.

• Ikerketa:
Ikerketarekin, bideratzaileak pertsonari bere esperientzia esploratzeko gonbita egiten dio. Galderak egingo dira. 
Garrantzitsua da ikerketa mekanikoa ez izatea edo galdeketa-estilo batean erortzea saihestea. Tresnaren egitura eta 
iradokitako galderak aitzakiak dira pertsonarekin elkarrizketa bat egiteko eta pertsona horrentzat benetako interesa 
izateko, bai eta bizitzea tokatzen ari zaion egoera nola sentitzen duen jakiteko ere. Hori beste pertsonari helarazten 
zaio ahotsaren, aurpegi-espresioaren eta abarren bidez, pertsonak kontatzen digun guztia interesez eta jakin-minez 
hartuz, eta egitura ireki bat sortuz horren gainean kontatzen jarrai diezagun. Gure galdera guztiek pertsonari lagunduko 
diote sentimenduez, beharrez, balioez eta oroitzapenez gehiago jabetzen. Ikertzeko teknikek “kontratu” bat barnean 
hartzen dute: lanaren hasiera pertsonak nahi duenean baino ez den hasten; ez da ezer aurrez suposatzen pertsonaren 
barne-esperientziez edo haren biografiaz; dena garrantzitsua dela aitortzen da, eta horrek barnean hartzen ditu keinu, 
ahots-tonu, isiltasun, jarrera, ideia, amets, fantasia, emozio, desio eta abar guztiak; pertsonaren ikuspegia errespetatzen 
da, gai jakin bati heldu nahi ez dionean edo bere prozesuari dagokionez.

Lan honetan bereziki interesatuko zaizkigu sentsazioak eta erreakzio fisikoak, emozioak, oroitzapenak, pentsamenduak, 
erabakiak, esanahiak, igurikimenak, itxaropenak eta fantasiak.

• Sintonia:
Sintoniak berekin dakar pertsonari gertatzen ari zaionarekiko sentikorra izatea eta horrekin sentimenduz bat egitea. 
Hori lortzen da bideratzailea bertan dagoenean, berari ere gertatzen ari zaionaz jabetuta. Alde horretatik, norberak 
harremanean inplikatuta egoteko prest egon beharko luke, eta beste pertsonaren esperientziak hunki lezake. Modu 
horretan jabetzen gara haren sentsazio, premia, sentimendu edo nahiez. Errespetua, segurtasuna eta egonkortasuna 
eskaintzea, esperientzia zaharrak berreskuratzen lagunduz, gakoak dira sintonia lortzen arrakasta izateko.

Sintonia enpatiarekin hasten da. Pertsonarekin sintonizatzen dugunean, plano kognitibo, afektibo eta erritmiko batetik 
egin dezakegu. Azken kasu horretan, pertsonari informazioa eta afektuak prozesatzen lagun diezaiokeen patroi 
erritmikoa errespetatzeak eta egokitzeak duen garrantzia nabarmentzen dugu. Normalean pertsona guztiok motelago 
prozesatzen dugu alderdi afektiboa alderdi kognitiboa baino.  

• Inplikazioa:
Azkenik, inplikazioak jarreretara, emoziora eta artera eramaten gaitu harremanaren barruan. Inplikazioa garatzeko, 
norberak prest egon behar du, esperientziarekin bat egin behar du, une horretan pertsonaren funtzionamendu-mailara 
egokitu behar du, pertsonaren ongizatearen aldeko konpromisoa hartu behar du, profesionaltasuna erakutsiz.
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Inplikazioaren helburua pertsona onartzea eta pertsona horren esperientzia balioztatzea eta normalizatzea da, horrela, 
bere pertsonari edo egiten duenari lotutako lotsa-sentsazioak gainditzea erraztuz.

