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EUSKADIKO ELKARLAN ZUZENBIDEKO ELKARTEA

Nahi duzun tokian, ez da gogo onik, konpromisorik eta, batez ere, erantzukizun
sozialik faltako. Eskerrik asko elkarlaneko zuzenbidearen mundura eta horrek
dakarren iraultza kulturalera hurbiltzeagatik. Badakizu Maria Jose non aurkitu.
Koldobike Uriarte Ruiz-Eguino, Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa
Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza. Eusko Jaurlaritza.

Maria Josek hamar pertsonaren energia du et a beste askoren adeitasuna. Jendea
konektatzen eta inspiratzen ikusi dut, hainbat egoeratan bere adimena eta dedikazioa
emanez. Espainian lehen aldiz bisitari gisa, Mariak bere abegi eskuzabal eta gida
turistikoarekin bete ninduen, eta bere familiako kidee kin beren etxeetan denbora
pasatzeko pribilegioa ahalbidetu zidan.
Nire desiorik beroenak Mariari eta bere familiari bidaltzen dizkiet. Maria

Marguerit Picard, Melcako abokatu kolaboratzailea eta Melbourneko (Australia)
Elkarlan Zuzenbidearen Elkarteko presidente ohia.

Maria Jose maitea,
Plazer handia izan da zu ezagutzea, eskerrik asko elkarte iraultzaile bateko
presidente ausarta izateagatik eta eskerrik asko beste eskubide bat eta munduan
egoteko beste modu bat posible delako ziurtasuna kutsa tzen digun pertsona
izateagatik.
Gema Varona, IVAC-KREIko ikertzaile iraunkorra, UPV/EHU.

M I L A E S K E R, M A R Í A J O S E

María José, jarraian datozen lerro hauek aprobetxatzen ditut omenaldi pribatu xume baina
sentitua egiteko.
Aitzindari izatea ez da erraza, ezertan; zu ibili zara bide bat irekitzen, biltzen eta hartzen,
interesdunei hori eginda zegoela sentiaraziz. Zuk bakarrik dakizu zer faktura ordaindu
behar izan dituzun.
Mila esker!
Miresten dut zure abioa, zure gogoa, zure lehentasuna, zure koherentzia handia, zure
pazientzia, zure irribarrea, zure duintasuna eta batez ere, guztiekiko zure dotorezia.
Prozesuan ikasi duzu, mugitzen zaituena eta hunkitzen zaituena barneratu duzu; baita
niretzat garrantzitsuena dena ere: gure begien aurrean hazi zara, guri irakatsi diguzu,
hori bai, nahi bagenuen eta ikasteko prest bageunden. Behartu gabe, inposatu gabe...
entzunez, arnasa hartzera irtenez, aurrerapausoak emanez, eta zergatik ez, atzerantz,
indar handiagoz itzultzeko.
Aitortu behar dizut hasieran ez zintudala "harrapatzen", ihes egiten zenuela... ez zintudala
jarraitzen. Nigandik 1.000 milioi argi urtera zindoazen. Gaixoa ni. Gero, hainbeste eta hain
ongi ikasi dut!!!!! Zutaz, nitaz eta gainerako lankide laguntzaileez. Hain harro eta eskertuta
nago zu ezagutu izanaz, eta zu jarraitu izanaz, nahiz eta zu erosten amaitu ez, je, je... Pentsa
zer den gure burmuina, ezagutzen dugun txarrari helduz, ona zer den ezagutzera
ausartzeko arriskuari baino lehen.
Orain dela urte batzuk LBP intentsibo bat egin nuen, barrutik asko nahastu ninduena, eta
bide berean jarri ninduen: sentibera, irekia, zain... Eta hor agertu zinen zu eta kolaboratiboa;
hau izan zen barne-aldaketa sakon eta bikain baten hasiera nigan. Berriro: eskerrik asko!
Badakit hor jarraituko duzula, dena eta gehiago ematen. Honetan sinesten duzulako,
zarelako eta, gainera, zaudelako.
Jarrai dezagun...
Musukada
Ana Mendía, abokatu kolaboratiboa.
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Bat etortzea luxua bada, sakonki konektatzea esperientzia liluragarria da besteekiko
interakzioei irekitasunez, eskuzabaltasunez, konfiantzaz eta zintzotas unez aurre egiten
dienarentzat.
Gure lagun eta lagun onenekin hain garrantzitsuak diren konexio horiek lortzen ditugu,
baina ustekabeko norbaitekin ere sor daitezke.
Garrantzitsuena

