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Kahit sino—kasali na ako—may mahalagang matututunan dito. I 
highly recommend this even to all seminary formators and 
seminarians, including our drivers and helps! Tuklasin ang TSJ, 
paano “palitan ang kawali”, at marami pang positibong pananaw 
na pwedeng magpabago sa buhay mo! 

BISHOP GERARD ALMINAZA 
Bishop, Diocese of San Carlos 
Vice-Chairman, CBCP Episcopal Commission 
on Social Action, Justice and Peace

Bawat isa ay naglalakbay sa patutunguhang walang katiyakan. Ang 
tanging katotohanan: HINDI KA MAG-ISA! Magkahawak tayo. Sa 
maliit nating hakbang, kalangkay natin ang Diyos. Halina! Sabay 
nating ipagpasalamat ang inspirasyon ng aklat na ito. 

GOV. HUMERLITO “BONZ” DOLOR 
Governor, Oriental Mindoro 
Vice President for Luzon South 
League of Provinces of the Philippines 

Sana, kapag sinimulan nating basahin ito, may panahon tayong 
huminto pagkatapos ng isang kabanata. Para mapagnilayan ang 
bawat mensahe. Para maangkin ang sinasabi sa atin. At para 
mapag-isipan kung paano natin maisasabuhay ang mga aral na 
dala nito. Napakayaman ng mga nilalaman ng koleksyong ito para 
lunukin nang minsanan. 

TESS GANZON 
President, Bangko Kabayan Foundation, Inc. 
Member, Economy of Communion International Commission 
Chair, PH Economy of Communion Commission

HINDI KA MAG-ISA is a book that holds wisdom earned through 
real life experiences and deep reflection, that we can apply to 
everyday life, mayroon mang pandemic o wala. It is impossible not 
to be able to relate, and hopefully become more mindful of our 
thought processes and eventual actions because of it. Salamat, 
Kuya Mimo. I was truly blessed by this book. Hindi lang siya 
magandang paalala na kapag may pananampalataya sa 
Panginoon, walang di kakayanin. Kasi maliban pa roon, nung 
naumpisahan ko ang pagbasa sa HINDI KA MAG-ISA, ayaw ko 
nang tumigil hanggang matapos. May God touch many hearts and 
minds through this sincere undertaking. 

MIKEE COJUANGCO-JAWORSKI 
Sports Official & Advocate, Environmental Advocate, Gawad 
Kalinga Volunteer, Wife, Mother, Homemaker



This compilation of short essays on living healthily, mindfully, 
meaningfully, and maximally is truly timely. Mimo Perez speaks 
from a genuinely caring heart, a deeply enlightened mind and a 
life-giving spirit. As a handy companion, this labor of love will 
surely inspire more “megastars” and eliminate more “negastars”. 

HARRIET HORMILLOSA, PHD, RGC 
Founder, Managing and Program Director 
Reintegration for Care and Wholeness Foundation, Inc.

Behind closed doors, feeling stuck or feeling alone?  Discover the 
open door to acceptance, accompaniment and positivity in this 
book, "Hindi Ka Mag-isa".  The perspectives and reflections will 
resonate in your heart and you’ll find out that you are not alone in 
your experience and that indeed God is with us on the journey. 

BOB LOPEZ 
Media and Faith Lecturer 
Covenanted Member of Ligaya ng Panginoon Community

This is great work, Mimo! Truly, an inspiration of the Holy Spirit! 
God has blessed you with 'eyes that see the heart'. And even 
beyond that, a will, docile to His compassionate response. This is a 
perfect companion in the present journey! All who drink from this 
well of life will surely be nourished! 

TITO ERNIE MAIPID, JR. 
Board Member & Values Formation Consultant 
Gawad Kalinga

Ang "Hindi Ka Mag-isa" ay tumutugon sa katotohanan ng ating 
mga personal na karanasan sa panahong ito, sa malalim ngunit 
simple, magaan, praktikal at balanseng paraan. Ito ay punung-
puno ng karunungan at kaliwanagan. Nararamdaman natin ang 
kabutihang-loob ng may-akda at paano siya ginagamit ng Diyos 
upang ipadama sa atin na kahit anong mangyari, mahal tayo ng 
Panginoon. Ipagkalat natin sa iba ang balitang ito! 

ILSA REYES 
Award-winning Communicator and Sought-after Healing Facilitator



Minsan lang ako makabasa ng librong kumakausap sa kahinaan ko, 
na parang kilala ako. Masarap sa pakiramdam ang mensahe ng 
bawat pahina. Parang kaibigang sinasamahan ka hanggang 
magkaroon ka ng tapang mamuhay nang mas maligaya. 

IYA SANTIAGO 
Personal and Professional Empowerment Coach

Thank you, Mimo, for the happy opportunity to read your book. I 
did find myself in some situations you had related. It was uplifting 
to know that I passed the hurdles precisely according to the same  
lessons of wisdom and faith that you shared. ‘Yan din ang wish ko 
sa sinumang magbabasa nito: wagas na kapayapaan ng puso at 
isip… dahil HINDI KA MAG-ISA! 

MEL TIANGCO 
Veteran TV News Anchor, 24 Oras 
Founder & Ambassador 
GMA Kapuso Foundation

Nakakatakot ang mag-isa. Mabagsik kapag sumugat ang 
matinding pangungulila. Hahanapin pa ba nila ako kung ako ay 
biglang mawala? Kailangan natin ang kapwa. Kailangan natin ang 
Diyos. Ito ang buod ng aklat. Kailangan natin ito. 

ARCHBISHOP SOCRATES VILLEGAS 
Archbishop of Lingayen Dagupan

Ako ito… Ikaw ito… Tayo ito! An ebook with which you can relate. 
Every part connects. It’s a humbling read. Yet as you reflect, you 
realize that this is really about us—past, present and future. It’s a 
call to action, a call to spiritual journey. Salamat, Mimo! 

LOUIE VILLENA 
Owner/OD & Management Consultant-Trainer  
CYNERGY SYSTEMS



Nilalaman 

Paunang Salita 

Pasasalamat 

Panimula         

0 1   Mahal Ka Ng Diyos 

0 2   Palitan Ang Negatibong Pananaw 

0 3   Kaya Ko Ito 

0 4   Wag Kang Magpatali Sa Takot 

0 5   Kaibiganin Mo Ang Takot 

0 6   Tanggapin Mo Ang Di Mo Kayang Baguhin 

0 7   Biyaya Ang Buhay 

0 8   Mas Malaking Larawan 

0 9   Salubungin Ang Wala Sa Plano 

1 0   Lahat Ito, Lilipas 

1 1   Maging Bukas 

1 2   Paaralan Ang Buhay 

1 3   Bored Ka Na Ba? 



 
 

1 4   Mapansin Mo Sana 

1 5   Wag Kang Maghanap Ng Problema 

1 6   Kasama Sa Pakyaw 

1 7   Tumawa Ka 

1 8   Pwede Laging Magpasalamat 

1 9  May Dalang Regalo Ang Krisis 

2 0  Tinuturuan Tayo Ng Buhay 

2 1  Tanggihan O Tanggapin 

2 2  Hindi Ka Alipin 

2 3  Bago Ka Mamatay 

24  Kumapit Ka Sa Pag-asa 

2 5  Likas Kang Mabuti 

2 6  Kaya Mong Pumanatag 

2 7  Gambalain Mo Kami 

2 8  Wag Kang Mag-Short Cut 

2 9  Pagkakataon Nating Mamulat 

3 0  Tuloy Ang Daloy Ng Buhay 



Paunang Salita 
Dito, 

Kaibigan kang ituturing, kakausapin, papayuhan, papaalalahanan 

Gamit ang mga salitang sasabay sa’yo 

Habang sumasakay ka sa alon ng pagbabagong dulot ng virus na ito. 

Dito, 

Ika’y aanyayahan. Tignan ang sarili. Kumustahin ang kapwa. 

Sipatin ang mga pangyayaring bumabalot sa isa’t isa. 

At hanapin ang Diyos. 

Sa pagtugon sa paanyaya, ang hatid ay biyaya 

Ng pananaw na bago at pagtanaw sa misteryo 

Ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa panahon ng COVID. 

Dito, 

Sana’y matagpuan mo ang Diyos. 

Nakabalot sa mga salitang unti-unti mong bubuksan habang nagbabasa 

Kasabay ng muling pagtuklas na ikaw mismo’y nababalutan din 

Ng kanyang presensiya 

At sa gayong paraan, dito, sa librong handog ni Kuya Mimo, 

Sa panahong matingkad ang distansya 

Ay sana’y mapalapit ka 

At maramdaman ang yakap Niya. 

 

Sabrina Ongkiko 
Public School Teacher 

2016 The Outstanding Women in the  

Nation’s Service (TOWNS) Awardee 



Pasasalamat 

Hindi ako mag-isa. 

‘Yan ang karanasan ko mula umpisa hanggang dulo ng book project na ito dahil 

marami akong kasama at katuwang. 

Unang-una, ang asawa kong si Aubrey. 

Salamat, mahal. Sa pagiging highly dependable critic, proofreader at editor ng lahat 

ng sinusulat ko mula pa noon. Salamat din sa title na HINDI KA MAG-ISA. Malinaw 

sa kin, galing yun sa matalino mong puso. 

Imposibleng bilangin ang palitan natin ng opinyon at mungkahi para sa ikagaganda 

ng libro. Minsan, may banggaan pero mas madalas, namamangha ako at 

nagdiriwang sa talaban at pagsasanib ng mga pananaw natin at inspirasyon. Lahat 

ito, dahil sa magkasinlalim na pag-angkin at pagtataya natin sa proyektong ito.  

Salamat kay Sabrina Ongkiko. Pumayag kang gawin ang Paunang Salita (Foreword) 

kahit sa maikling panahong binigay ko. Tumatagos sa mga pangungusap mo ang 

kapangyarihan ng buhay mong hitik sa malasakit at kabanalan. 

Salamat kay Tess at Francis Ganzon. Sa kahandaan ninyong samahan kami ni Aubs 

sa proyektong ito. Kunsabagay, sanga lang ito ng kultura ng bahaginang 

sinasabuhay ninyo at magkatuwang nating sinusulong sa loob at labas ng Bangko 

Kabayan. 

Salamat kay Allan Capulong at sa Day 1. Sa pagpayag na maging tahanan ng HINDI 

KA MAG-ISA ebook ang inyong website. Bilang tech company, dasal kong 

pagpalain ang Day 1 sa hangarin nitong alalayang bumangon at magtagumpay ang 



iba’t ibang negosyo, gamit ang internet, habang sabay na umaangat ang pagiging 

mahusay at marangal. 

Salamat sa mga kaibigan na kahit on short notice, pumayag na paunang basahin 

ang aklat: Bishop Gerard Alminaza, Ms. Cynch Baga, Ms. Mikee Cojuangco-

Jaworski, Sr. Florita Dimayuga, FMA, Gov. Bonz Dolor, Ms. Tess Ganzon, ang mag-

asawang Atty. Aison Garcia at Ms. Ditsi Carolino, Dr. Gina Hechanova Alampay, Dr. 

Harriet Hormillosa, Ms. Bob Lopez, Tito Ernie Maipid, Fr. Caloy Paglicawan, Ms. Ilsa 

Reyes, Ms. Iya Santiago, Ms. Mel Tiangco, Archbishop Soc Villegas at Mr. Louie 

Villena.  