3.5. Tresna desgaitasun intelektuala duen pertsonari aurkeztea

Pertsonarekin lehen elkarrizketa egiten hasi aurretik, tresna aurkez daiteke, honako hau adieraziz:

“Gai batzuei buruz hitz egitea eta pentsatzea proposatzen dizut.
Gaiak bizitzan zehar galdu ditugun gauzekin eta pertsonekin zerikusia dute. Zurekin hitz egin nahiko nuke 
gaixotasunari eta heriotzari buruz ere.
Normala da gai horiek beldurra ematea edo oroitzapen tristeak ekartzea. Pertsona guztioi gertatzen zaigu. 
Horri buruz hitz egiteak lagundu egiten du. Era berean, garrantzitsua da, balio digulako une txar bat pasatzen 
ari zarenean hobeto laguntzeko eta zure balioak zein diren jakiteko 
Jakin nahiko nuke zer pentsatzen duzun zuk gai horiei buruz, zer den zuretzat garrantzitsua norbaiti agur 
esateaz hitz egiten dugunean edo nola lagundu zuri triste zaudenean.
Solasaldi hauek tarteka egingo ditugu. 
Zuk beti esan ahal izango didazu ea une ona den honi buruz hitz egiteko, edo jada nahikoa den.
Nik errespetatuko dizut, eta beste egun batean jarraitzea proposatuko dizut. 
Zerbait behar baduzu edo galderaren bat egin nahiko bazenu, orain egin dezakezu.
Eskertzen dizut nigan jartzen duzun konfiantza. Horregatik, hitz egiten dugun guztia gure artean geratuko da”.

PERTSONAREN DATUAK:
Pertsonaren izena:

Familiako pertsona garrantzitsuenak:

Bizi-egoera identifikatzea:
▢ Maite dugun pertsona bat aldez aurretik galtzea
▢ Maite dugun pertsona baten heriotza
▢ Norberaren gaixotasuna
▢ Bizi-amaierako egoera pertsonala

Oharrak:
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1. GARAPEN PERTSONALA
GARAPEN PERTSONALA
Eremu honetan, galeren historia pertsonala 
zein den jaso nahi dugu. Sakonago ezagututa 
zein galera izan dituen, bizi-aldaketa 
garrantzitsuenak (bizileku-aldaketak, 
independizatu diren anai-arrebak, eskola-
etapatik lanera igarotzea, etab.) eta nola aurre 
egin dien eta berarekin hurbil izan dituen 
pertsonek hobeto ezagututa, pertsonarentzat 
garrantzitsuak diren laguntzak zein diren 
aurreratzen eta jakiten lagunduko digu.

.

.

.

.

.

.

Asko maite zenuen norbait galdu duzu? 
Maskota bat edo zuretzat oso garrantzitsua zen zerbait ere galdu ahal izan duzu. Nola 
gogoratzen dituzu galera horiek? 
Galderen bidez, pertsona batek izan dituen galera garrantzitsuenen kontakizun bat edo koadro 
bat biltzen joan daiteke, datak, gertukoak izandako pertsonak, galera bakoitzari lotutako 
emozioak eta abar adieraziz. Informazio hori familia erreferenteei ere eska dakieke.

GAIXOTASUNA
Ikerketa-eremu honetan, gaixotasunari 
lotutako zaurgarritasun-egoerei aurre egiten 
dion pertsonaren bizi-esperientziari buruzko 
informazioa jasotzen da. 
Ikerketa-eremu oso egokia da norberaren 
gaixotasuna jasaten ari diren pertsonentzat, 
pronostiko konplikatuko gaixotasuna 
dutenentzat, edo bizitzaren amaieran 
daudenentzat. 

.

.

.

.

.

.

Ezagutu al duzu oso gaixo egon den norbait? Nola eragin zizun?
Ba al duzu zuk gaixotasunik? Okerrera egin al duzu? Nola eragiten dizu zure eguneroko 
bizitzan? Hartzen duzun medikazioren batek negatiboki eragiten al dizu?