konexio

gertagaitzaren

zartada

hunkigarria

gertatzen

denean,

partekatutako elkarguneak ezagutzea ahalbidetzen digun inspirazioa ezagutzea da. Ia
ezer ez.
Friedrich Schillerrek esan zuen: "Ez dago kas ualitaterik, eta halabehar gisa aurkezten
zaiguna iturririk sakonenetatik sortzen da"; horrelaxe da Maria Jose adiskide maitea,
horrek gure bideak batu zituen eta konplizitatean batuta egoteko aukera emango
digu.
Konexioaren lurraldea hain da pribatua, sak ona eta karismatikoa, ezen bakean
sentitzen baikara, konfiantzaz, baina, batez ere, zoriontsu.
Gonzalo Iturmendi Morales, Bufete g. Iturmendi zuzendaria eta elkartuak. Abokatu
kolaboratiboa. ACERSeko idazkaria. UNESCO Katedra irakaslea. Gemmeko kidea.
María José - Lan zoragarria egin du Zuzenbide Kolaboratiboko presidente gisa. Bere
erakundea eta Euskal Herria munduko agertokian jarri ditu handitan pentsatuz.
Lankidetza agindu globala da gure munduak XXI. Mendetik bizirik iraun dezan,
pertsona, erakunde eta planeta guztiak ohoratuko dituen modu iraunkorrean.
Nazioarteko lider bihurtu da elkarlaneko zuzenbidean, bere ikuspegiarekin eta lan
gogorrarekin.

Eskerrik

asko

hitz

egitera

gonbidatzeagatik

eta

Negoziazio

Egituratuagatik nahiz desgaitasuna duten pertsonek mundu digitalean parte hartzeko
duten eskubideagatik duzun gogo biziagatik. Mila esker.
Eskerrak eman nahi dizkiot Kimi aurkezteagatik, eta espero dut gure bideek elkarrekin
jarraituko dutela etorkizunean ere. Arrakasta handia opa dizut zure bidaiaren hurrengo fase
honetan.
Eskerrik asko
Lainey Feingold.

Abokatu

eta egile aditua

negoziazio egituratuan (Kalifornia).

irisgarritasun-eskubideetan

eta
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Kaixo Maria José
Besarkada zirraragarri bat bidali nahi dizut zuretzat ere esanah i berezia duen egun
batean.
Gozatu egin dut zure proiektuetara hurbilduz, batzuetan buru -belarri parte hartuz
eta nireak ere eginez. Harritu egin naiz zure lan -gaitasunarekin, zure jakintza
profesionalarekin, zure ikasteko, berritzeko eta sortzeko etengabe ko gogoarekin,
zoritxarra

gainditzeko

gaitasunarekin

eta

agertoki

berrietara

egokitzeko

malgutasunarekin.
Pertsonalki, zer esan behar dizut!
Goli, onena opa dizut, bihotzez. Muxu handi bat.
Susana Sayas, medikua eta Coach kolaboratiboa.