Salamin kayo ng malalim na pananabik ng sangkatauhan sa Diyos. Larawan din ang 

mga buhay ninyo ng dakilang pag-ibig Niya. Salamat sa pakikilakbay. 

Salamat kay Porr Destacamento. Sa mahusay mong pag-disenyo at pag-layout sa 

una kong aklat. Salamat na lagi kang handang alalayan ang digitally challenged 

mong Kuya Mimo.  

Salamat sa regalo ng pamilya at mga kaibigan na kapiling sa mga video calls at 

kumustahan. Sa panahon ng coronavirus pandemic, lalong luminaw na pwede kayo 

laging pagkunan ng sigla at pasasalamat. 

Salamat kay Kuya Alex at Ate Vennie. Kuya Celso, Kevin at Shan. Kuya Celio at 

Alvin. Kuya Nomer, Ate Gesel, Patrick at Tricia. Kuya Rannie, Ate Loids, Erna at 

Brian. Salamat sa walang sawang suporta. Mulat sapul, andyan kayo na laging 

nauuwian. Kasama na ang alaala nina Tatay, Nanay, Ate Beatriz, Ate Berneth at Ate 

Tessie.  

In a special way, salamat kay Mama Rubie Albo, ang aking biyenang babae. Sa 

pagkupkop mo sa amin ni Aubrey ngayong panahon ng quarantine. Dahil sa 

pagkalinga mong walang sukat, mas madali at mabilis kong natapos ang 

pagsusulat.  



Salamat sa maraming “guro” na gumabay sa akin. Unang-una, si Chiara Lubich na 

nagbukas ng aking kamalayan sa katotohanang ang daan ng pag-ibig at pagkakaisa 

ay siya ring daan tungo sa personal na kabanalan at kaganapan ng buong 

sangnilikha. 

 

Salamat sa mga piling pari na malaki ang iniambag sa paghubog ng aking 

pagkatao: Sina Fr. Victor Tunkel, SVD,  Fr. Rudy Fernandez, SJ, Fr. Willy Villas, Fr. 

Toni Weber, Fr. Victor Agius at Fr. Hubertus Blaumeiser. 

 

Salamat sa mga spiritual authors at enlightened individuals na kahit hindi nila alam, 

naging gabay ko sa patuloy na pagkamulat: Sina Brené Brown, Cynthia Borgeault, 

Ilia Delio, Thomas Merton, Thomas Moore, Henri Nouwen, Barack Obama, Ken 

Robinson, Richard Rohr, Ronald Rolheiser at Eckhart Tolle. 

 

Salamat din sa kapwa kong Pilipino na kasabay kong naghahanap at nagsisikap na 

patuloy na iangat ang dangal at yaman ng lahi. 

Alay ko ang aklat na ito kay Nanay Cion (Ma. Concepcion Liwag-Perez), ang 

pinakamamahal kong ina, na sa edad 86 ay sumakabilang buhay halos 6 na buwan 

na ang nakakaraan.  

Siya ‘yung nasa book cover na naglalakad sa tabing dagat, kasama ni Aubrey. Sa 

katandaan niya, tila siya ang inaakay.  Pero ang totoo, siya at ang alaala ng buhay 

nyang pinuhunan sa pagmamahal ang hanggang ngayon, umaakay sa pamilya 

namin at sa lahat ng nakaranas ng kanyang kagandahang-loob. 

Nanay, noong kasama ka pa namin, lagi kang nauunang magmahal. Sa pag-aasikaso 

sa amin. Sa pangungumusta pag malayo kami sa ‘yo. Sa pagdarasal para sa amin 

araw-araw. 

Kaya tiwala kaming andiyan ka lang. Na lagi ka naming kasama. Kahit noong umalis 

ka na, dama naming hindi mo kami iniwan. Nauna ka lang para mas kaya mo kaming 

yakapin at samahan. Kahit saan at kahit kailan. 



At sa iyo Diyos na bukal ng pag-asa. Maraming salamat sa pag-ibig mong laging 

tapat at laging sapat. Sa gitna ng kawalang kasiguruhan, humuhugot kami ng lakas 

sa katiyakang hindi mo kami iiwan kailanman. 

Kaya hinding-hindi kami mag-iisa. 

MIMO PEREZ  
CALAPAN CITY, MAY 1, 2020 



Panimula 
 

Aaminin ko. Isang linggo pa lang ang quarantine, nagsimula na akong mag-alala. 
Lahat kasi ng training commitments ko sa loob ng tatlong buwan, isa-isang 
nakakansela.  

Kaya nag-umpisa na akong magtanong. Paano kung tumagal pa ito? Paano pag 
naubos ang maliit naming ipon? Ano’ng gagawin ko? 

Mabuti na lang quarantine. Merong sapat na panahon para manahimik at 
manalangin. Mabuti na lang merong Diyos na pwede ko laging takbuhan at 
pagpahingahan.  

At mabuti na lang, naroon si Aubrey, ang asawa ko. Na kahit may sariling bitbit na 
mga agam-agam, katuwang ko sa pagkapit sa Diyos at sa pagsisikap gawing 
makabuluhan bawat araw. 

“May awa ang Diyos.” ‘Yan madalas ang bukambibig ng aking Nanay Cion noong 
nabubuhay pa siya. Ito rin lagi ang reminder namin ni Aubrey sa isa’t isa: 

“May awa ang Diyos. Basta, we do our part, seeking only the most loving thing to 
do each day. The rest, iwan natin sa Diyos.” 

Yan ang namamayaning disposisyon namin nang isang araw, dinagsa kami ng “acts 
of love” mula kung saan-saan. 

Early morning, knowing na wala kaming sariling sasakyan, may mabait na kaibigan 
na nagprisintang ipamalengke kami. 

Makalipas ang isang oras, dumating ang kuya ko, may dalang kalahating kabang 
bigas. 

Bandang hapon, may kapitbahay na nag-share ng niluto niyang spaghetti. 

Ilang saglit lang, may dumating namang relief package mula sa barangay. 
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At nung gabi, habang naghahapunan, may natanggap kaming freshly harvested 
mushroom, padala ng isa pang kaibigan. 

Lahat ‘yun, sa loob ng isang maghapon. Maliliit na bagay na pag pinagsama-sama, 
tinuturing naming mag-asawa na personal and powerful message of hope.  

“May awa ang Diyos. Hindi ka niya iniiwan. Hindi ka mag-isa.” 

Siguro sasabihin nung cynical sa atin, “Aba, mabilis maubos ‘yan. Kailangan mo ring 
gumawa ng paraan. Kung hindi, mamamatay ka sa gutom.” 

Tama naman. Ang totoo, ubos na nga. Pero sa karanasang iyon, ang di nabawasan 
sa puso namin, at sa halip ay nadagdagan—pag-asa. 

Laging magkatuwang, hindi magkalaban, ang pagpapala ng Diyos at ang pagkilos 
ng tao. Pero naniniwala ako na sa usapin ng pag-asa, ang paanyaya sa atin, ‘wag 
makulong sa marami pero maliliit nating sana. 

“Sana, matapos na ang quarantine at bumalik na lahat sa normal.” 

“Sana, makabalik na ako sa trabaho ko.” 

“Sana, payagan na uling lumabas kasi inip na inip na ako sa loob ng bahay.” 

“Sana, makadiskubre na ng vaccine ang mga scientists.” 

“Sana, ayusin ng gobyerno ang pag-manage at ‘wag kurakutin ang ayuda para sa 
bayan.” 

“Sana, walang magkasakit at mamatay sa pamilya.” 

Ako rin, may mga ganitong sana. Hindi naman kasi sila mali. Kulang lang. Bakit 
kulang? Dahil ang mga sanang ito na external at temporal, tungkol sa makitid na uri 
ng pag-asa. 

Sa halip, ang pag-asang itinuturo sa atin ng kasalukuyang krisis, ‘yung tinatawag ng 
spiritual guide na si Cynthia Bourgeault na mystical hope. 
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Ito ‘yung pag-asang tahimik ngunit malalim. Hindi nakikita pero pwedeng kapitan. 
Hindi nakasalalay sa panlabas na kaayusan kundi sa mapagtiwalang kalooban.  

Ang maliit na pag-asang kilala ng marami, nakatali lang sa panunumbalik ng 
kalakaran, nakakabit sa pansamantalang ginhawa at mabuway na seguridad.  

Ang pag-asang nais nating matutunan at isabuhay, ‘yung pag-asang hindi nasasaid 
kahit gaano katagal ang pagtitiis. 

Pag-asang bumubukal sa personal na relasyon, hindi tulak lang ng desperasyon o 
mahirap na sitwasyon. 

Ito ang uri ng pag-asang may kakayahang baguhin ang mukha ng pananampalataya 
at iangat ang pang-unawa natin sa buhay, sa sarili at sa kapwa. 

Ito ang pag-asang mananatili pagkatapos ng krisis at magtatawid sa atin sa mga 
darating pang krisis. 

Ito rin ang pag-asang gustong gisingin ng munting aklat na ito. 

Sa puso mo lang kasi maaaring sumibol ang pag-asa. Pero pwedeng makatulong 
ang librong ito para madiligan ang binhi ng pag-asang sa mula’t sapul, nasa ‘yo na. 

“No one learns to hope alone.” ‘Yan ang paalala ni Pope Francis sa gitna ng 
kasalukuyang hamong pinagdadaanan natin. 

Halika. Magkasama nating pagyamanin ang pag-asa. At magkatuwang nating 
puntahan ang bagong kaayusan ng sangnilikha. 

Tiyakin din nating dumaloy ang pag-asang ito papunta sa kapwang nangangapa, 
natatakot at naghihinagpis. At sabihin natin sa kanya nang buong katiyakan: 

“May awa ang Diyos. Hindi ka niya iniiwan. Hindi ka mag-isa.” 
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0 1  

M a h a l  K a  N g  D i y o s  

Alam mong mahal ka ng Diyos. 

Pero alam mo dahil ‘yun ang sabi nila? Dahil ‘yun ang tinuro sa ‘yo? O alam mo 
dahil personal mo itong naranasan? 

May kuwento tungkol sa isang taong may nagawang malaking pagkakamali. Alam 
niyang  mahal siya ng Diyos. Pero natatalo ito ng mapanisi niyang konsensya. Dahil 
dito, hindi mapanatag ang kalooban niya. 

“Sa bigat ng kasalanan ko, pakiramdam ko sa sarili ko—timbang basag-basag! Kaya 
kung ang pag-ibig ng Diyos parang tubig galing sa gripo, kahit gaano kalakas ang 
buhos nito, natatapon lang… nasasayang!” 

‘Yan ang paniwala niya. Buti na lang, kinausap siya ng best friend nya. 

“Teka, ba’t mo naman dun kinumpara sa tubig galing sa gripo? Ang mas katulad ng 
pagmamahal ng Diyos sa ‘tin, ‘yung malawak at malalim na dagat. Kaya kahit basag-
basag ‘yung timba, ‘pag dun mo nilubog sa dagat, punumpuno. Umaapaw pa! 
Ganyan ka kamahal ng Diyos!” 

Dumadating din ba sa ’yo ‘yung ganung sandali? Na parang mas matimbang ang 
pagsisisi mo sa nagawang kasalanan kaysa paniniwalang mahal ka ng Diyos? 

Nangyayari ito lalo na ‘pag napako ka sa panghihinayang sa mga maling pasya, 
mga pagkakataong pinalampas at mga gumuhong pangarap. 

