
Beldurrak eta fobiak

------------ Taldeko eztabaidarako gidoia ------------

1. Ba al duzue fobiarik?

2. Ezagutzen al duzue fobiarik duen inor?

3. Badiozue beldurrik zerbaiti?

4. Aurkezpenen bat-edo egingo zenukete 200 lagunen

aurrean?

5. Zer diozue beldurrezko filmei buruz?

6. Arriskurik ikusten ez duen jendea: arduragabea da?

Konfiantza handiegia du?
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Angustia eta fobia erreakzioak

Zentzuzko beldur bat fobia bihur liteke ikasketen edo kulturaren eta gizartearen eraginez.
Zenbait fobia agertu egiten da pertsona helduarengan, txikitan gurasoek edo lagunek ia
arriskurik gabeko egoeren aurrean beldurtu zutelako. Angustiaren adierazpen landua fobiak
izaten dira.

Fobien interpretazioak (zergatiak eta sendatzeko metodo terapeutikoak) bat baino gehiago
dira. Fobia duenak beti angustia eta sufrimendua izaten ditu berekin.

Fobia espazialak

Fobia espaziala ohikoena izaten da eta bi era kontrajarritan agertu ohi da:

(a) agorafobia edo gune irekietara irteteko beldurra.

(b) klaustrofobia edo leku itxiei beldurra izatea.

Klaustrofobiarik ohikoena igogailuetan, bulegoetan, jatetxeetan, elizetan edo tuneletan
harrapaturik geratzeko beldurra izaten da. Horietaz gain, autobusean, hegazkinean, trenean
edo autoan bidaiak egiteko beldurra duen jendea ere badago.

Fobia sozialak

Bigarren fobia sozialak gizarte ingurunearekin du zerikusia. Honako honetan, beste pertsona
batzuekin edo animaliekin banaka edo taldean harremanak izateak beldur ikaragarria
eragiten du. Esate baterako: lotsaz gorritzeko fobia, zenbait pertsonari aurpegira
begiratzekoa, besteren aurrean idaztekoa.

Era berean, bakarrik egoteko premia eta beldur batzuk: kutsatzekoa, barandak edo
heldulekuak ukitzekoa, komun publikoak erabiltzekoa, taberna edo jatetxeetan sartzekoa,
animalia handi zein txikiekiko fobia , denak dira fobia sozialak.

Fobiak dituztenek zer egiten duten

Eguneroko bizitzan bi jokaera mota erakusten dituzte: egoerak saihestea eta beren burua
lasaitzea. Lehenengoan, pertsonak saihestu egiten ditu fobia eragiten dioten egoerak eta,
horren eraginez, ihes egiteko hainbat modu erakusten du, sentitzen duen angustiaren
arabera. Beste zenbaitek, berriz, aurrez erabakitako ibilbideak egiten ditu beti. Beste
batzuek aurrera ihes  egiten dute. Joera lasaigarriarekin, berriz, beren burua lasaitu eta
fobia gainditzea lortu nahi izaten da. Objektu salbatzaileak  aukeratzen dituzte,
talismanak, kutunak eta maskotak.

Fobiak senda daitezke

Fobia guztiek dute tratamendua. Eskuarki, fobia txikiei norberak bakarrik egin diezaieke
aurre. Fobiak konplikatuagoak direnean, profesional gaituen esku jartzea komeni izaten da.
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Beldurra maiz izan daiteke erakargarria. Jende askok gustuko du zinemara
beldurrezko filmak ikustera joatea edo jolas-parkeetan ikara handiena sortzen
duten atrakzioetan ibiltzea. Baina badira beste beldur mota batzuk, ezin
neurtuzkoak eta kasu batzuetan eguneroko bizitza mugatzera irits daitezkeenak.
Beldur horiek fobiak dira.

Fobiak beldur irrazionalak eta neurriz kanpokoak dira. Animalia, objektu edo egoera batzuei
izan dakiekeen izua da. Fobiak errealitatearekin alderatuta erabat neurrigabeak dira eta ezin
daitezke ez esplikatu, ezta arrazoitu ere. Norberaren kontrola baino indartsuagoak direnez,
oso zaila izaten da haiei aurre egitea eta estutasuna sortzen dion egoera saihestea beste
irtenbiderik ez du izaten fobia duen pertsonak.

Gaur egungo gizartean, fobia sortzen duten egoerak eta arrazoiak, eta fobia duten
pertsonen kopurua areagotu egin dira, batez ere, populazio-dentsitate handia dagoen
lekuetan. Ikerketa baten arabera, biztanleen % 77k daukate fobiaren bat. Hauek dira
sintoma fisikoak: pultsuaren azelerazioa, arnasa hartzeko zailtasunak, izerditzea, dardarak,
ahoa idortzea eta muturreko kasu batzuetan blokeatzea eta paralizatzea. Pentsamendu
dramatikoak ere izaten dituzte, hiltzeko eta erotzeko inpresioa, besteak beste.