Eskerrik asko, María José.
Euskadiko lehen fededuna izan zinen elkarlaneko mugimenduan, eta zugandik sortu
zen elkartearen ideia.
Zure gogo, indar, gogo eta enpatiarekin, pertsona asko kutsatzeko gai izan zara,
elkartean eta ordezkatzen duzun guztian parte har dezaten e ta lagun diezazuten.
Zaila litzateke horiek kontatu ahal izatea, eta zaila zen sinestea elkartea sortu zenean
puntu horretara irits zitezkeela.
Urteetan zehar deskubritu diguzun guztiarekin, profesional eta pertsona gisa
ikasteko eta hobetzeko aukera eman diguzu.
Elkartearen ama izan zara, eta hura gabe ez zinen hain indartsu jaio eta ez zinen ibili
orain arte egin duzun bide osoan. Orain, handiagoa (pixka bat) egin denez, bere bidea
egiten uzten diozu, eta aurrera egiten, beste proiektu batzuetan zentratu ahal izateko.
Esku onetan egongo da seguru. Zorte on zure proiektu berrietan, eta eskerrik asko
guztiagatik.
Itzuli garatzen corpus bolumen handiarekin lagundu duten erakundeak:
David Sánchez, a & L Bufete jurídico y Tributario erakundeko abokatu kolaboratiboa.
Zuzenbide Kolaboratiboko eta Arteale diruzaina.
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UBUNTU Mariajosé
Eskerrik asko zure asmoagatik, zure MERÁKIrengatik
Eskerrik asko WARMDUSCHER zure wabi-sabi bideari aurre egiteko duzun energiagatik
Gozatu WALDEIBSAMKEIT uneak eta esperimentatu beste BOKETTO.
Besarkada bat
Txus Imaz, Elkarlaneko Profesionala. Kalitate Zerbitzuko burua, Gasteizko Udala.
ADCE Zuzendaritza Batzordeko idazkaria.
Ubuntu (*) Bantú Nguni. "Nire balioan aurkitzen zaitut zugan, eta zuk nigan aurkitzen duzu"
esan nahi du. "Giza ontasuna" bezala ere itzul daiteke.
Hegoafrikako izpiritua era askotara interpreta daiteke, guztiek printzipio komun bat
partekatzen dute, eta horren arabera, gizakiok ezin hautematen ditugun formekin
konektatuta gaude,... "neu naiz guztiok garenaren ondorioz naizena
Meráki (*) Greziera. "Bihotz-bihotzez eman zerbaiti eta egin arima, sinetsita eta grinaz".
Zure ehuneko ehuna ematen duzunean, azken emaitza ezin hobea da. Merakiaren
kontzeptua estu-estu lotuta dago greziar kulturarekin, gogoetarako grina mota bat eta
xehetasun txikien estimazioa nabarmentzen baititu.
Warmduscher (*) Alemana. "Dutxa beroak soilik hartzen dituen pertsona; hau da,
erosotasun-eremutik alde egiteko gai ez dena"
Hain da erraza norbere burua konformatzea eta ez galdatzea, non une bat iristen baita,
etxetik irten arte beharrezko iruditzen ez zaizuna. Saiatu eta porrot egiteko eginak gaude,
hutsera jotzeko, nahiz eta batzuetan lurrean etzanda egon. Beraz, zoaz eta dutxa bat ur
izoztu.
Wabi-sabi. (*) Japoniarra. "Edertasuna inperfekzioan ulertzea; bizitzaren eta heriotzaren
zikloa onartzea". Japoniar printzipio estetiko hori, irakaskuntza buditetatik datorrena,
edertasuna osatugabean eta inperfektuan aurkitzean oinarritzen da. Gure bizitzaren
iragankortasuna eta asimetria onartzeak bizitza xume baina atseginagoa eman diezaguke.
Waldeinsamkeit. (*) Alemana. "Basoan egotea bakardade baketsuaz gozatzen eta
naturarekin harremanetan". Gutako gehienek ez dute sentitzen sentimendu hori, parke
zitadinoak basoen ordezko tristeak baitira, eta naturari izan ezik ia guztiari lotuta gaudela
dirudielako, naturak adarren artetik ihes egiten duen leku bakarra baita.
Boketto. (*) Japoniarra. "Urrutian begirada galtzea, ezer berezirik pentsatu gabe", oso handia da
japoniarrek ezertan ez pentsatzea izen bat emateko bezain estimu handian izatea. Halako bizitza
frenetiko eta agendak hain aseak izanik, noraezean ibiltzea arnasa da gure adimenentzat.
(*) Ella Frances Sandersen "lost in translation" ibrotik ateratako terminoak.
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María José, faltan botako zaitugu, baina zure lankidetzarako balioa izaten jarraituko dugu,
eskerrik asko ausardiagatik eta lanagatik.
Adolfo Lander, Funtzio Publikoko zuzendaria, DFA.
Maria Jose maitea,
Lehenik eta behin, eskerrik asko sei urte hauetan Elkarteko buru izan zarelako.
Berrikuntza sozialak pasio, iraunkortasun eta zintzotasun handia eskatzen duten erronkak dira
beti. Zalantzarik gabe, balio horiek definitzen zaituzte, eta, horiei esker, Zuzenbide
Kolaboratiboko mundu mailako erreferente bihurtu da abokatutza berritzailearen esparruan.
Ziur nago balio horiek beti gidatuko zaituztela, eta, horregatik, proiektu zoragarriak sortzen
jarraituko duzula, nire laguntza izan dezazun.
Eskerrik asko nire partetik eta zerutik beti gurekin etorriko den amaren partetik.
Beatriz Maillo, abokatu kolaboratiboa. Artealeko Patronatuko kidea.

