
                                                                                                                             
 

 

 

 

NOLA ZAINDU ETA LANDU DESIO ETA SORKUNTZA EDO EKINTZEN ARTEKO DISTANTZIA? 

Zer da benetan egin nahi duzuna? 

Mekanikoki zabiltza lanean eta ez dakizu nola berrantolatu zure lana benetan desio duzun 
hori landu ahal izateko? 

Gure asmo eta desioak gauzatzen jartzen garenean, aurreikusitako elementu eta egoera 
batzuekin topo egiten dugu eta beste batzuk berriz ezustekoak dira.  

Bestalde, guk ekintza bakoitzean jartzen dugun arreta eta intentzioak eragina dauka gerora 
gertatuko den horretan. Hau kontutan hartzen badugu, gure garapenetan jartzen dugun 
arretaren kalitatea igoko da. Ezustekoetara irekiak bagaude informazio berria barneratu 
ahal izango dugu gure garapenetan, eta gure arreta eta intentzioa fintzen baditugu, gure 
ekintzak gure desioetatik hurbilago egotea lortuko dugu. 

Adi egongo gara gure desio eta beharrak eskatzen digunari eta bidea eta baldintzak sortuko 
ditugu behar horiei erantzuteko. Hortaz, burutuko dugun ekintza eta desioaren harremana 
estuagoa izango da. 

Goazen ba ideia hauek esploratzera. Hasi aurretik sentitu nola zauden. Zure desioak eta 
ekintzak elkarrengandik gertuago jartzeko prest? 

Aukeratu eskuartean duzun egiteko bat eta irudikatu paper batean, hitz edo irudiz, nahiago 
duzun moduan. Ondoren gehitu lan hau aurrera eramateko dituzun baldintzak, ikusgarriak 
eta ikustezinak. Ekin moldaketa lanari!  

Zer aldatu dezakezu zure lanketa benetan desio eta behar duzun moduan egiteko? 
Irudikatu eta planifikatu zein modutan landu nahiko zenukeen. 

Zer eskatzen dizu zuri egoera berri honek? Zer behar duzu lanketa hau, zuk desio duzun 
moduan egoteko? 

Zerrendatu zure beharrak eta denboraz eta mimoz, barneratu zaitez bakoitzaren lanketan. 

Lanketa honen garapen sortzailerako denbora eta arreta beharko duzu. 
 
Emaiozu lanketa honi gune bat. Idatzi esploratzen dituzun hausnarketa eta ikaskuntzak 
koaderno batean. 
 
Egunerokotasuna oso laborategi egokia da lanketa hau burutzen joateko. 
 



                                                                                                                             
 

 

 

Frogak egitea oso garrantzitsua da eta erreparazioa oso formula baliogarria, lan hau fintzen 
joateko. 
 
Alde batera utzi epaiak, zuzenketak eta beldurrak! 
 
Eman zure gorputzari esperimentaziorako baimena, eta ekin lanari. 
 
Desio duzuna eta gertatzen denaren tentsio gunean egoteak ere badu bere xarma. 
 
Gozatu! 
 