Minsan pa nga, akala mo ikaw lang ang nabibigatan. Ang di mo alam, pati ibang 
tao, apektado ng negatibo mong disposisyon. 
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Unawain mo ito. 

Wala kang anumang kasalanan o pagkakamali na di kayang tapatan ng awa at 
pagpapatawad ng Diyos. Alam mo kung bakit? 

Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. 

Dahil ang pagmamahal sa ‘yo ng Diyos, hindi nakadepende sa pagmamahal mo. 

Dahil ang pagmamahal sa’yo ng Diyos, hindi nakabase sa limitasyon at pagkakamali 
mo. 

Dito ka sa katotohanang ito unang huhugot ng pag-asa. Gayundin ng katiyakang 
hindi ka kailanman mag-isa. 

Wala kang mabuting bagay na kayang gawin para madagdagan ang pag-ibig niya 
sa ’yo. At wala ka ring masamang bagay na kayang gawin para mabawasan ang 
pagmamahal na ito. 

Hindi kasi ito tungkol sa ‘yo. O sa kakayahan mong patunayang mabuti ka. Unang-
una, alam na ng Diyos na mabuti ka dahil sa kanya ka galing. 

Hindi rin ito tungkol sa kahinaang kakambal ng pagkatao mo. Alam din ‘yan ng 
Diyos na lumikha sa’yo. 

Tungkol ito sa umaapaw na pagmamahal niya. 

Tungkol ito sa pag-ibig niyang walang bayad. 

Tungkol ito sa kanyang kabutihan na gusto niyang maranasan mo. 

Kahit tingin mo, maraming dahilan para ka ma-stress at magpaka-negatibo, kayang-
kaya mong maging positibo lalo na sa kritikal na panahong ito. Paano? 

Basta kaya mong ma-imagine ang sarili mo… basag-basag na timba… nilubog sa 
dagat ng pagmamahal ng Diyos… punumpuno… umaapaw! 

May tubig na sa loob, may tubig pa sa labas! 
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0 2  

Pa l i ta n  A n g   
N e g at i b o n g  Pa n a n aw  

Narinig mo na ba yung kwento tungkol sa isang lalaking namimingwit sa ilog? 

Pag maliit na isda, kinukuha niya. Pero kung kelan malaking isda ang huli niya, ‘yun 
‘yung hinahagis niya pabalik sa tubig. Nung tanungin siya ng katabi niya, ganito 
sagot niya. 

“Sayang nga ‘yung malalaking isda eh. Pero wala akong magagawa. Maliit lang kasi 
‘yung kawali ko.” 

Tanga. ‘Yun malamang ang reaksyon mo. 

Siguro, kung andun ka, sasabihin mo pa: “Di mo ba naisip na pwede mong hatiin 
‘yung isda? O palitan ‘yung kawali ng mas malaki?” 

Pero kung papansinin mo, marami sa ‘tin (o malamang, pati ikaw), ganun ang 
negatibong pananaw sa buhay. 

“Wala akong choice, ito lang ang alam kong pagkakakitaan.” 

“Kung ganito ugali ko, kasi ganito ako ginawa ng Diyos! Me magagawa ba ‘ko?” 

“Hanggang dito lang talaga ako. Pinanganak kasi akong mahirap.” 

“‘Yun sabi ng nanay ko eh! Wala daw akong pakinabang. So bakit pa ‘ko 
magsisikap?” 
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Ilang halimbawa lang ‘yan ng self-defeating beliefs. Mga sementadong pananaw na 
di gumagalaw. Iba-ibang mukha ng pagtangging “palitan ang kawali”. 

Kumbaga, tinanggap mo nang ito ang kwento ng buhay mo. Dinesisyunan mo nang 
hindi na magbabago ang masaklap mong kapalaran. 

Dahil ayaw mong bitawan ang kinasanayan mong negatibong pananaw, paulit-ulit 
din ang mga negatibong karanasan sa buhay mo. 

Pero hindi dahil ayaw mong magbago ang pangit o miserableng sitwasyon kundi 
dahil kumbinsido kang hindi na sila magbabago. 

Sa dulo, ‘yung “script” ng kumplikado mong buhay na ikaw ang may-akda, ‘yun nga 
ang nagkatotoo. Self-fulfilling prophecy ang tawag dito ng mga psychologists. 
Lingid kasi sa 'yo, yung ayaw mo mismong mangyari sa buhay mo ang mas pinili 
mong paniwalaan. 

Merong magandang sinabi ang Greek philosopher na si Plato tungkol dito. 

“We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is 
when men are afraid of the light.” 

Madaling intindihin ang musmos na takot sa dilim. Ang mahirap unawain at tunay na 
masaklap—’yung matandang takot sa liwanag! 

Takot ka ba sa liwanag ng paglago at pagbabago? Takot ka bang harapin ang 
challenge ng covid-19 pandemic at matuto mula rito? 

Mayroon kang dapat gawin kung gusto mong baguhin ang posibleng malungkot na 
ending ng sarili mong kuwento. 

Palitan mo ang kawali. 

Palitan mo ang negatibong pananaw ng positibong pananaw. 
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K aya  Ko  I t o  

Pag nagbago ang pananaw, nagbabago ang damdamin at ugali. 

Pag nagbago ang pananaw, nagbabago rin ang paraan ng pagpapasya at pagkilos. 

Pag nagbago ang pananaw, nagbabago kahit ang pakikitungo mo sa kapwa, 
gayundin ang pagharap mo sa mga hamon ng buhay. 

Sabi ng mistikong si Anthony de Mello: “Nothing has changed but my attitude, 
therefore, everything has changed.” 

Sa sandaling piliin mong magbago ang pananaw, hindi naman biglang magbabago 
ang hitsura mo. O ang ugali ng ibang tao. O ang reyalidad ng buhay. 

Ang sitwasyon sa barangay. Ang mga isyu sa Pilipinas. At ang mga hamon sa 
mundo. Andun pa rin lahat. Hindi nagbago. 

Ang mga problemang hatid ng covid-19 pandemic. Ang limitado mong pagkilos 
dahil sa quarantine. Ang kawalan ng pagkakakitaan. Ang nauubos na supplies. At 
ang nasaid mong ipon. Ganun pa rin. Walang nagbago. 

Pero gamit ang positibong lente, pwedeng magbago lahat. Ang ugali mo, ang mga 
pagpiling gagawin mo, ang pananalita at pakikitungo mo sa kapwa, magbabago. 

Dahil pag inisa-isa mo ang pagpapala ng Diyos, andami pala. Ang maraming 
panahong iningatan ka niya. Pati mga pagkakataong binigay niya para ka 
bumangon tuwing sumasablay ka. Makikita mo ring hindi ‘yung mga kahinaan mo 
ang mas matingkad. Kundi ang pagmamahal niyang walang kupas. 

Kaya mas magtitiwala ka sa Diyos. 
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Gamit ang punto de bista ng Diyos, magbabago ang pagpapahalaga mo sa sarili. 
Pag nilingon mo ang mga pinagdaanan mo. Pag binilang mo kung paano mo na-
survive kahit ang imposible at mapanganib. Hindi ‘yung naranasan mong hirap ang 
matatandaan mo kundi ‘yung abilidad mong harapin ang mga laban sa buhay. 

Kaya mas magtitiwala ka sa sarili mo. 

Gamit ang bagong pananaw, magbabago rin ang turing mo sa mga tao sa paligid. 
Piliin man nilang magbago o hindi. Matututunan mong igalang ang katotohanang 
sila rin, tulad mo, may sariling proseso. May kakaibang kwento. At tulad mo rin, mga 
anak sila ng Diyos. Likas na mabuti. Alam man nila ito o hindi.  

Kaya mas magtitiwala ka sa kapwa. 

Dahil sa positibong pananaw, mamamangha ka kung paanong ang mga pangyayari 
sa buhay mo, malungkot man o masaya, bahagi pala ng isang proseso. Bahagi ng 
isang magandang kwento. 

At ang karanasan mo, kunektado sa karanasan ng iba. Lahat ng nangyari noon at 
nangyayari ngayon. Makikita mong mga kabanata ng malaking kuwento ng pag-ibig 
na hinahabi ng Diyos. 

Kaya mas magtitiwala ka sa buhay. 

At kahit may agam-agam o pag-aalinlangan, kaya mong pumanatag. Kaya mong 
sabihin sa sarili…  

“Kaya ko ito.” 
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Wa g  K a n g  M a g pata l i  
S a  Ta ko t  

“Elepante ang pinakamalaki at pinakamalakas na hayop, di ba?”, tanong ng nag-
uusyosong lalaki. 

“Korek!” nakangiting sagot ng caretaker ng elepante. 

“Kung ganun, bakit hindi siya makawala samantalang isang paa lang niya ang may 
tali? 

“Ang totoo, kayang-kaya niyang lagutin ‘yang lubid. Pero hindi nya gagawin.” 

“Ha? Pa’nong nangyari ‘yun?” 

“Alam mo kasi, nung maliit pa siya at una namin siyang tinali, malaking kadena ang 
ginamit namin. Syempre nagwala siya. Hindi kasi sanay na nakagapos. Kaso wala 
naman siyang laban sa kadenang bakal”, kwento ng caretaker. 

“Di nagtagal, nung mapagod, sumuko rin. Mula noon, basta naramdaman niyang 
may nakatali sa paa niya, di na siya lalaban. Kahit lumaki na siya at lumakas. Kahit 
hindi na kadenang bakal kundi ordinaryong lubid ang tali, hindi na siya 
nagtatangkang umalpas. Pero hindi dahil hindi nya kaya kundi dahil AKALA NIYA, 
HINDI NIYA KAYA,” pagtatapos ng caretaker. 

Katulad ng elepante sa kwento, siguro naranasan mo rin ang iba’t ibang uri ng 
pagkagapos.  

Pwedeng ginawa mo rin ang lahat ng paraan para lumaya sa kadena ng mapait na 
karanasan pero bigo ka sa bawat pagtatangka. 
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Masakit mabigo. At madalas, dahil ayaw mo uling masaktan, isinuko mo na pati 
pag-asang makalaya sa madilim, masikip at malungkot na kinaroroonan mo. 

Gaya ng elepante, pwedeng lumaki ka na, lumakas. Pero hindi pa rin sapat ang mga 
katangian mo at abilidad para lansagin ang kadena ng takot at kawalan ng tiwala sa 
sarili. 

Wala naman talagang sinuman na nakatakas sa karanasang masakit, malungkot, 
mapanganib at nakakatakot. 

Pero binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan hindi lang para harapin kundi para 
umahon mula sa mga ito. 

Binigyan niya rin tayo ng kalayaan kung mananatili sa mga luma at negatibong 
karanasan o gagawa ng mga bago at positibong karanasan. 

Oo, kaya mong lumaya. 

Maliban na lang kung sumuko ka na. 

Maliban na lang kung kumbinsido kang hanggang diyan ka na lang. 

Maliban na lang kung niyakap mo na ang kabiguan bilang permanente mong 
kapalaran. 

‘Wag kang magpatali sa takot. 

Ang kadena ng takot, nasa isip lang. Gaya ng elepante, akala mo, hindi mo kaya. 
Pero kung magbubukas ka, pwede kang lumaya. 