Besarkada handi bat eta nire esker ona hasitako bideagatik, honek guztiak eskaintzen digun
ahalegin eta aukeragatik.
Paulina Romero, abokatu kolaboratiboa, Zuzenbide Kolaboratiboko Batzordea.

Eskerrik asko María José gatazka juridikoak konfrontaziorik gabe konpontzeko utopia egia
bihurtzeagatik. Eskerrik asko sortu duzun Euskadiko Elkarlan Zuzenbidearen Elkarteagatik.
Marta Ruiz, abokatu kolaboratiboa.
Eskerrik asko zure indar eta iraunkortasunagatik.
Eskerrik asko gogo biziz egoteagatik.
Eskerrik asko ez amore emateagatik eta zure ametsengatik
ilusioz borrokatzeagatik.
Besarkada handi bat.
Elena Vélez de Mendizabal, abokatu kolaboratiboa. Beroa Fundazioa.

M I L A E S K E R, M A R Í A J O S E
Maria Joserekin izan nuen lehen harremanetik argi geratu zen bera "naturaren indarra" zela,
estatubatuarrek esango genukeen bezala. Bera zale amorratua da "bezeroaren subiranotasuna"
liskarrak konpontzeko prozesuan sartzeko, eta antolatzaile maistra ere bada. Espero dut Elkarlan
Zuzenbideko nire lankide espainiar guztiek balioetsiko dutela Maria Josen jaso duten oparia.
Maria Jose, " Macho man " batek ere ezin du geldiarazi.
Paul Faxon, enpresen abokatu kolaboratiboa eta prestatzailea, Boston. 2014an, gure
herrialdeko lehen prestakuntzaren lider gisa parte hartu zuen.

Eskerrik asko Maria Jose! Zuzenbidearen berritzailea zara, baina, batez ere, bere
humanizazioaren aldeko borrokalaria.
Jendeari sinetsarazten diozu dena posible dela egiten duzunarekiko grina galtzen duzulako.
Bizitzak elkartzen jarraitzea espero dut, ziur bainago kolaboratzailea lan-zuzenbidean
sartzen dela; ezinezkoa denak denbora gehiago behar du.
Elena Pérez Barredo, Laneko zuzendaria, Eusko Jaurlaritza.

"Eromenak sendatu egiten du". Niretzat oso garrantzitsua den lan pertsonal bat egiten
nuenean bururatu zitzaidan esaldi hori. Nire originaltasunean pentsatuz puztu zen nire egoa.
Laster jakin nuen bazela Guillermo Borjaren liburu bat izenburu horrekin. Iruditzen zait
elkarlaneko mugimenduarekin antzeko zerbait gertatzen dela. Hasiera batean, eromen puntu
bat dauka. Gatazken kudeaketan berritzea zaila da, eta konpromiso handia eskatzen du,
profesionala zein pertsonala. Ez dakit zerbait sendatzen duen, baina ziur nago ekarpen handia
egin diezaiokeela gizarteari eta bizikidetza harmoniatsuago bati. Hori esanda, Maria Jose
eskerrak ematen dizkizut zure erokeriagatik, ausardiagatik eta bilaketa honekin duzun
konpromisoagatik. Eskerrik asko egin eta eman diguzun guztiagatik!!