HERIOTZA
Ikerketa-eremu honetan, pertsonak heriotzaren 
kontzeptua nola bereganatu duen azaltzen da. 
Heriotza biologikoaren kontzeptua 
bereganatzearen barruan honako hauek sartzen 
dira: funtzionaltasunik eza, itzulezintasuna, 
saihetsezintasuna, unibertsaltasuna.
Pertsonaren eboluzio-garapenaren arabera, 
zailtasunak izan ditzake heriotzak dakarrenaren 
ezaugarri batzuk ulertzeko.
Pertsonak heriotzari buruz dituen ideiei buruzko 
galderak egitea ere interesatzen zaigu.

.

.

.

.

.

.

Zer da zuretzat heriotza?
Zer gertatzen da norbait hiltzen denean?
Heriotzaz hitz egitea normala dela uste duzu?
Pentsatu al duzu inoiz zeure heriotzan? Nola imajinatzen duzu?
Zure ustez garrantzitsua da jakitea egunen batean hil egingo zarela? Zergatik?

Ondoren, galdera batzuk egingo dira, heriotza biologikoaren kontzeptua nola bereganatu den 
ebaluatzeko. 

Galdera horiek pertsonari irakur dakizkioke, eta erantzuna idatzi: BAI/EZ DAKIT
1. Pertsona bat hilda dagoenean, bizi al daiteke berriro? (Itzulezintasuna)
2. Hil den pertsona bat, hilda al dago betiko? (Itzulezintasuna)
3. Txakur bat hil denean, bizi al daiteke berriro? (Itzulezintasuna)
4. Pertsona batek erabaki al dezake inoiz ez hiltzea? (Saihetsezintasuna)
5. Asko irakurtzen badu, salba daiteke hilko den pertsona bat? (Saihetsezintasuna)
6. Zu egun batean hilko zarela uste duzu? (Saihetsezintasuna)
7. Hildako pertsona batek korrika egin al dezake? (Funtzionaltasunik eza)
8. Norbait hilda dagoenean, lan egin al dezake? (Funtzionaltasunik eza)
9. Hildako pertsona batek jan al dezake? (Funtzionaltasunik eza)
10. Pertsona guztiak hilko al dira egun batean? (Unibertsaltasuna)
11. Zure gurasoak beti biziko al dira? (Unibertsaltasuna)
12. Hil al daiteke oso gaixo dagoen ume bat? (Unibertsaltasuna)

Azpikontzeptu batzuk bereganatuta egon daitezke edo ez, eta beste batzuk prozesuan egon 
daitezke. 
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HERIOTZARI BURUZKO HEZIKETA
Heriotzarako heziketa-programak daude, 
hainbat gai jorratzen dituztenak, hala nola 
bizi-zikloa, egunez egun ditugun galera txikiak, 
aldaketak, norberaren heriotza eta maite 
ditugun pertsonen heriotza.
Programa horiek lagungarriak izan daitezke 
galera onartzeko, eta, modu proaktiboan, 
heriotza bizitzaren zati gisa naturaltasun 
handiagoz txertatzeko.

.

.

.

.

.

.

¿Te gustaría participar en un programa de educación para la muerte donde aprender y hablar 
sobre estos temas?

2. PERTSONEN ARTEKO HARREMANAK
NIRE KONFIANTZAZKO PERTSONAK
Esparru honetan identifikatu nahi da zein diren 
berarentzako erreferentziako eta konfiantzazko 
pertsonak. 
Halaber, interesgarria da jasotzea zein jarrera 
diren baliozkoak pertsonarentzako lagundua 
izaten ari denean.
Kontuan hartu gertaera pertsonal garrantzitsuak 
partekatzeko beharra edo informazio hori 
zuhurtasunez edo erreserbak erabiliz 
erabiltzeko nahia.

.

.

.

.

.

.

