
 Lauki 
“irekia”

Pertsona batean guz-
tiek ikusten dituzten 
gauzak irudikatzen 
ditu. Nik neure buruaz 
dakidana eta besteak 
ere ezagutzen duena. 
Esaterako, nik nire ize-
na dakit. Besteak ere 
badaki. Beste pertsona 
nire Web gunean sartu 
bada, nire interesetako 
batzuk ere ezagutzen 
ditu. Pertsona batekin 
lehenengoz elkartzen 
garenean, leihoa (lau-
kia) oso gutxi irekia 
dago. Ez dugu izan 
elkarri informaziorik 
jakinarazteko denbo-
rarik. Elkar ezagutzeko 
prozesuak aurrera egin 
ahala, leihoak zabalduz 
joango dira. 

Lauki 
“itsua”

Ni ohartu gabe besteek 
nitaz dakizkiten edo ja-
kintzat dituzten gauzak 
irudikatzen ditu. Esate-
rako, jatetxe batean 
bazkaltzen ari garela, 
jatekoak aurpegia apur-
txo bat zipriztintzen dit. 

2. lan-fi txa

Esperientzia: “NIRE KARPETAKO SINADURAK”

Johariren leihoa, José Luft eta Harry Ingham asmatzaileek 
hala esan baitzioten, geure buruak ezagutzeko eskema da. 
Irudian ikusten denez, pertsona bakoitza lau panel edo “lei-
hok” irudikatuko lukete. Leiho edo lauki bakoitza mugitu 
daitekeen gortina bezalakoa da. Gortinak ireki ahala, hobe-
to ezagutzen dugu geure burua. 

Johariren 
leihoa

Informazio hau lauki it-
suan dago, nire solas-
kideak ikusi arren nik 
ikusten ez dudalako. Ez 
naiz ohartu. Aurpegian 
zerbait daukadala es-
aten badit, leihoko gor-
tina eskuinaldera mugi-
tzen da eta informazioa 
lauki irekiaren  eremura 
zabaltzen da.  Egoera 
konplexuagoei dagokie-
nez ere, askotan ez gara 
jakitun izaten. Adibidez, 
solaskidearekin elkarri-
zketan ari naizela, berak 
igar dezake ez diodala 
aurpegira begiratzen. 
Beharbada ez du ezer 
berezirik pentsatuko, 
edo, bere esperientzia-
ren arabera, pentsa de-
zake ez diodala zintzo 
hitz egiten, edo pertso-
na lotsatia naizela ohar 
daiteke. Ikusten duzu-
nez, badira besteak, ni 
konturatu ez arren ere, 
nitaz jakin ditzaken gau-
zak.

Lauki 
“ezkutua”

Neuk neure buruaz 
dakidana eta besteek 
inola ezagutzen ez du-
tena irudikatzen du. 

Esaterako, ez dut esan, 
ez dut aipatu, ez dago 
nire web gunean zein 
izozki-zapore dudan at-
seginen. Informazio hau 
lauki ezkutuan dago. 
Gerezi-izozkia gustat-
zen zaidala esan bezain 
laster, lauki ezkutuko 
informazioa mugitzen 
ari naiz eta lauki irekia-
ren eremua zabaltzen.

Berriz besteei jakinara-
zi diezaiekegun infor-
mazio-kopurua dago. 
Neuk esango dut une 
bakoitzean nire gauza 
pertsonalenak nori kon-

tatuko dizkiodan. Elkar 
ezagutzea eta elkarren-
gan konfiantza eduki-
tzea lortzen badugu, 
orduan erosoago senti-
tuko naiz neure burua-
ri buruzko xehetasun 
barrukoenak esateko. 
Prozesu honi “norbere 
burua irekitzea” (auto 
apertura) esaten zaio. 

Lauki 
“ezezaguna”

Neuk neure buruaz ez 
dakidana eta nire so-
laskideak ere jakin ezin 

duena irudikatzen du. 
Esaterako, nik noizbait 
izandako amets bat 
kontatu dezaket. Biok 
horren esanahia uler-
tzen saiatzen bagara, 
ezagutza / ezagutzen 
den datu berri bat sor 
daiteke. Elkarrizketa 
gertatu baino lehen, 
nik ez nuen ezagutzen, 
ezta nire solaskideak 
ere. Pertsonak egoera 
berrietan jarriz gero, 
solaskide batek ere 
ezagutzen ez zuen in-
formazio berria ager 
daiteke.
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ARIKETA

• Johariren Leihoaren arabera”, jarri lauki itsuan  besteek 
nitaz esan dituzten eta nik ez nekizkien gauza batzuk.

• Jarri lauki ezkutuan neure buruaz neuk bakarrik dakidan 
eta besteek inola ez dakiten gauzaren bat. 

Johariren 
leihoa
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