Asier Lopez de Gereño, Coach kolaboratiboa.

Eskertzen dizut abokatu gisa hobetzen utzi izana, baina are garrantzitsuagoa izan da nire
bizitzan ireki dituzun leihoak.
Ignacio Subiza, abokatu kolaboratiboa.
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Zorionak Zuzenbide Kolaboratiboko presidente gisa izandako arrakastagatik. Ikuspegi berri
horiek aurkezteko duten iraunkortasuna da elkarteak izan duen arrakastaren funtsezko zati
bat. Edozein aldaketa-agentek "ez" hitza entzutera ohitu behar du, eta gero bere aldaketarekin
jarraitu, erresistentzia hori gorabehera. Eskerrik asko komunitatean pertsonak elkarrekin
egoteko modu berriak sortzeko egin dituzun ahalegin guztiengatik.
Glenn F. Meier, kontratu kontzienteetan eta kapitalismo kontzientearen mugimenduan
aditua.

Maria Jose aspalditik ezagutzen dut. Berarekin partekatu nuen unibertsitateko aldi labur bat
eta Arabako abokatuen elkargoko gobernu-batzordean ere oso garai labur baina bizia. Arrazoi
gehiegi ditut, beraz, zure balio profesionalaren berri izateko. Baina duela urte batzuetako
uztailaren 31 arte, zoritxarrez gure kolektibo profesionaletan hain ohikoak ez diren beste
ezaugarri batzuei erreparatu nien: bere giza maila izugarria eta sinesten zuen proiektu
bategatik zorabiatu gabe parte hartzeko eta borrokatzeko zuen prestasuna. Orduan,
zuzenbidea ulertzeko eta egikaritzeko gure modua aldatzeko bere desira irmoaren lekuko
zuzena izan nintzen, baina batez ere horretara jartzeko zuen adore izugarria antzeman ahal
izan nuen. Nire intuizioak ez zuen huts egin. Sei urte geroago, fruitu askok ziurtatzen dute
berak hasitako bidea ez dela hain estua eta askoz ere ibiliagoa dagoela.
Zalantzarik gabe, zu bezalako jendearen fedea eta eskuzabaltasuna da beste batzuk pertsona
gisa hazteko ongarririk onena. Nire esker on xume eta zintzoa opari horrengatik eta musu
handi bat, Maria Jose.
Tomás Arrieta, CRL-ko presidentea.

Maria Jose maitea:
Eskerrik asko elkarlan-zuzenbideari lotzeagatik.
Eskerrik asko zure grinagatik, jarraikitasunagatik eta ilusioagatik. Zure gogo kutsakorragatik
eta aurrera egiten jarraitzeko duzun energiagatik, beti aurrera.
Iragan komun bateko zerbaitek batzen gintuen.
Niretzat pozgarria izan da zurekin bat egitea eta zu ezagutzea. Kontuz ibili! Besarkada handi
bat.
Marta Buesa, abokatu kolaboratiboa.
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María Joserentzat, Zuzenbide Kolaboratiboko presidentetza agurtzeko omenaldi txiki honetan.
Esatea: ilusioa, indarra, gogoa, adimena eta maitasuna; eta pertsona bati buruz esatea nire lagun
maite Maria Joseri buruz hitz egitea da.
Eskerrik asko elkarte honi forma emateagatik eta, batez ere, lankide sentitzean gutako batzuen
begiak eta belarriak irekitzeagatik.
Nahiago nuke zure bulkada aprobetxatzen jakingo bagenu eta hainbeste kostata erein duzuna
hazteko gai izango bagina.
EMAN ETA ZABAL ZAZU kontsigna pertsonala egin duzu.
Gaur, hamar urterekin bezala, nire lagunak aukeratuko banitu berriro, segundo bakar batez ere
zalantzan egon gabe, Maria Jose haien artean egongo litzateke.
Arantza Aranzabal, Mediku Dentista. Kolaboratzaile profesionala. ELKARSANA osasun
integratiboko kontratu kontzienteen proiektua sustatzen du.