Norengan jartzen duzu konfiantza gauza garrantzitsuez hitz egiteko?
Norbait edo zerbait galdu duzunean, norekin hitz egin ahal izan duzu?
Zergatik gustatzen zaizu berarekin hitz egitea?
Gustatuko litzaizuke ezagutzen dituzun pertsonek jakitea zure familiako bat hil dela edo 
senitarteko bat oso gaixo dagoela?

OSPITALERA ETA ETXERA BISITAK
Familia-egoerak konplexuak direnean, 
gaixotasuna agertzen denean edo norbait 
ospitaleratzen denean, AGDDPak informazioa 
jasotzeko eta bere familiartekoarekin zer 
gertatzen ari den jakiteko eskubidea du. Egokia 
da pertsona horrek, etxean edo ospitalean, 
maite duen pertsonari bisita egin diezaion 
erraztea, beharrezko laguntzarekin.
Gaixotasun- edo narriadura-prozesuan parte 
hartzeak senitarteko baten heriotza ulertzen 
eta integratzen laguntzen du, kasua gertatzen 
denean.

.

.

.

.

.

.

Senitarteko bat bisitatu nahiko zenuke gaixo dagoenean eta ospitalean dagoenean? Noizbait egin 
duzu? Lagunduko lizuke?
Familia bisitatu nahiko zenuke, beraiek ezin badute zu bisitatzera etorri?
Zer beharko zenukeela uste duzu ahalik eta modu lasaienean bisita bat egiteko?

OROITZAPENAK
Oroitzapenak doluaren lehen atazari lotutako 
elementu garrantzitsuak dira: galeraren 
errealitatea onartzea.
Galde dakioke hildako pertsonaren argazkiek 
edo oroitzapenek eta objektuek berarentzat 
duten balioari buruz.
Argazkien edo oroitzapenen albumen bidezko 
lana oso teknika sinboliko erabilgarriak 
dira laguntzeko. Oroitzapen-albumak 
kontakizunekin, argazkiekin, poemekin, 
marrazkiekin eta abarrekin egin daitezke.

.

.

.

.

.

.

Ba al duzu zure familiaren argazkirik, edo zure txikitako argazkirik, edo jada hemen ez dauden 
pertsona garrantzitsuen argazkirik? 
Ba al duzu edo gustatuko litzaizuke edukitzea familiartekoen oroitzapenik gogoratu ahal izateko?
Pertsona horren oroitzapen-albuma sortu nahiko zenuke? Zure familiak edo nik neuk lagun 
diezazukegu, zuk nahi baduzu. 
Nolakoa zen hil den pertsona, zein oroitzapen dituzu berari buruz?
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3. ONGIZATE EMOZIONALA
EMOZIOAK
NOLA SENTITZEN NAIZ?
Doluaren hasierako uneetan emozioen 
nahasketa bizia senti daiteke: tristura, 
nostalgia, etsipena, haserrea, amorrua, beldurra, 
estutasuna, errua, etab. Horiek guztiek dute 
beren zentzua prozesuan. 
Emozio horiek eragina dute, orobat, gainerako 
pertsonekin harremanak izateko moduan. 

.

.

.

.

.

.

Nola gogoratzen duzu sentitzen zinela .....  galdu zenuenean? 
Zer behar duzu gertatu zaizun zerbait dela-eta triste/haserre sentitzen zarenean? Eta jada 
ez dagoen pertsona maite hori gogoratzen duzunean?
Inoiz errua sentitu al duzu norbaitekin gertatutakoagatik?
Indarrez sentitzen zara, ba al duzu laguntzarik batzuetan gertatzen diren eta zuk nahi ez 
dituzun aldaketa-egoerak gainditzeko?

EGOEREI AURRE EGITEKO NIRE MODUA
Aurre egiteko mekanismoak pertsonak 
estres- edo galera-egoerei ahalik eta ondoen 
erantzuteko erabiltzen dituen ahaleginak dira. 
Aurre egiteko estilo batzuk mentalagoak 
dira, beste batzuk arazoen ekintzara eta 
konponbidera bideratutakoak, eta beste batzuk 
emozioetan oinarritutakoak.