Kung mangangahas ka gamit ang tiwala sa Diyos at sarili, kayang-kaya mong 
lumaya! 
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K a i b i g a n i n  M o  A n g  Ta ko t  

Paano mo hinaharap ang takot? O iniiwasan mo ito? 

Nakakatulong ang pagdarasal. Pero minsan, kahit dasal, parang hindi sapat. Mabuti 
ang manalangin sa sandali ng agam-agam. Pero di kaya gusto ng Diyos, may gawin 
ka rin? 

May simple akong mungkahi. Kaibiganin mo ang takot. 

Kilalanin mo ang takot pero huwag itong patulan. Bumabangis kasi ang takot pag 
kinubli o di pinansin. 

Sa kabilang dako, mali ring hayaan ito na diktahan ka. Kaya pangalanan at aminin 
kung natatakot ka pero ‘wag kalimutang damdamin lang ang takot. 

Bilang damdamin, ang takot, hindi laging sumasalamin sa reyalidad. Madalas itong 
nag-iimbento ng mga senaryong di-kanais-nais; nagsisilid sa isipan at kalooban ng 
mga sitwasyong malagim. 

Pag hinayaan mong manaig ang pagkaligalig, bibilis ang tibok ng puso, sisikip ang 
dibdib at kikitid ang pang-unawa. Kahit paladasal ka, tiyak talo ka. 

Ano ang dapat gawin? 

Ihiwalay mo ang sarili mo sa takot. Ipaalala mo sa sariling hindi ikaw ang takot mo; 
hindi kayo magka-level. 

Damdamin lang kasi ang takot. At hindi ikaw ang damdamin mo. 
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Isa pa, bilang damdamin, ang takot, pansamantala lang, hindi permanente. Lilipas 
ito. Maliban na lang kung piliin mong makulong dito. 

Kaya kumalma ka lang. Huminga nang banayad. Pagbalik ng kahinahunan, babalik 
ang katinuan. Pag klaro ang disposisyon, mas tama ang desisyon. 

Gusto mong pumanatag? Hindi kailanman solusyon ang pag-iwas sa takot. 
Gayundin, hindi nakakatulong ang magpaalipin dito. 

Kasabay ng pananalangin, meron kang pwedeng gawin. Kaibiganin mo ang takot. 
Tanggapin mong kasama mo siya habambuhay. Hindi mo siya matatakasan. 

Pero hindi mo rin siya kailangang paglingkuran. Oras na matutunan mo siyang 
kaibiganin, mare-realize mong hindi pala kalaban kundi biyaya ang takot. Bakit 
biyaya? 

Una, dahil inaakay ka ng takot na mas magtiwala sa Diyos.  
 
Tingnan mo. Dahil wala pang vaccine laban sa covid-19, at dahil hirap na hirap kahit 
malalaking bansa na pigilan ito, tinulak tayo ng takot para mas kumapit sa Diyos. 

Ikalawa, dahil pinalulutang ng takot ang angkin mong kabayanihan. 
 
Bayani ang mga frontliners hindi dahil hindi sila natatakot kundi dahil nangangahas 
silang maghandog ng sarili sa kabila ng nadaramang takot. 

At ikatlo, dahil tinuturuan ka ng takot na mas magtiwala sa sarili. 

Kapag wala ka na kasing masulingan, doon mo natutuklasan ang mga likas mong 
katangian. Doon mo rin nasusubukan ang tatag mo at tapang. 

Sa dulo, ang kapanatagang hanap mo, hindi matatagpuan sa kawalan ng takot 
kundi sa pagtitiwala mo sa Diyos, sa buhay at sa sarili. 

Ang tunay na kapanatagan, nasa pagtitiwala kahit sa gitna ng pagkabahala. Nasa 
katiyakang anuman ang mangyari, hindi ka mag-isa. 
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Ta n g g a p i n  M o  A n g  D i  M o  
K aya n g  B a g u h i n  

Alam mo ba kung bakit ang sarap ng pakiramdam mo pag nakaharap ka sa isang 
magandang tanawin? 

Dahil tinatanggap mo lang ito. Hindi mo binabago. Let me explain. 

Halimbawa nasa tabing-dagat ka. Sakto namang papalubog ang araw. Ina-analyze 
mo ba ‘yung nakikita mo? “Mas ok sana kung sa gawi doon lulubog ang araw!” O 
kaya, “Sayang, walang lumilipad na ibon.” I doubt it. 

O kaya nasa gitna ka ng malawak na kabukiran. Ang sarap ng simoy ng hangin. 
Tapos ang backdrop, mataas at luntiang bundok. Pipintasan mo pa ba ‘yun? 
Sasabihin mo ba, “Kainis! Bakit kasi umeksena bigla ‘yung magsasakang may hilang 
kalabaw!” O kaya, “Teka, hindi ba parang tabingi ‘yung bundok?” Hindi naman, di 
ba? 

Nature lover ka o hindi, ini-enjoy mo lang ang kalikasan. Hinahayaan mo lang itong 
paligayahin ka. Hindi mo ito hinahamon o binabago. Tinatanggap mo lang. Bakit? 

Dahil alam mong hindi mo ito kayang baguhin. 
 
‘Yan ang reason kaya positive lagi ang effect sa ‘tin ng sightseeing o nature-tripping. 
‘Yun din ang pananaw na sana, matutunan mong gamitin sa buhay mo. Tanggapin 
ang di kayang baguhin. 

Pamilyar ka ba sa Serenity Prayer? 
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“God grant me the SERENITY to accept the things I cannot change; COURAGE to 
change the things I can; and WISDOM to know the difference.” 

Pag-usapan natin ang isang topic na alam kong iniiwasan ng marami. Ang 
kamatayan. 

Pag di mo matanggap na anytime, pwede kang mamatay, tuwing may banta sa 
seguridad mo, ambilis mong ma-stress. Panic ka agad. O paranoid. In short, wala 
kang kapanatagan.  

Linawin ko lang. Ok lang mag-ingat. Dapat lang maghugas lagi ng kamay. Magsuot 
ng face mask. Mag-social distancing. At iba pang pagprotekta sa sarili at sa pamilya. 

Pero di mo kailangang maging magaspang para pandirihan o saktan ‘yung tingin 
mo, banta sa seguridad mo. 

Di mo kailangang sabuyan ng chlorine o alcohol yung frontliner galing ospital. 

Di mo kailangang kumuha ng sobra-sobrang supplies dahil katwiran mo, meron 
kang pambili. Kahit malinaw na mauubusan ang iba. 

Ang mga ganitong behavior, sintomas ng malalim na takot. Kung ginagawa mo 
‘yan, maniwala ka, hindi ka masamang tao. Takot na takot ka lang. 

Ito ‘yung takot na bumubukal sa kawalan ng pagtanggap na hindi mo kontrolado 
ang buhay. Kaya nga uulitin ko. 

Tanggapin mo ang hindi mo kayang baguhin.  

Pag tanggap mo na anumang sandali, pwede kang lumisan sa mundong ito, sa 
halip magpaalipin sa takot, maghahanap ka ng pagkakataong magbigay-buhay. 

Pag tanggap mong may mga sitwasyong di mo kontrolado, lalo na kung ginawa mo 
na lahat ng kaya mo, kahit may kaba, mananaig ang katinuan at peace of mind. 

Luluwag ang dibdib mo. Bababa ang blood pressure mo. Babalik ang sigla mo. 
Lilinaw ang disposisyon mo. At magiging regalo ka para sa mga tao sa paligid mo. 

Pag tanggap mong may mga bagay na di mo kayang baguhin, lumilinaw ang mga 
bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Mga bagay na magpapaalala sa ‘yo ng 
katotohanang hinding-hindi magbabago. 

Hindi ka kailanman iiwan ng Diyos. 
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B i yaya  A n g  B u h ay  

Kilala mo ba si Nick Vujicic? 

Siya ‘yung Australian evangelist na pinanganak na walang kamay at paa. Bukod sa 
mahusay magsalita, masayahin at mapagbiro si Nick. Mapagmahal na asawa, ama at 
kaibigan. 

Pag narinig mo siya, imposibleng hindi ka ma-inspire. 

Ang sikreto ni Nick? Positibong pananaw sa buhay. Sa puso niya, alam niyang 
mabuti ang buhay. Anuman ang ibigay nito sa kanya, kumbinsido si Nick, biyaya ang 
buhay.  

‘Yan ang dahilan kaya ang nakikita ng iba na kapansanan o kamalasan niya, 
tinuturing niyang pagpapala ng Diyos. ‘Yan din ang dahilan kaya isa siyang regalo. 

Biyaya rin ba ang tingin mo sa buhay? 

Kung sang-ayon ka sa standard ng mundo na sinusukat ang success sa dami ng 
pera. O lawak ng impluwensya. O taas ng posisyon—baka hindi mo makitang 
biyaya ang buhay. 

Kung naniniwala kang swerte-swerte lang ang buhay. O mas masahol pa, kung 
kumbinsido kang pinanganak kang malas—imposibleng makita mong biyaya ang 
buhay. 

Kung di mo mapatawad ang sarili sa mga pagkakamali mo. At naniniwala kang 
kalooban ng Diyos na magdusa ka—malamang parusa, hindi biyaya ang buhay. 
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Kung lagi mong kinukumpara ang sarili sa iba kaya umaapaw ang inggit mo at sama 
ng loob—hindi mo kailanman makikitang biyaya ang buhay. 

Kung ang tingin mo sa sitwasyong kinaroroonan mo, kulungan dahil nakagapos ka 
sa mabigat na relasyon at obligasyon—bitag at hindi biyaya ang buhay. 

Linawin ko lang na ang positive mindset, hindi nangangahulugang manhid ka sa 
malungkot, nakakagalit o nakakatakot.  

Alam mo bang dumaan din si Nick sa panahong awang-awa siya sa sarili? Tinanong 
din niya ang Diyos bakit wala siyang kamay at paa. At noong bata pa siya, naisip din 
niyang magpakamatay. 

Sa madaling salita, hindi automatic ang positibong pananaw para makita ang buhay 
bilang biyaya. Tulad ni Nick, magiging isa kang regalo oras na piliin mong kilalanin 
at igalang ang personal mong kuwento, gaano man ito kalungkot. 

Kaya nga kung mapagmasid ka, mapapansin mong ang mga taong komportable sa 
pamimilipit sa buhay, sila ring pinakamasaya at pinakamalaya. 

‘Yung hindi ikinubli ang pagluluksa, sila yung agad nakasumpong ng paghilom. 
'Yung hindi kinahiya ang pag-iyak, sila ang pinakamasarap humalakhak. Bakit? Dahil 
niyakap nila ang buhay nang buong-buo. 

Hinarap nila ang mahapdi at mabigat. Pero hindi sila nagpakulong doon. Nagpasya 
silang umahon gamit ang yaman ng pagkataong pinanday ng pagsubok at hamon. 
Hanggang matuklasan nilang agimat pala, hindi sumpa, ang mga karanasang ito. 

Gusto mo ring maging regalo sa mundo gaya ni Nick? Lumaya ka sa takot, galit at 
lungkot. 

Gaano man kasakit o kahirap ang pinagdaraanan mo ngayon, manalig kang may 
kabuluhan sila sa kuwento ng buhay mo. 

Manalig kang hindi lang likas na mabuti ang buhay. 