ESKERRIK ASKO Mª JOSÉ:
Nire pasioetako bat magia da, eta jendeak aztia ote naizen galdetzen didanean, nahiago dut
ilusionista naizela esan, maite dut ilusio-sortzaile kontzeptu hori, ezerezetik zerbait agertzea,
eta jendeak sortutako ilusio horrekin gozatzea.
Hori guztia zuri esateko, eskerrik asko ilusionista, Elkarlan Zuzenbidearen ilusioa sortu
duzulako gugan, eta lortu duzulako, ia ezerezetik, Elkarlan Zuzenbideko Elkarte bat sortzea,
indartsua, bizia, kementsua, prestatzeko eta praktikatzeko gogoz dagoena, eta, logikoa denez,
horretarako ahalegin pertsonal handia egin duzu, altruistikoki sakrifikatu zara proiektu
honengatik, eta oso pozik egon behar duzu lortutako emaitzarekin, eta, horregatik, merezi
duzu.
Ziur nago proiektu berriei aurre egiten jarraituko duzula, horietako batzuk dagoeneko
martxan baitaude, eta berriz ere zure nortasuna, eskuzabaltasuna, profesionaltasuna eta lana
direla eta, ilusio berri bat sortuko duzu jendearengan, errealitate gogor batetik ihes egiten
diguten ilusioak izateko hain premian gauden mundu honetan.
Onena opa dizut, ahal duzun neurrian atseden har dezazun eta proiektu berrietan goza
dezazun.
Bihotzez eskertzen dizut. Muxu handi bat
JON OSCOZ, abokatu kolaboratiboa.
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Askotan mendiari behetik begira geratzen gara, gailurra eta iristeko zailtasuna bakarrik
ikusten ditugu, batzuetan norbait gure ondotik pasatzen da, igotzera animatzen gaitu eta bere
bideari jarraitzen dio; gutxi dira gelditu eta galdetzen dutenak, eta gutxiago zurekin doazenak
eta igotzeko beharrezko baliabideak eta materiala ematen dizkizutenak, oso gutxi.
Zu, Maria Jose, pertsona horietako bat zara.
Eskerrik asko!
José Orbe, abokatu kolaboratiboa.
María José,
Nik ez zaitut asko ezagutzen. Elkartearekin nuen harremanaren hasieratik, presentzia handia
ikusten nuen zugan.
Deustuko Unibertsitatera joan ginen egunean, oso pozik geratu nintzen Maria Jose pertsona
ikustean, ez presidentea. Eta asko gustatu zitzaidan zu ezagutzea eta balioetan eta ideietan lotura
sentitzea.
Guztiarekin geratzen naiz eta horrekin geratzen naiz, ezagutzea merezi duen pertsonarekin.
Besarkada amultsu
Virginia Lebrero, psikologo kolaboratiboa.

Maria Jose, eskerrik asko zure dedikazio eta lanagatik. Zuri esker elkarlaneko zuzenbidea
ezagutu nuen (Angel Gaminderen deia ere gogoan dut) eta aurrerapauso handia izan zen nire
eguneroko lanean.
Eta horretan jarraitzen dugu.
Besarkadak!!
Alkain Oribe, abokatu kolaboratiboa.