.

.

.

.

.

.

Zer egin ohi duzu triste zaudenean? Gertatu den zerbaitek min handia ematen dizunean, 
zer egin ohi duzu? Ikertu saihestuz aurre egiteko duen modua, nola konektatzen eta 
deskonektatzen duen mina.
Triste edo haserre zaudenean, bakarrik egoteko beharra izaten duzu? Zergatik? 
Gaizki zaudenean, batzuetan bakarrik sentitzen zarea gainerako jendearen artean?

HERIOTZAZ / HERIOTZAREKIKO BELDURRAZ 
HITZ EGITEA. TALDEAN HITZ EGITEA
PSIKOLOGO BATEKIN HITZ EGITEA
Doluan dauden pertsonek beren esperientziaz 
eta emozioez hitz egin eta haiek partekatu 
behar izaten dituzte. Pertsonarekin bizitako 
oroitzapenak adierazi behar izaten dituzte, 
gaixotasunarenak, gertatutakoaren inguruan 
bizitakoak. Horretaz hitz egiteak eta errepikatzeak 
galeraren errealitatea prozesatzen laguntzen die. 
Errepikapen hori handiagoa izan daiteke gizarte-
laguntzako sarea oso txikia denean. Gai horri 
buruz hitz egiteko pertsona desberdinak izatea 
garrantzitsua izan daiteke.

.

.

.

.

.

.

Hil diren pertsonei buruz edo galdu duzunari buruz hitz egiteko beharra sentitzen duzu?
Uste duzu heriotzaz hitz egiteak lagun diezazukeela maite duzun pertsona baten galerari 
hobeto aurre egiten? Zergatik?
Beldurra ematen al dizu heriotzaz hitz egiteak?
Gustatuko litzaizuke maite duten pertsonaren bat galdu duten beste pertsona batzuekin 
hitz egitea?
Psikologo batekin hitz egin nahiko zenuke pasatzen ari zarenari buruz? Une honetan 
behar duzula uste duzu? 
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4. GIZARTERATZEA
AGUR-ERRITUAK
Errituek dolua balidatu eta egituratzen dute. 
Kulturaren, pertsonaren balioen eta haren erlijio-
sinesmenen araberakoak dira.
Heriotzaren errealitatea berresten dute; mina 
adierazten laguntzen dute; hildakoaren oroitzapenak 
sustatzen dituzte; energia emozionala jarduera 
egituratu batean bideratzen dute; doluan dauden 
pertsonei laguntza soziala ematen diete.
Errituek laguntzen duten arren, norberak erabaki 
dezake parte hartu nahi duen ala ez, galdetu eta 
bidezko azalpenak jaso ondoren, eta laguntza 
edukiz, halakorik behar izanez gero.

.

.

.

.

.

.

Parte hartu al duzu hileta- eta agur-errituetan?
Garrantzitsua iruditzen zaizu halakoetara joatea eta bertan parte hartzea? Nola egin 
nahiko zenuke?
Gustatuko litzaizuke tailerreko/egoitzako lagunek eta kideek laguntzea hiletan?
Nola gustatuko litzaizuke zure senideei agur esatea? (gutun bat idaztea, koadro bat 
margotzea, errautsak leku berezi batera eramatea, poema bat idaztea, abesti bat abestea, 
etab.).

ESPIRITUALTASUNA
Esanahiaren bilaketa pertsonaltzat hartzen da. 
Pertsona batzuentzat erlijio-sinesmenei lotuta 
dago. 
Heriotzaren aurrean, posible da pertsonek beren 
bizitza ebaluatu nahi izatea, agur nola esan 
aukeratu nahi izatea, barkatua izaten saiatzea 
edo itxaropena erakutsi nahi izatea.

.

.

.

.

.

.

