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Etxeko egongelan zerbait entzun ostean Jonek 
irrikan eta artega zegoen zalantza argitu beharrez. 
Izeba Ane iritsi zenean, zuzen-zuzenean galdetu 
zion.

JON: Zer da esan duten hori, gaixotasun mentala?
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ANE: Jon, zer den azaltzeko modurik egokiena 
izango da kontatzea niri zer gertatzen zaidan eta 
egunero nola egiten diodan aurre.
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Batzuetan, goizetan, ez dut indarrik edukitzen ohetik 
altxatzeko. Ez dut edukitzen ezertarako gogorik; triste 
egoten naiz, eta ez dut nahi izaten besterik bakarrik 
egon baino. Lotan jarraitu nahi nuke, ez daukat ilusiorik 
ezer egiteko… 
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Orduan, neure botere-zapatak janzten ditut. Eta 
pentsatzen hasten naiz eguna ona izan daitekeela 
eta kanpoan gauza asko dauzkadala zain. 
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Batzuetan, metroan sartzen naiz eta ez naiz fidatzen 
inguruan ditudan pertsonengan. Beldurtu egiten 
naiz eta zerbait txarra gertatuko zaidala pentsatzen 
dut. Badakit gaitz dela ulertzen, baina nik horixe 
sentitzen dut. 
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Orduan, urte hauetan guztietan ikasitakoa etortzen 
zait gogora eta lagundu didaten pertsonez oroitzen 
naiz. Ondoren, esperientzia-jantzia janzten dut eta 
dena neure pentsamenduan dagoela ulertzen dut. 
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JON: Jantziarekin eta zapatekin hobeto sentitzen 
zara? 

ANE: Tira, hala eta guztiz ere, egunean zehar inoiz 
beldurra sartzen zait. Bizitzan zehar beldur-maila 
desberdinak izaten ditut. Beldurra iristen denean, 
toki handia hartzen dit barruan eta, batzuetan, 
geldiarazi egiten nau.
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Orduan, adore-eskularruak janzten ditut. Kezkatu 
eta izutzen nauenaren aurka borrokatzen dut, 
jarrera positiboarekin. Gauzen alderdi ona ikusten 
saiatzen naiz, eta zerbait txarra gertatuko dela 
eta egun guztian kezkatua ez egoten. Ez da izaten 
zeregin samurra, baina aurrera egiteko prest nago.
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Beste batzuetan urduritasunak eta ezinegonak 
gorputza astintzen didate; badakit larritasuna iritsi 
dela. Horrelakoetan, batzuetan ez dut jakiten nola 
irten gainerako pertsonei erraza iruditzen zaien 
egoera batetik. Zain egon beharreko minutua aldi 
oso luzea iruditzen zait. 
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Harik eta indar-kapa jantzi arte; horri esker 
eguneroko bizitza gainditzen dut eta neure buruan 
sinesten dut. Behinola entzundako esaldia etortzen 
zait gogora: “batzuetan irabazi egiten da eta beste 
batzuetan ikasi”. 
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JON: Ane, eta janzki osoarekin dena gainditzea lortzen 
duzu? 

ANE: Ez, jantziaz gainera lan handia egin behar 
izaten dut; gainera, ez nago bakarrik, pertsona askok 
laguntzen didate egunean-egunean, eta sendagaiak 
ere mesedegarriak dira.
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Gainera, ez naiz bakarrik sentitzen; oso lagungarria 
da jakitea ez naizela honela dagoen pertsona 
bakarra, eta ni bezalakoekin hitz egitea ere bai.

Eta, guztiaren gainetik, bada zerbait oso 
garrantzitsua: zuk eta familia guztiak egunero 
laguntzen didazue.



Egunean-egunean gaixotasun mentala gainditzeko 
borrokatzen ari diren pertsona guztientzat eta erronka 

garrantzitsu horretan laguntzen dieten guztientzat. 