María José mila esker sei urte hauetan egin duzun lanagatik.
Zuri esker, berriz lotu natzaio "kolaboratiboa" ri. Lortu duzu ulertzea hau ez doala
abokatuengandik bakarrik, eta nire egungo lan-etapan metodologia hori bat datorrela, eta
baliteke munduko partzela txiki bat aldatzea.
Behin Ferrán Adriáren esaldia bidali nizun: "Batzuetan jendeak ez baditu zure proiektuak
ulertzen, berrikuntzan ari zarela esan nahi du, badakizu... zure ideiak ez dira eroak, bisionarioak
dira".
Segi ametsetan eta ez utzi ameslari izateari. Mila esker!
Miren Leiceaga, abokatu kolaboratiboa eta ACCEM Vitoriaren arduraduna.
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Maria José, oso harro egon behar duzu egindako lan guztiagatik. Elkartea sortzeaz gain,
lankide askok gure lanbidean jarduteko beste modu bat aurkitu eta praktikan jarri izanaren
arduraduna zara. Ziur nago irudi horrekin amaituko dugula (askotan merezi dugu, aitortu
behar dugu) "abokatuak gatazka zailtzen eta larriagotzen duela". Elkarlan-zuzenbidearen
printzipioak aplikatuz eta barneratuz lan eginez, eraginkorragoak izango gara, eta ahalik eta
ondoen lagunduko diegu gure bezeroei ez ezik, gizarteari ere, oro har. Argi daukat!!!
Gu IZURDEAK gara!!!
Besarkada eta musu handi bat!
Anouska Sucunza, abokatu kolaboratiboa.

MJ maitea
Zuri esker, Euskal Herria, orain, pertsonak berritzaileak diren legezko komunitate gisa
ezagutzen da mundu osoan. Gemmak egindako txostenean, inpaktu bakoitzak bere izena izan
lezake ondoan: MJek egin du hori! MJ hasi da hori! Etekina atera zuten pertsona guztiek, modu
baketsuan dibortziatu ziren bikoteek, orain etxe bat duten errefuxiatuek, beren indarrari eta
erabakitasunari esker egin zuten.
ADCEren presidentzia uztean, zure "semeak" (Zuzenbide Kolaboratiboko) munduan loratzen
jarraituko duela jakitea espero dut. Arteale hainbat modutan haziko da. Ondare zoragarria
utzi du hurrengo belaunaldirako.
Eskerrak eman nahi dizkizuet guztiontzat funtzionatuko duen lege-sistema baten sorreran
nire bazkide izateagatik.
Sinestezina zara!
J. Kim Wright, abokatua, egilea eta Zuzenbide Integratiboaren munduko liderra.
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It is the quality of one's convictions that determines success, not the number of followers."
"Konbentzimenduen kalitatea da, ez jarraitzaileen kopurua, arrakasta baldintzatzen duena"
esaldia Remus Lupin Harry Potterren sagako pertsonaiarena da, baina nik zurekin lotzen
dut. Izan ere, zure sinesmenen kalitateak aitzindari izatera eraman zaitu.
Eta ohore egiten dit harresiei ateak irekitzen lagundu izana,
Eta gero bide berriko tarte luzeak partekatu izana,
Itxaropenaren argi argian, eta zailtasunaren itzalen artean ere bai. Orain, zure asmoa eta
arreta lerrokatuz, Head, Heart, Hands and Hearing, zaindu urrats bakoitza munduaren
eraldaketa zailenean:
Zu zeu izanik kanbioa.
Bihotzez,
Alex Carrascosa, artista eta bideratzailea.
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Maria José,
Mila esker zure kemen guztia emateagatik, irribarre batekin eta ereiteari inoiz ez uzteagatik,
iraunkortasun adibide bat zara, naturaren indar bat beti besteen zerbitzura.
Eskerrik asko guztiagatik.
Jacobo Ducay, Habitus Inc.eko abokatu eta prestatzailea.