Jainkoarengan sinesten duzu? Mezetara joatea gustatzen zaizu? Mezetara joaten zinen 
zure etxean zeundenean zure familiarekin? 
Errezatu ohi duzu? Senideren batekin errezatu ohi zenuen?
Joan zara senideek egindako mezetara? Garrantzitsua da zuretzat?
Baduzu beste behar espiritualik? 

HILERRIA EDO HILDAKO PERTSONARENTZAKO 
BESTELAKO LEKU BEREZIAK BISITATZEA
Badira hildako pertsonaren oroitzapenak 
aktibatzen dituzten urteurrenak eta 
ospakizunak. 
Pertsona batzuentzat garrantzitsua izan daiteke 
hilerria bisitatzea, errautsak botatako leku 
garrantzitsuren bat bisitatzea edo hildakoari 
egotea gustatzen zitzaion lekuren bat bisitatzea.

.

.

.

.

.

.

Lurperatutako seniderik baduzu? Ba al dakizu non? Bisitatzera joan nahiko zenuke? Inoiz 
joan al zara?
Maite duzun pertsona lurperatuta dagoen hilerrira lorerik eraman nahiko zenuke? Santu 
Guztien Egunean edo gogoratu nahi duzun beste edozein egunetan joatea gustatuko 
litzaizuke?

5. ONGIZATE FISIKOA
SINTOMA FISIKOAK
Alderdi fisikoan, gorputzean eta somatikoan 
zentratzen gara.
Gorputza ezin dugu burutik bereizi. 
Gorputza emozioen, pentsamenduen eta 
ekintzen etxea da.
Gure emozioak somatiza ditzakegu gure 
gorputzean. Arazo psikikoak sintoma organiko 
bihur ditzakegu nahi gabe. 
Pertsonak bere baitan ezagutzen dituen sintoma 
fisikoei buruz ikertuko dugu doluan badago, edo 
iraganean norbaiten heriotzarekin lotuta bizi 
izan duen baten bat gogoratzen duen.

.

.

.

.

Sentitzen al duzu edo sentitu al duzu halako sintoma fisikoren bat maite duzun norbaiten 
galerari aurre egitean?: amesgaiztoak, negarra, beherakoak, zorabioak, takikardiak, 
eztarrian traba bat izatearen sentsazioa, haluzinazioak (adibidez, hildako pertsonaren 
irudiak ikustea), buruko mina, goragaleak, egonezina, aire-falta, lo egiteko arazoak, 
bularraldeko herstura, nekea, pisua galtzea edo handitzea.

Gorputza zaintzeko ondo etorriko litzatekeen zerbait dagoela uste duzu: erritmoa jaistea, 
gehiago atseden hartzea, ariketa pixka bat egitea...?
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6. ONGIZATE MATERIALA
HERENTZIA
Maite den norbaiten heriotzak, batez ere 
gurasoa bada, egoera ekonomiko pertsonalari 
buruzko kezkak edo egonezina sor ditzake. 
Familiaren bizilekua, ohiko gastu jakin 
batzuetarako dirua edukitzea, etab. alda 
daitezke egoera horietan.

.

.

.

.

.

.

Kezkatzen al zaitu herentziarekin zer gertatuko den?
Zure anai-arrebak eta senitartekoak ados al daude familiaren ondasunekin zer egin?

ONDASUN ETA OBJEKTU PERTSONALEN 
BANAKETA
Hildako pertsonaren objektu pertsonalen 
antolaketa une garrantzitsua da familia 
guztientzat. Objektu batzuk beharbada 
kontserbatu nahi izango dira, eta beste batzuk 
oparitu. Objektuak jasotzeko une hau mingarria 
izan daiteke, baina objektu bakoitzari lotutako 
sentimenduak kontatzen joateko balio dezake, 
emozioak adierazteko eta arintzeko bide 
emanez. Prozesu honetan AGDDPa kontuan 
izatea garrantzitsua da berak hala nahi badu. 
Era berean, garrantzitsua da galdetu ahal izatea 
ea berarentzat esanahi edo balio berezia duen  
objekturen bat edukitzea gustatuko litzaiokeen.