Biyaya ang buhay! 
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M a s  M a l a k i n g  L a r awa n  

Pag may tinitingnan kang litrato, nilalapit mo ba ito sa mukha mo? ’Yung halos 
lumapat sa ilong mo? Hindi naman, di ba? Pag ginawa mo kasi ‘yun, lalabo ang 
larawan. Para malinaw mong makita, kailangan may sapat na distansya sa pagitan 
mo at ng litrato. 

Ang taong positibo, marunong “dumistansya” para makita ang mas malaking 
larawan.  

Mahirap itong gawin pag short-sighted ka. O pag madali kang matangay ng 
damdamin.  

‘Yan ang dahilan kaya minsan, may nasasabi ka o nagagawa na sa dulo, 
pinagsisisihan mo.  

Nakalubog ka kasi sa sitwasyon. Nakababad sa emosyon. 

Halimbawa, nung tumagal ang quarantine, kasabay ng pagkalugi ng maliit mong 
negosyo, nauubos na rin ang kaunti mong ipon. Paano na ang kabuhayan mo? Ang 
pangarap mo? At higit sa lahat, paano na ang pamilya mo? 

Kaya di mo alam ang gagawin. Kinakabahan ka. Natataranta. Naliligalig. Hindi ka 
makatulog. Wala kang ganang kumain. At bugnutin ka na rin. 
 
Normal ito. May lehitimong dahilan para ka mag-alala o maaburido. Pero hindi mo 
kailangang malunod sa ganitong sitwasyon. Kaso ‘yun ang nangyayari pag masyado 
kang “malapit sa litrato”. Hindi ka makawala sa takot.  

Resulta, mabilis kang mawalan ng pag-asa. Tinatanong at sinisisi mo ang Diyos. Pati 
2020, sinusumpa mo. 
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‘Yung kapitbahay mong health professional, sobra mong iniiwasan. ‘Yung barangay 
officials, sinusumbatan mong may pinapaboran kahit wala kang pruweba.  

Pero sa mas malaking larawan, tanggap mong bahagi ng buhay ang mga 
karanasang mahirap at malungkot, nakakagalit at nakakatakot. 

Sa malaking larawan, kahit ninenerbyos, kaya mong pumanatag. Kahit nagluluksa, 
hindi ka nauubusan ng pag-asa. Kahit lumuluha, nagagawa mong magtiwala. Kahit 
nahihirapan, kaya mo pa ring magpasalamat. 

Meron akong 3 tips para lagi mong makita ang big picture. 

Una, ugaliin mo ang tinatawag na mindfulness. 

Ito ‘yung pagiging mulat o gising sa sarili at paligid. Habang kinikilala at ginagalang 
mo ang karanasan, hindi ka nagpapatangay sa emosyon o hatak ng karamihan. 
Present ka sa sitwasyon pero kaya mong huminto at umatras para makita ang mas 
malaking larawan. 

Ikalawa, ‘wag kang magpakulong sa mga dating alam o nakasanayang gawin. 

Mag-usisa bago mag-assume. Makinig para makaunawa. Kung di malinaw, 
magtanong. Pag kulang sa impormasyon, mag-research. 

Bago idepensa ang sariling ideya, tingnan lahat ang ibang opinyon at hanapin ang 
pinakamainam. Sa paglawak ng pananaw, mas madaling makita ang malaking 
larawan. 

At ikatlo, tanggapin mo ang katotohanang kahit gawin mo ’yung unang dalawang 
tips, meron kang hindi makikita. Meron kang hindi maiintindihan. Alam mo kung 
bakit? 

Dahil Diyos lang talaga ang nakakaalam sa lalim at lawak ng bawat karanasan. Siya 
lang ang nakakakita sa puno’t dulo ng lahat ng bagay.  

Ito ‘yung panahon na lalo kang nakakatiyak na hindi ka mag-isa. Na may dahilan 
kang pumanatag. Na may rason kang magtiwala at magpaubaya. Bakit? 

Dahil hindi ikaw kundi isang makapangyarihan at mabuting Diyos ang in-charge. At 
natural lang na magtiwala ka sa kanya dahil nakikita niya hindi lang ‘yung malaking 
larawan. 

Nakikita niya ang buong larawan!  
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S a l u b u n g i n  A n g  
Wa l a  S a  P l a n o  

Hindi ko alam sino ang orihinal na may akda pero tatlong dekada ko nang 
pinaghuhugutan ng inspirasyon at lakas ng loob ang pangungusap na ito: 

“Welcome the unplanned moment in your life. Leave room for spontaneity and 
serendipity. It is in the unexpected where you find God’s sweetest gifts.” 

‘Yun daw wala sa plano, salubungin mo. 

Maglaan ka ng puwang para sa mga karanasang nagkataon lang. 

I-welcome mo ang mga sitwasyong di nahulaan, di inakala at di sinadya. 

Madalas, naroon ang mga sorpresa ng buhay. 

Sa di-inaasahan, ‘dun nagtatago ang pinakamatamis na regalo ng Diyos. 

Hindi nito binabaril ang kahalagahan ng paghahanda. Mahalagang magplano. Dahil 
pag malinaw ang direksyon, madaling makarating sa destinasyon. 

Pero malinaw ang paanyaya. 

Kung sa kabila ng mga plano mo, may mangyaring di inaasahan gaya ng 
coronavirus: Manatiling bukas. Manatiling mapagtiwala. Manatiling positibo. 

Dahil ang totoo, kahit ‘yung mga risk management specialists, merong hindi 
napaghahandaan. Kahit ‘yung mahuhusay na fortune tellers, merong hindi 
nahuhulaan. 
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Ikaw mismo ang magpapatunay niyan. Sa personal mong buhay, siguradong 
maraming bagay ang di nag-shoot sa plano o expectations mo. 

Halimbawa, noong mag-umpisa ang taon, tiyak me nakahanay kang plano para sa 
2020. Pero sigurado ako, hindi kasama sa plano mo na pumutok ang bulkan. O 
kumalat ang coronavirus. O maudlot ang klase at graduation ng anak. O madamay 
ang trabaho at madiskaril ang NBA games at summer vacation. 

Ayon sa mga health experts, marami sa mga karamdamang nararanasan natin 
ngayon, stress-related. At karamihan sa stress o pagkaligalig ng tao, galing sa 
resistance at denial o pagtangging tanggapin ang mga bagay na di nila kontrolado. 

Sa kabilang dako, merong tatlong benefits kung marunong kang salubungin ‘yung 
wala sa plano:  

Una, dahil tanggap mong may mga bagay na di mo kontrolado, lumalaya ka sa 
mabigat na pasaning managot para sa mga di mo saklaw at mas mainam ipaubaya 
sa Diyos. 

Binibigyan ka ngayon ng kasalukuyang krisis ng pagkakataong subukan ito. 

Ikalawa, nagiging malaya ka at bukas para saluhin ang mga bagong aral ng buhay. 
Mga bagay na ‘yung unexpected at unplanned ang siyang magtuturo sa ‘yo. 

Dahil lagi kayong magkakasama ng pamilya, maaaring may mga bago kang 
natutuklasan sa mga personal nilang buhay. Panahon ito para humanap ka ng mga 
bagong paraan paano sila higit na mamahalin. 

At Ikatlo, lumalabas ang mga nakatago mong galing. Natutuklasan mong may 
abilidad at tapang ka pala para mangahas na pasukin ang mga bagong daan na di 
mo pa nadaanan. 

Merong natutong magluto. Merong nalaman na mahilig pala siyang magtanim. 
Merong natuklasan na di pala ganun kahirap ang mag-online business. Ikaw, ano'ng 
nakatagong abilidad o bagong hilig ang nadiskubre mo? 

Mabuti ang magplano basta tandaan mo palagi… salubungin ‘yung wala sa plano. 

Nabasa ko minsan na kung gusto mo raw patawanin ang Diyos, isang bagay lang 
ang dapat mong gawin. 

Gumawa ka ng santambak na plano! 
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1 0  

L a h at  I t o ,  L i l i pa s  

Lahat ito, lilipas. 

Hindi ko binabalewala ang bigat ng agam-agam o pagkabagot o lungkot na siguro 
pinagdadaanan mo ngayon. 

Gusto ko lang ipaalala sa ‘yo na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, lilipas at lilipas 
ito. 

Gaya ng babaeng nanganganak. Dahil sa matinding sakit, humihiyaw siya, umiiyak 
at halos himatayin. 

Pero sa sandaling masilayan niya ang bagong silang na anak, ang pinagdaanang 
sakit, napapawi lahat. Ang kalbaryong naranasan, napapalitan ng galak at 
pasasalamat. 

Naranasan mo rin sigurong maging broken-hearted? Tanda mo pa ‘yung feeling? 
Sabi mo pa nga, wala nang sasakit dun, di ba? 

Pero ayun, awa ng Diyos, lumipas din. Pwedeng natatawa ka na ngayon, 
napapabuntonghininga na lang o di kaya’y nagpapasalamat na natapos din yun. 

Sadya kasing kumikitid ang pananaw ng isang tao pag nasasaktan. Pag nangibabaw 
ang takot, nagiging manipis ang rason. 

Kaya ka nagpa-panic o di makatulog. Kaya ka nagiging bugnutin at minsan, 
nakakapanakit. At kaya ayaw kang iwan ng pananamlay at pagkabagot. 

Yan ang dahilan kaya malaking tulong na ipaalala sa sarili: Lahat ito, lilipas. 

Pero ang ganitong positive mindset, mas mabisa kung naka-angkla sa yaman ng 
relasyon mo sa Diyos. 
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Kumbaga, kaya matibay ang paniniwala mong lahat ito, lilipas, dahil meron kang 
pinanghahawakang mahabang record ng pagkalinga sa ‘yo ng Diyos. 

‘Yung mga panahon na sinamahan ka niya, ginabayan at itinawid ng kanyang 
pagmamahal, hindi mo kinakalimutan. Meron kang personal na ebidensya ng 
katapatan ng Diyos. 

Doon ka kumakapit. Doon ka nakakahugot ng pag-asa. Ng pagtitiwala. Ng 
katiyakan. Kaya mo nasasabing lahat ito, lilipas. 

Minsan, meron akong dinadalang mabigat na problema. Di ko mabilang ang 
panahong ginugol sa pagdadasal para humingi ng gabay sa Diyos. Pero ganun pa 
rin. Hindi ko makita ang linaw na hinahanap ko. Pakiramdam ko, hindi ako naririnig 
ng Diyos. 

Isang gabi, naisipan kong magpahangin sa labas. Habang nakatingala sa langit, 
nakapikit ako at nagtatanong sa Diyos, “Nasaan ka? Bakit parang ang layo-layo 
mo?” 
 
Pagmulat ko ng mata, napansin kong makapal pala ang ulap. Wala akong makitang 
bituin. Bigla kong naisip, ito ang sagot ng Diyos sa tanong ko kanina. 

Pag gabing maulap at wala akong makitang bituin, iniisip ko bang nagwelga sila at 
inabandona ang langit? Hindi naman. Di ko lang sila makita kasi nga, natatakpan ng 
ulap. 

Parang ‘yung kinaroroonan ko noong panahong iyon. Hindi dahil hindi ko 
maramdaman ang Diyos, iniwan na niya ako. Ang totoo, kaya hindi ko siya “makita”, 
kasi natatakpan siya ng “ulap” ng mabigat kong problema. 

Sa susunod na pakiramdam mo, pati Diyos, parang iniwan ka… bago mo siya 
pagdudahan, ‘yung pagdududa mo ang pagdudahan mo. Dahil ang totoo, kahit 
kailan, di ka iniwan ng Diyos. Kahit kailan, hindi ka mag-isa. 