Duela pare bat urte beka bat eskatu nuen atzerrian ikasteko. Nire proiektua, jakina,
elkarlaneko abokatutza Zen. Hori azaltzeko orduan, atzera egiten saiatu nintzen eta Elkarlan
Zuzenbidea nire bokazioa nola eta noiz bihurtu zen ulertzen.
Kontakizunean izen propio batzuk zeuden. Maria Jose Anitua goiz agertzen zen. 2013an
bulegora egindako dei harekin hasi zen guztia, gure webgunean "elkarlaneko dibortzioa"
aurkitu, Artiumera irailean gonbidatu eta 2014ko martxoan Milanera joan ondoren; bidaia
zoragarri honen historiako lehen hitzak baino ez ziren izan.
Ordutik, lehen lerroan ikusi ahal izan ditut mendiak eta noes mendilerroak bezalako eskalak
eta gainak, baietza bilatu eta aurkitu egin behar baita. Zurekin izandako esperientzien eta
ikaskuntzen zerrenda ezin da hartu: aukerak ikusten jakitea, aliatuak aurkitzea, etorkizun
berriak aurkitzea; eta zeruan muga ezartzea, mundua aldatu nahi dugu!
Ez Elkarlan Zuzenbidea, ez Elkartea, ez ni neu ez ginateke garena, zure kemen eta
iraunkortasunagatik ez bada.
Beka ez zidaten inoiz eman, baina bizitzak abentura bat erreserbatua zidan kilometro
gutxiagora, urrutirago iristeko.
Eskerrik asko, beraz.
Carmen Aja Ruiz, abokatu kolaboratiboa eta Zuzenbide Kolaboratiboko idazkari teknikoa.
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María José
Presidentea, lankidea, laguna
María José
Emakumea, ontasuna eta grina.
Gizonen mundu bateko diruzaina izateagatik ezagutu zintudan,
Eta Artiumeko aurkezpen batean ulertu zintudan.
Horixe zen nik bilatzen nuena.
Eta zuk aurrean jarri zenidan!
Emakume sinestezina
Borrokalaria, ameslaria, konplidorea
Ezer ez zaio kontra egiten
Sinesten, borrokatzen eta lortzen duena
Liburu bat maite duela.
Autorea ekarri eta irauli egiten gaitu,
Eta onena
Bere ilusioak kutsatzen gaitu!!
Benetan, ez dakit nola eskertu.
Transmititu, irakatsi eta lagundu didazun guztia
Pertsona hobea sentitzen naiz
Eta hori nik eman diezazukedana baino askoz gehiago da.
Ez da eman eta jasotzeko kontua,
Baina bai eskertzekoa
Eta bakoitzari berea ematen jakitea,
Eta nik zuri asko zor dizut.
Hau ez da agurra,
Errekonozimendua baino ez.
Pertsona aparta,
Oinez ibiltzen irakatsi diguna.
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Eta orain zure lekutik
Jarraitu gurekin
Ibiltzera eramango gaituen ibilaldi honetan
Betetasun bat gure lanean.
Behar gaituenari laguntzen lan egitea
Gure beharrak aitortzen lan egitea
Bizikidetza hobean lan egitea
Non sentitzen garen zoriontsu aniztasunean
Eta bakar-bakarrik ausartzen naiz esatera
Ez duzula presarik askatzeko,
Utzi bihotzera joaten.
Eta ez zalantza egitera garamatzan
Buru arrazional horrengatik.
Eta eskuordetu zaitez.
Beldurrik gabe kontrolatu beharko dugu
Dena dabilela eta pasatzen dela.
Gauzak gertatu egin behar direlako.
Beraz, kaleratzen nauzu.
Idazten ari natzaizun une honetan bakarrik.
Beti zurekin egotea eta ikasten,
Hazten eta hobetzen jarraitzea espero baitut.
Benetan, María José
Benetako luxua zu izatea eta ezagutu ahal izatea.
Zu zaren bezalakoa:
Bihotza, eskuzabaltasuna eta grina!
Asko maite zaitut
Eta ez dizut hori esango: ez aldatu inoiz
Alda ezazu! Eboluzionatu egin behar da eta.
Eta segi eboluzionatzen zu bakarrik gai zaren bezala!
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Muxu bat bihotz-bihotzez.
Bere irakasle zoriontsuari
Eta mila esker nigan jarritako konfiantzagatik!
Susana Sucunza, abokatu kolaboratiboa eta Zuzenbide Kolaboratiboko presidentea
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