.

.

.

.

.

Ba al duzu hildako senitartekoren baten oroigarririk?
Hildako pertsonaren objektu pertsonalen bat aukeratu nahiko zenuke? 

7. ESKUBIDEAK
INFORMAZIOA
Pertsonari bere gaitasunen araberako 
informazioa eman behar zaio, eta bere nahien 
araberakoa. 
Galdetu eta aztertu egin behar da zein diren 
haren informazio-beharrak.
Dolu-egoeretan, “egia jasangarriaren” 
kontzeptua dago: pertsona batek zenbat 
informazio edo gertaera mingarriri aurre egin 
diezaiokeen adierazten du. Hori garrantzitsua da 
berri txarren komunikazioa egiten dugunean.  

.

.

.

.

.

Garrantzitsua al da zuretzat maite duzun pertsonari zer gertatzen zaion jakitea?
Nork gustatuko litzaizuke berria ematea? 
Zein uste duzu izango litzatekeela zuri kontatzeko modurik onena?
Zure osasunari buruzko informazioa jaso nahiko zenuke: gaixotasunak, tratamenduak?
Gaixorik egonez gero zein tratamendu nahi duzun erabaki nahi duzu? 
Bakarrik erabaki ezin bazenu, nork gustatuko litzaizuke erabaki horretan laguntzea? 

FAMILIA-GAIETAN PARTE HARTZEA
Desgaitasuna duen pertsona familiako kide bat 
gehiago da. Senitarteko bat hil ondoren, heldu 
beharreko gai berri asko sortzen dira, rolen, 
atazen eta abarren banaketa, besteak beste. 
Garrantzitsua da ez ahaztea AGDDPak gai horiei 
buruzko iritzia ere baduela eta horietan parte 
hartu nahi izan dezakeela.  

.

.

.

.

.

.

Familiako gaietan zu kontuan hartzea gustatzen al zaizu?
Zein gairi buruz galdetzea nahiko zenuke?
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8. AUTODETERMINAZIOA
ETORKIZUNEKO ERABAKIAK HARTZEA
Kasu askotan, eta bereziki AGDDPen bizitzetan, 
pertsona esanguratsu bat galtzea bigarren 
mailako galera garrantzitsuekin lotuta dago: 
bizileku-aldaketak, erabakiak hartzen laguntzen 
dion pertsonaren aldaketak, etab.

.

.

.

.

.

.

Uste duzu zuk erabaki dezakezula non bizi nahi duzun, zein aldaketa nahi dituzun eta zein ez?
Zer da ezinbestekoa zure bizitzan?
Zer gustatuko litzaizuke zure familiartekoek eta erreferentziako pertsonek kontuan hartzea?
Nork gustatuko litzaizuke erabakiak hartzen laguntzea? 
Maite duzun pertsonaren heriotzatik aurrera, ba al dakizu nork ordezkatuko zaituen?

DATA GARRANTZITSUAK GOGORATZEA
Pertsona batek galera bati aurre egiten dionean 
data sentikorrak izaten dira, pertsona horri 
lotutako oroitzapena eta emozioak aktibatzen 
dituztenak. 
Garrantzitsua da data horiek erregistratzea, 
laguntza emateko aurrea hartzea eta familiako 
errituetan parte hartzeko bide ematea (Santu 
Guztien Egunak, urteurrenak, mezak, etab.).
Doluko laguntza ez litzateke amaitu behar 
heriotzaren urteurrena kontuan hartu aurretik.

.

.

.

.

.

.

Ospatu nahiko zenituzke data bereziak edo zerbait berezia nahiko zenuke egun horietan: 
urtebetetzeak, heriotzaren urteurrenak, Gabonak, etab.?
Nola ospatu nahiko zenituzke data horiek? Zer beharko zenukeela uste duzu? 
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