Natatakpan lang siya ng “ulap” ng negatibo mong emosyon. 

Gaano man kahirap ang sitwasyon mo ngayon...Gaano man kalalim ang lungkot mo 
na parang gusto mo nang tapusin lahat…Gaano ka man pinaparalisa ng takot, 
nangangapa sa kawalang-kasiguruhan at namimilipit sa pagluluksa… 

Igalang mo lang ang damdamin. Pero sa dulo, ‘wag kalimutang ipaalala sa sarili: 

Lahat ito, lilipas.  
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1 1  

M a g i n g  B u k a s  

Pag sinabing mangmang, ang agad pumapasok sa isip natin “no read, no write”. 

Pero ayon kay Alvin Toffler, kilalang sociologist at bestselling author ng Future 
Shock, sa panahon natin ngayon, pwede kang ituring na matalinong tao kahit di ka 
nakapagtapos ng pag-aaral. 

Para sa kanya kasi, ang mangmang, nasa pananaw at ugali. Wala sa padamihan ng 
alam. Eto ang sabi niya: 

“The illiterate of the 21st century are not those who cannot read and write but those 
who cannot learn, unlearn and relearn.”  

Isa-isahin natin ang tatlong ito. 

Una, those who CANNOT LEARN o ‘yung mga taong TUMATANGGING MATUTO. 

Sila ‘yung ang tingin sa sarili, eksperto. ‘Yung naniniwalang wala na silang dapat 
pang matutunan. ‘Yung kumbinsidong marami na silang alam pero nakalimutang 
mas marami silang hindi alam. 

Minsan, ganito tayo. Ayaw na nating ibigay ang atensyon sa nagsasalita o 
pinapanood. Katwiran natin…alam ko na yan…narinig ko na ‘yan…napanood ko na 
‘yan. 

Pag may meeting o seminar na required kang umattend, “hay naku, ang dami kong 
gagawin, abala lang ‘yan, alam ko na naman ang pag-uusapan dun.” 

O kaya, hindi ka na nakikinig dun sa tingin mo, mas angat ka sa edad, “Anak lang 
kita, wala kang alam.” O angat ka sa edukasyon, “Teka, engineer ako, mekaniko ka 
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lang di ba?” O angat ka sa posisyon, “Ako ang boss dito, di ko kailangan ang 
opinyon mo.” 

Ikalawa, those who CANNOT UNLEARN o ‘yung mga taong TUMATANGGING 
ITAMA ANG MALI O DI NAKAKATULONG. 

Sila ‘yung ayaw talikuran ang nakasanayan. ‘Yung tumatangging iwan ang dating 
alam. Sarado lagi sa ibang mungkahi o bagong paraan. Katwiran nila, walang mali 
sa kinamulatan. Lalo na kung ginagawa ng karamihan. 

Ngayong panahon ng quarantine, maraming ganitong sitwasyon. Ayaw maghugas 
ng kamay, hindi raw sanay. O kahit walang rason, magpa-panic buying. Mag-iimbak 
ng sobra sobrang supplies. Pag tinanong mo bakit, kasi ‘yun daw ang ginagawa ng 
karamihan. 

Pero ang pinakamadalas, ‘yung pagiging pasaway sa physical distancing. Labag 
daw kasi sa kulturang Pilipino. O nakakainip sa loob ng bahay. Kaya pag walang 
barangay official, lalabas para makipag-chikahan. Makikipag-inuman. Magsusugal o 
magba-basketball.  

Bago mag-quarantine, marami pa tayong nakamihasnang baluktot na ugali: 
Pagsingit sa pila. Pagtatapon ng basura kung saan saan. Pagdura sa kalye. Pagtawid 
sa bawal tawiran. Panlalait at pang-iinsulto sa social media. At marami pang iba. 

Finally, ang ikatlong klase ng mangmang, those who CANNOT RELEARN o ‘yung 
mga taong TUMATANGGING BALIKAN ANG MGA DATI NANG ALAM. 

Sila ‘yung iniwan sa kamusmusan ang likas nilang positibong ugali. ‘Yung ayaw 
tuklasin o tinatamad i-develop ang potensyal at abilidad. ‘Yung di ginagamit ang 
kapangyarihang magdesisyon para lumago. 

Halimbawa, noong bata ka, likas sa ‘yo ang masorpresa o mamangha. Ganun ka pa 
rin ba ngayon? O lahat na lang pinagdududahan o binibigyan mo ng malisya? 
 
Noon, pag nakagalit mo ang kalaro, mayamaya lang, magkabati na ulit kayo. 
Ngayon, likas pa rin ba sa ‘yo ang pagiging mapagpatawad? O sinumpa mo na 
siya? Blocked na rin sa phone at FB? 

O noong matanggap ka sa trabaho, todo pasasalamat mo, di ba? Ibang level ang 
sigla at dedikasyon mo. Ganun ka pa rin ba hanggang ngayon? O tinatamad ka na? 
Walang sigla at marami laging reklamo? 
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Siguro noon, malalim ang relasyon mo sa Diyos. Kaya pag may pagsubok, mas 
madali sa yong magpaakay sa kanya. Kumusta ka na ngayon? Sa Diyos ka pa rin ba 
nagtitiwala o mas bilib ka sa sarili mong diskarte? 

‘Yan ang tatlong klase ng mangmang. Meron akong tanong. Ano ‘yung katangian o 
ugali na dapat meron ka so you can always learn, unlearn and relearn? 

Openness. O pagiging bukas. 

Kung merong isang lesson na tinuturo ang coronavirus na sana matutunan mo at 
mabitbit sa buhay long after this crisis is gone. Ito ‘yun. Maging bukas. 

Pag bukas ka kasi, kahit nawiwindang, may kapasidad ka laging magpaakay sa 
Diyos. Kahit nayayamot at nababagot, di ka nagsasara sa mga bagay na pwede 
mong matutunan. 

Pag bukas ka, handa ka laging umamin sa pagkakamali para muling magsimula. 
Hindi ka rin nagmamarunong. Sa halip, sinasamantala mo bawat pagkakataong 
matuto at lumago. 

Pag bukas ka, handa kang tumanggap, handa ka ring magbigay. Kaya mo ring 
magpasalamat sa biyayang nakikita mo kahit sa pinaka-nakakaligalig, 
nakakapanghinayang at nakakalungkot na karanasan. 

Pag bukas ka, paulit-ulit na ipapakita sa ‘yo ng buhay na bahagi ka ng sangnilikha. 
Kaya hinding-hindi ka mag-iisa. 
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1 2  

Pa a r a l a n  A n g  B u h ay  

May tanim akong kamote at alugbati sa maliit naming garden. Dito ako kumukuha 
ng talbos na panggulay. Napansin ko, habang tinatalbusan, lalo silang gumaganda, 
lalong lumalago. 

Ganyan din sa buhay. Kung kelan ka “tinatalbusan”, doon ka lumalago. Kung saan 
ka nasasaktan, doon ka natututo. 

Paaralan kasi ang buhay, hindi kalaban. At dahil paaralan ang buhay, hindi pwedeng 
laging madali. 

Oo, normal ang umiwas sa masakit. Pero ang taong may positive mindset, bukas sa 
anumang karanasan. Kahit ‘yung malungkot at masaklap. Lalo na ‘yung di mo nga 
hiningi pero di mo rin matakasan. 

Gaya ng covid-19 crisis. 

Merong mayamang netizen na natangay ng emosyon. Nakapagbitiw ng mapanlait 
na salita sa social media patungkol sa mga taong di mapigilang lumabas ng bahay. 
Pero ang totoo, yung mga “pasaway” ay mga dukhang nagsisikap lang humanap ng 
ikabubuhay. 

Meron ding opisyal na nagkulang sa pag-iingat at natuklasang positive pala sya sa 
coronavirus habang nasa isang mataong ospital. Resulta, nalagay sa panganib ang 
mga health professionals gayundin ang ibang mga pasyente roon. 

Meron ding taga-barangay na nagpasimuno para balewalain ng mga tao ang banta 
ng coronavirus. Nagpaboksing na, nagpa-bingo pa na humantong sa 24-hour 
lockdown ng buong barangay. 
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Lahat sila, napahiya, nagsisi at humingi ng paumanhin. Nakakalungkot lang na 
umani rin sila ng maraming insulto, masasakit na salita at pangungutya mula sa 
karamihan. 

Isang bagay ang pwedeng naganap. Tumatak sa kanila ang aral ng kanilang 
pagkakamali. At sa puntong ‘yan, naging paaralan para sa kanila ang krisis na ito. 

Hindi ko alam kung pwede natin ‘yang sabihin para sa sarili natin na baka kabilang 
sa mga patuloy na nanghuhusga, nanlilibak at nagkikimkim ng galit. 

Dahil kung pipiliin natin, maaari tayong matutong makinig, umunawa at 
magpatawad. Oo, kahit di tayo sumasang-ayon sa mali. 

Ngayong panahong ito, umaapaw ang pagkakataong binibigay sa atin para patuloy 
na lumago. Kahit masakit. Kahit mabagal. Kahit mahirap. 

Dahil ‘yan ang totoo. Kung saan ka nahihirapan, doon ka higit na lumalago. 

Pamilyar ka sa madalas na karanasan ng bata sa unang araw nya sa school? Kung 
naranasan mo, siguro natatandaan mong halos ayaw mong bumitiw sa magulang 
mo noon. Pero nakapag-adjust ka rin di ba? Lalo na nung pamilyar ka na sa teacher 
at mga kaklase mo. 

Kaso, paglipas ng isang taon, kung kelan komportable ka na, saka naman 
babaguhin uli. Bagong classroom, bagong teacher, bagong subjects at minsan, 
bagong classmates. Aangal ka uli, magtatanong at magkukumpara. 

At matututunan mo uling magpaakay. 

Hanggang pagkalipas ng maraming taon at matapos ng maraming pagpapalit at 
pagbabago, makikita mong ang layo na pala ng naabot mo. 

Doon mo mauunawaan, kailangan pala talagang paulit-ulit na mangapa, mamilipit 
at mawala. Basta sa dulo, uuwi ka sa pagtitiwala at pagpapaubaya. 

Sabi ng manunulat na si André Gide, “Man cannot discover new oceans unless he 
has the courage to lose sight of the shore.” 

Paaralan ang buhay. At masusulit mo lang ang panahon mo sa paaralang ito kung 
kahit mahirap minsang sumagwan, mangangahas kang pumalaot. 
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1 3  

B o r e d  K a  N a  B a ?  

Bago pa nagkaroon ng covid-19, allergic na ang marami sa atin sa boredom o 
pagkabagot. 

Meron sa ‘tin, konting babasahin lang, tinatamad na. Kahit merong matututunan, 
ayaw tiyagain kasi mahaba raw. Kaya hindi na babasahin, boring kasi. 

Meron din na pag may nagsasalita at di agad maintindihan ang sinasabi, ayaw nang 
pakinggan. Sa halip ibuhos ang atensyon, sumusuko na. Boring daw ‘yung teacher o 
guest speaker o pari. Di man lang daw nagjo-joke. 

O pag may ginagawa, ambilis magsawa. Bago pa man mag-excel o i-enjoy ang 
ginagawa, umaayaw na. Di raw exciting. Walang gana. Boring! 