Ezin bizi

Biztanleen % 77k fobiaren bat badute ere, normalean, ez da oso nabarmena izaten, egoera
batzuk saihestea ez baita batere zaila. Baina badira askoz ere jasangaitzagoak eta
gogaikarriagoak diren beste fobia batzuk. Adibidez, agorafobia, leku irekiekiko fobia,
edonorentzat bihur daiteke jasangaitz. Ikara horrekin bizi den pertsona, epe luzera, etxetik
atera gabe bizitzera kondenatuta dago.

Alderantzizko fobia, leku itxiekiko beldurrean oinarritua, klaustrofobia da. Fobia hori
saihestea errazagoa da, etxea ez badago 11. solairuan bederen. Izan ere, ohikoena,
estutasuna igogailuetan eta gela txikietan sartzean izatea baita.

Ikerketa berriak

Fobia gehienak ezagunak eta arruntak dira. Adibidez, hegazkinez bidaiatzeak, leku itxiek,
sugeek edo armiarmek sor dezakete estutasuna. Fobia ez da gaixotasun bat, ikasitako
erreakzio emozional bat baizik. Azken finean, fobia sentitzen duten pertsonek beldurra senti
dezakete, baina ez beren jokaerak adierazten duen adinakoa.

Ikerketa batzuen emaitzen arabera, fobia beste gauza asko bezala, ikasi egiten omen da.
Beste aditu batzuen arabera, berriz, fobiek esanahi sinbolikoak dituzte. Bikotea banatzean



ere sor omen daitezke fobiak, batez ere umeengan eta besteekiko mendekotasun handia
duten pertsonengan.

Galdera horien erantzunak argitzen joan diren heinean,  hainbat tratamendu kaleratu dira.
Iaz kaleratu zen fobia sozialak dituztenentzat lehen medikamentua.

Fobiak gainditzeko beste terapietako bat portaera-terapia da. Terapia horren bidez,
pazienteak neurririk gabeko portaerak aldatu eta ohitura horiek ahazten ikasten du.

Tratamendu berriena, nahiz eta oraindik ikerketa fasean dagoen, errealitate birtualean
oinarritua dago. Helburua, beldurrezko filmetan bezala, egoera kontrolatu ahal izatea da.
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METODOA

Pazientea 22 urteko emakume bat da, ezkongabea eta unibertsitateko ikaslea. Ez du arazo

ekonomikorik eta bere guraso eta hiru ahizpekin bizi da; bera zaharrena da.

Berak dioenez, bere eguneroko bizitzan agertzen zaizkion egoera sozial gehientsuenak

saihesten ditu; besteak beste, bere fakultateko tabernara joateko eta bere ikaskideekin eta

irakasleekin hitz egiteko zailtasunak ditu. Ez da asteburuetan ateratzen, ez da festetara

joaten, ez du jendearen aurrean jaten, oso zaila egiten zaio jende talde baten aurrean hitz

egitea (3 pertsona), ez da jendearekin irteten, asko kostatzen zaio ikasketekin

erlazionaturik ez dauden elkarrizketak hasi eta mantentzea.

Egoerak zailagoak gertatzen zaizkio gizonekin, pertsona ezezagunekin, talde handietan eta

egoera ez formaletan. Pentsamendu nagusiak ondokoak dira: gorritu egingo naiz , ez dut

jakingo zer egin , arraroa naizela pentsatuko dute , etab. Oso kezkaturik dago besteek

berari buruz pentsatzen dutenarekin.

Bere burua lotsatitzat jo izan du beti, baina institutuan bere arazoa areagotu egin zen.

Igeritokira joateari eta jendearekin ateratzeari utzi zion eta bere barnean eta ikasketetan

gero eta gehiago sartu zen.

Gero eta okerrago sentitzen da eta etxean komentatzen duenean gehiegikeria dela

pentsatzen dute. Ez dauka osasun arazorik eta ez du inoiz kontsultatu arazo honegatik.

Bere zaletasun nagusiak irakurtzea eta zinera joatea dira, baina ez da inoiz bakarrik joatera

ausartu.

Neskak sendagilearen laguntza eskatu du.

TRATAMENDUA

Ebaluazioa egin ondoren, fobia sozialari eta berau gaur egun mantentzen duten faktoreei

buruzko informazio argia eta zehatza eman zitzaion pazienteari. Fobia zer den eta zer

sintoma dituen azaldu zitzaion.

Zortzi saioko programa terapeutikoa izan zen, taldean (5 paziente), astean behin. Saioak bi

ordu eta erdikoak izan ziren.



ONDORIOAK

Proposatutako tratamendua laburra da, ongi egituratua dago eta pazientearentzat

lagungarria da bere arazoa nola mantentzen den ulertzeko eta egoera sozialei aurre egiteko

estrategiak ikasteko.