Pati hitsura ng bagong kakilala, pag tingin mo kulang sa appeal, di mo na 
papansinin. Sa halip kilalanin para tuklasin ang yaman ng pagkatao, inayawan na. 
Boring daw ang dating. 

Sa panahon ng quarantine, tiyak lalong tumindi ang pagkabagot ng marami sa atin. 
Dahil hindi makalabas at limitado ang kilos, sawang sawa ka na siguro sa panonood 
ng TV. O paglalaro ng games. O pagbabad sa social media. 

Malungkot ito dahil baka di mo alam, pwede kang hindi mainip o mabagot. 
Kailangan mo lang i-challenge ‘yung inaakala mong pamilyar ka o kabisado mo na. 

Ito yung sinasabing manatiling musmos o panatilihin ang iyong “childlike wonder”.  

Kapag para kang bata, lagi kang nagtatanong at namamangha, nakikinig at nag-
uusisa. Nakikita mo laging may espesyal sa pangkaraniwan. Merong bago sa luma o 
kinasanayan. May hiwaga sa pamilyar. 
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Naisip ko lang, posibleng unintended benefit ng covid-19 ‘yung mabawi natin ang 
inherent childlike capacity for astonishment. 

Di ba ganun ang mga bata? Dahil unbiased o walang kulay ang mata, they see 
every experience with total newness. They see creation and all of life for their 
immense giftedness. They are always in a state of awe. 

Kaya lahat bago. Walang boring. 

Kumbinsido ako, merong mabuti sa nangyayari ngayon. Kahit marami sa ‘tin, nalilito 
at nangangapa, tila tinuturuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng krisis na ito para 
muling mamangha. Mamangha saan? 

Mamangha sa kanyang pagmamahal na mas matingkad ngayong di natin alam ang 
gagawin. Mamangha sa lalim at lawak ng pag-ibig niya na siguro noong ok ang 
lahat, binabalewala natin. 

Mamangha na matuklasang bilang anak ng Diyos, likas tayong mabuti. Likas na 
banal. Sagrado sa pinakamataas na antas. Nakalimutan lang natin. Sa mahabang 
panahon kasi, nasanay tayong husgahan ang sarili kung panong hinuhusgahan natin 
ang isa’t isa. 

At alam mo ba, ang pagkamanghang ito, mas lumulutang pag kaya mong humarap 
sa Diyos, just the way you are. 

‘Yung haharap ka sa kanya na walang maskara. ‘Yung hindi mo siya susuhulan ng 
pagsisisi o pangakong magpapakabait o susunod sa kalooban niya sa pag-aakalang 
mas mamahalin ka niya. 

Sa halip, kaya ka magsisisi o susunod sa kalooban niya dahil una mong naranasan na 
tanggap ka niya at mahal ka niya. Pag nangyari ‘yun, wala ng boring moment. 

Dahil wala ka ring pagsidlan ng pagkamangha sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo!  
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1 4  

M a pa n s i n  M o  S a n a  

Bukod sa pagdadasal na pangunahin nating ginagawa in order to cope, meron 
akong tip paano mabisang harapin ang mga negatibong emosyon kaugnay ng krisis 
ngayon. 

TSJ. Or “thin slices of joy”. 

Mga mumunting sandali na nagbibigay sa ‘yo ng galak. Napapansin mo pa ba sila? 

Mabangong amoy ng bagong lutong kape. Malutong na halakhakan dahil sa 
bentang joke ng isang kasama sa bahay. Magaang pakiramdam kasunod ng 
mahimbing na tulog.  

Araw-araw, paulit-ulit mo silang nararanasan. Madalas, dahil sanay ka na—o dahil 
tinuturing mo silang ordinaryo—di mo na sila masyadong napapansin. Pero pwede 
mong sanayin ang sarili para mas makita at mas mapansin ang di-pangkaraniwan sa 
karaniwan.  

Ayon kay Chade-Meng Tan, author ng Joy On Demand, pwede mong talasan ang 
pagpuna sa mga maliliit na regalong ito. Mga thin slices of joy na pag binilang at 
naipon, may kapangyarihang baguhin ang takbo ng maghapon mo. O ng kwento 
ng buhay mo. 

Sagitsit ng pinipritong ulam sa kawali na nangangako ng masarap na tanghalian. 

Ulan na biglang bumuhos para malibre ka sa pagdidilig. 

Gaan ng kalooban habang tahimik kang nagdarasal. 

Lambot ng unan. Ngiti ng sanggol. Mainit na sabaw. Kantang nakakasayaw. 
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Mapansin mo sana sila. 

Dahil sa TSJ, kahit ’yung wala sa script o di sinadya, kinakikitaan mo ng kaayusan at 
ganda na nagbibigay sa ‘yo ng kakaibang saya. Pinagtutuunan mo pa ba sila ng 
pansin? 

Lumot sa lumang pader. Kupas na sahig. Hamog sa ibabaw ng dahon. Kurtinang 
hinihipan ng hangin. Nagbabagong kulay ng dapithapon. At mga tutang naglalaro. 

Pag alisto ka sa TSJ, makikita mong kahit di mo laging kontrolado ang pangit, 
mabigat at malungkot na karanasan, ang mas nangingibabaw at naiiwan sa 
katapusan ng maghapon, ’yung mabuti at maganda. Yung magaan at positibo. 
’Yung nakakaaliw at nagpapangiti. 

Sinusuportahan ng neuroscience ang mindfulness practice na ito. Dahil sinasanay 
mo ang sarili na maging alerto sa TSJ, nare-rewire ang utak mo para mas manaig 
ang positibong disposisyon laban sa negatibong emosyon. 

Ayon sa mga eksperto, kung lagi mo itong ginagawa, bukod sa kakalma ka at 
aangat ang sense of happiness mo, bubuti rin ang kalusugan mo. 

Kasunod nito, mas magiging maaliwalas ang pananaw mo sa buhay. Mas yayaman 
ang pagkatao mo. Mas magiging banayad ang ugali at pananalita mo. At mas may 
kakayahan kang mamuhunan sa mga relasyon mo. 

Gustong-gusto ko ang sabi ni Dennis Waitley, “Happiness cannot be traveled to, 
owned, earned, worn or consumed. Happiness is the spiritual experience of living 
every minute with love, grace, and gratitude.” 

Normal ma-stress kung nakaka-stress. Pero hindi ka nilikha ng Diyos para mabuhay 
araw-araw sa stress. Wala sa plano niya na maging alipin ka ng nerbyos, inis, 
pagdududa at panghihinayang. 

Nilikha ka ng Diyos para maging malaya at masaya. 

Kaya pag tila nadadaganan ka ng mga negatibong pwersa, hinto ka saglit. Damhin 
at lasapin mo ‘yung mga mumunting bagay na nireregalo sa ‘yo ng sandaling ito. 

Kasunod niyan, lulukuban ka ng malalim na pagkilala at makabuluhang pagtingin sa 
buhay. 

Oo, yung buhay mong likas na banal. Likas na mabuti. Likas na maganda!  
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1 5  

Wa g  K a n g  M a g h a n a p  
N g  P r o b l e m a  

Sa pagharap sa problema, may dalawang panganib na dapat iwasan. 

Una, ‘yung pagtakas sa problema. 

Ok lang tawanan ang problema kung magaan. Pero kung may direktang epekto ito 
sa ‘yo, sa pamilya, sa trabaho o sa anumang mahalagang aspeto ng buhay mo, aba, 
harapin mo.  

Nagkakamali ka kung iniisip mong lilipas ito pag di pinansin. Ang totoo, pag 
tinakasan, sa halip masolusyunan, lalong lumalala ang problema.  

Pero ‘yung ikalawang danger ang mas dapat mong bantayan. Ano ito? 
 
Naghahanap ka ng problema. 

Seryoso? Meron bang ganun? Sa halip umiwas, hahanapin mo pa? 

Maniwala ka o hindi, karamihan sa ‘tin, sa halip bawasan ‘yung di maiwasan, 
naghahanap pa ng ibang problema. Kaya ang mabigat na pasan, lalong 
nadadagdagan. 

Baka nga ikaw mismo, ginagawa mo ‘yan. Hindi mo lang namamalayan. Halimbawa 
nito ‘yung mahilig ka sa negative prediction: 

“Hay! mai-stress na naman ako sa traffic!” 
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“Naku, baka sa halip mag-enjoy, ma-out of place lang ako dyan sa party!” 

“Masasaktan lang ako pag hinayaan ko uli ang sarili kong ma-in love!” 

Naka-relate ka? Tandaan. Hindi dahil naisip mong mangyayari, eh mangyayari. 

Eto ang malungkot. Pag habit mong iposisyon ang sarili sa pangit na sitwasyon, 
pumapangit din agad ang mood mo. Kaya minsan, ’yung ayaw mo, lalong 
nangyayari!  

Bilang pangontra, subukan mo laging itanong sa sarili ang tatlong ito. 

1. Ano ang pinakamasamang pwedeng mangyari (worst-case scenario)? 
2. Ano ang pinakamagandang pwedeng mangyari (best-case scenario)? 
3. Ano ang pinaka-makatotohanang pwedeng mangyari (most realistic scenario)? 

Tiyakin mo lang, honest at objective ka pag sinagot mo ang tatlong tanong na ‘yan. 
Bakit makakatulong ang mga ito? 

Dahil nililinaw mo alin ang factual at alin ang fiction na madalas, ginagatungan ng 
emosyon. Pag na-realize mong malikot lang ang imahinasyon mo pero ang layo 
naman sa reyalidad, ibabawas mo na ito sa isipin mo. Kaya mas kumakalma ka. 

Isa pang example ng paghahanap ng problema ‘yung overthinking. ‘Yung parang 
naaadik ka sa pag-iisip sa problema. 

Somehow, akala mo, pag di mo tinantanan sa kaiisip, masosolusyunan. Actually, ang 
naiipon, stress. Dahil nasasaid ang lakas at wisyo mo. Resulta, lalong numinipis ang 
kakayahan mong humanap ng tamang solusyon. 

Ano ang dapat gawin? 

Harapin pero ‘wag kang bumabad sa problema. Magdasal at hingin ang patnubay 
ng Diyos. Wala kang hindi kaya pag siya ang kasama. 

‘Wag mahiyang humingi ng tulong o opinyon sa iba. Tiyakin mo lang na ‘yung 
hihingan mo ng payo, hindi mas aburido sa ‘yo. 

Kumalma at ipahinga ang isip, kalooban at katawan. Sila ang mga kakampi mo sa 
laban. 
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Hamunin mo rin ang nakasanayang “black-and-white thinking”: Malas o swerte. Sila 
o kami. Pag hindi tiba-tiba, siguradong lugi. Kung malungkot, malabong sumaya. 
Bakit mali ito? 

Pag nilimitahan mo lang kasi sa dalawang nagbabanggaang panig ang anumang 
usapin, walang middle ground. Pag makitid ang tingin sa sitwasyon, limitado rin ang 
solusyon. 

Oo, bahagi ng buhay ang problema. Pero ‘wag mo na itong palakihin. May mga 
problemang di talaga maiiwasan kaya ‘wag mo nang dagdagan. ‘Wag mo nang 
palalain.  

Kung gusto mong manatiling positibo kahit sa gitna ng hamon at pagsubok, 
tandaan: 

‘Wag kang maghanap ng problema. 
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1 6  

K a s a m a  S a  Pa k yaw  

Masungit ka bang tao? ‘Yung konting kanti lang, nakaangil agad? ‘Yung pwede 
namang magsalita nang banayad pero lagi kang gigil, laging galit? ’Yung pag di 
nasunod ang gusto, sabog agad? 

Kung ganito ka, posibleng isa kang NEGASTAR, bida pagdating sa negativity. 
Maniwala ka, hindi ka masamang tao.  

Marami ka lang bitbit kaya ambigat mo. 

May masaklap ka bang kwento na di malimut-limutan? Mga taong di mapatawad at 
pangyayaring di matanggap? 

May mga pagkakamali ka bang ayaw mong aminin? Kahinaan o limitasyon na source 
of guilt? Life regrets na hila-hila mo araw-araw? 

Mahirap magkaroon ng positive mindset ang taong umaapaw sa negative energy. 
Habang naiiwan ka kasi sa paninisi sa sarili o sa iba, ang nakikita mo lang, ‘yung 
mali. ’Yung pangit. ‘Yung kulang. 

Bukod diyan, habang napapako ka sa panghihinayang o pagsisisi, natatabunan ng 
negatibong emosyon ang anumang positibong bunga ng tinuturing mong 
pagkakamali. 

Linawin ko lang. Kapuri-puri ang humility para maamin ang mali. Ang dapat 
bantayan, ‘yung false humility. ‘Yung galing sa excessive guilt at chronic regret. 

Sa totoo lang, ‘pag di ka kumalas dyan, mahihirapang pumasok ang positive energy 
sa buhay mo. Sigurado ako, ayaw mong habambuhay magpasan ng negativity. 

42



Ano ang pwede mong gawin? May dalawa akong mungkahi. 

Una, tanggapin mong hindi ka perpekto. Kakambal mo ang limitasyon at pagsablay. 
Walang exempted sa pagkakamali. Kasama ‘yan sa pakyaw ng buhay. 

Ikalawa, ituring mong teacher, hindi kaaway, ang masakit na karanasan. Ito man ay 
bunga ng limitasyon mo o ng ibang tao. Ang mga ‘yan, kasama rin sa pakyaw ng 
pag-ibig ng Diyos. 

Bilin ni dating US President Barack Obama, “You can’t let your failures define you. 
You have to let your failures teach you.” 

Sige, subukan mo ngayong balikan ang kasaysayan ng kapalpakan mo. Isama mo na 
pati ang maraming malungkot na karanasang pinagdaanan mo. 

Lagyan mo ng check alin sa mga sumusunod ang nagkatotoo sa ‘yo: 

Mas tumibay ka sa pagsubok. 

Mas lumalim ang pananalig mo sa Diyos. 

Mas natutunan mong irespeto at pahalagahan ang sarili mo. 

Mas lumawak ang pang-unawa mo sa buhay. 

Mas nagpapahalaga ka na sa ibang tao. 

Mas napapansin mo na ang mga bagay na dati mong binabalewala. 

Mas matalino ka ngayon sa pagdedesisyon. 

Mas nagpapasalamat ka. 

Maraming beses nang nasulat, in the economy of God’s love, nothing ever goes to 
waste.  

Sa pag-ibig ng Diyos, walang sayang at walang kulang. Lahat, kasama sa pakyaw. 

Counted ang anumang pangyayari, mabuti o masama. Kalooban man niya o dahil 
sa katigasan ng ulo mo, kung hinayaan ng Diyos na mangyari, gagamitin niya ito. 

Para ka turuan. Para ka akayin. Para ka makarating sa kaganapan ng plano niya sa 
‘yo. 

Sa punto de bista kasi ng pag-ibig ng Diyos, lahat ito, kasama sa pakyaw. 

43



 
 
 
 

1 7  

T u m awa  K a  

Pag lagi ka sa social media at doon ka lang nakikibalita tungkol sa covid-19, 
payong-kapatid: Mag-ingat ka at maging mapanuri.  

Dahil kung di ka marunong mag-filter ng legitimate news mula sa fake news, 
nenerbyosin ka. Maha-high blood. Mapa-praning. Makaligtas ka man sa coronavirus, 
baka sa stress, hindi. 

Mabuti na lang, marami ring nakakatawa sa social media na nakakawala ng stress. 
Eto ang ilang natatandaan ko: 

“Pagbukas ng TV, ang balita, puro corona. Pagbukas mo ng FB, ang trending, 
corona. Pagbukas ng wallet, wala na. Pagbukas ng ref, ubos na!” 

“Magtatanong lang po. Isang buwan na po tayong quarantine. Pwede na po bang 
maligo o puros hugas pa rin ng kamay?” 

“Pumunta si Kapitan sa ‘min. Pinapili ako: 5k o 8k. Syempre, 8k pinili ko. Nakupo! 
FUN RUN pala!” 

Ang lakas din ng tawa ko sa video ng binatilyong hanep ang intro sa gitara. Kaso 
pagkanta nya, pumiyok. Tapos sinisi ‘yung kapatid. Bakit daw pinakialaman ang 
gitara! 

Stress buster talaga ang pagtawa. Lalo na pag unexpected at purong hagalpak. 

Paalala lang. Hindi lahat ng nakakatawa ay nakakatulong o nakakapagpasaya. Sabi 
nga ng misis kong si Aubrey, “Beware of the funny. It sometimes hides the unkind.” 
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Meron akong kamag-anak, si Lola Piling. Noong malakas pa siya, masipag siyang 
maglako ng tableya at paminta sa bayan namin sa Baco, Or. Mindoro. Sa katunayan, 
abot siya sa kapitolyo sa Calapan City. 

Marami siyang suki dahil bukod sa masipag, likas na masayahin si Lola Piling. Nung 
minsang bumisita siya sa ‘min, nabanggit kong hindi na ko kumakain ng karne. 
Ganito ang inosenteng sabi niya sa kanyang tipikal na puntong Batanggenya: 
 
“Ala eh mag-ingat ka nga. Ako mandin nga’y nasabihan ng doktor na hawag 
magkakain ng karne. Mataas daw ang aking kulaspirol.” 

Biglang sumambulat ang malakas na tawanan. Lahat kami, pinaligaya ni Lola sa 
kanyang kasimplehan, na habang nakikitawa, tinatanong kami, “Ay ano gang 
katawa-tawa sa aking sinabi?” 

Ang pinakagusto kong kwento kay Lola Piling, nangyari ‘nung early 90’s. Pasko 
noon. Me dalang videocam si Kuya Celso, kapatid ko. Nung kinabit ito ni Kuya sa 
TV set para mapanood namin ang mga shots, tunay na manghang-mangha si Lola 
Piling. 

Panalo ang hirit nya, “A-ah! Ay kagaleng! Kanina laang ay sinisiyut ako eh… bakin 
ga ako napaparyan agad? Ala ay digkit agad ang mukha ko sa tibe eh!”  

Napatunayan sa maraming pag-aaral na ang pagtawa ay nakakabuti sa katinuan. 

Ayon sa mga dalubhasa, tuwing tumatawa ka, umaangat ang happy hormones at 
bumabagsak ang anxiety hormones. In short, pinapalitan ng positibong disposisyon 
ang pagkaligalig at lungkot. 

Bukod sa katinuan, mainam din sa katawan ang pagtawa. Kung may iniinda kang 
karamdaman, kaya nitong i-restore ang balance ng kalusugan mo. 

At kung wala ka namang sakit, ang regular na pagtawa, pampatibay ng immune 
system. Conversely, kung palagi kang aburido at bugnutin, malamang madali ka 
ring magkasakit.  

Finally, pati relasyon mo, gumaganda pag meron kang sense of humor. Ang mag-
asawa o magkaibigang may samaan ng loob, madaling magkasundo pag meron 
silang pinagtawanang anumang bagay. 

Basta walang bahid ng panlalait o panghuhusga. Basta di mo isasangkalang ang 
kapwa para lang matawa ka. At basta handa mong ibigay sa iba ang 
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pangangailangan nilang igalang ang lungkot at luha, lalo na kung ‘yun ang 
kailangan nila. 

Otherwise, ‘wag kang mag-atubiling tumawa o magpatawa. Nilikha ka ng Diyos 
hindi para magmukmok at sumimangot. 

Sabi ni San Ireneo, “Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa nilikha nyang buhay na 
buhay!” 

Gayahin natin si Lola Piling. Pag tumatawa siya, hindi lang siya ang masigla. Lahat 
ng nakapaligid sa kanya—buhay na buhay! 

Dahil ang totoo, kahit sa gitna ng problema at pagsubok na dala ng coronavirus, 
pwede mo pa ring buong galak na ipagdiwang ang buhay.  
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P w e d e  L a g i n g  
M a g pa s a l a m at  

Likas ba sa ‘yo ang magpasalamat? 

May mga pag-aaral na nagpapatunay na ang pinakamasayahing tao, ‘yung naturally 
thankful. Pag lagi daw tinutukoy ang mabubuting bagay na pwedeng 
ipagpasalamat, maliit man o malaki, meron itong cumulative effect sa overall 
happiness mo. 

Hindi ito nakakagulat. Common sense ‘yun. May wisdom sa classic invitation to 
count your blessings. 

Kaya magpasalamat ka. 

Kahit hindi ka immune sa problema o sa stress na dala ng covid-19. 

Kahit hindi ka exempted sa araw-araw na pakikipagbakbakan sa buhay. 

Kahit may iniinda kang sakit ng katawan o kalooban. 

Dahil pag malinaw mong napapangalanan at pinagpapasalamat ang mga biyayang 
tinatanggap, mas nangingibabaw ang pagtitiwalang magiging maayos ang lahat. 

‘Wag kang gumaya dun sa batang binigyan na nga ng doughnut, nagreklamo pa at 
ang sabi, “Pambihira naman, magbibigay din lang ng tinapay, butas pa?!” 

Pero ganun ka ‘pag wala kang attitude of gratitude. Mas nakikita mo ang kulang, 
ang mali, ang pangit. Hindi mo tuloy naa-appreciate ang tama, totoo at mabuti sa 
buhay mo. 
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Bukod dyan, mas madali ka ring magtampo at magselos. Mas mabilis kang mainggit 
at manumbat. Mas mareklamo ka rin dahil pakiramdam mo lagi, lugi ka. 

Eto ang hindi mo nare-realize: Habang nakatingin ka sa mga binigay sa iba, hindi 
mo nakikita ang mga binigay sa ‘yo. 

Pero sa sandaling magpasya kang gumamit ng gratitude lens, makikita mong ang 
dami dami palang pwedeng ipagpasalamat. 

Kahit mahirap ang trabaho, pwede kang magpasalamat na meron kang trabaho.  

Kahit di masarap o di mo paborito ang pagkain, pwede kang magpasalamat na 
merong nakakain.  

Kahit mahirap mahalin ang ilang miyembro ng pamilya, pwede kang magpasalamat 
na meron kang pamilya.  

Kahit marami kang problema at pagsubok, pwede kang magpasalamat na buhay ka 
pa.  

Alam mo bang bago nagkaroon ng covid-19, araw-araw, tinatayang 150,000 na 
buhay ang nalalagas sa populasyon ng mundo? Dahil sa coronavirus, pwedeng 
lumobo na ang bilang na ito.  

Hindi naman kamalasan ang mamatay dahil bahagi ito ng buhay. Pero kung 
nababasa mo ito, isa lang ang ibig sabihin, buhay ka pa. 

May tsansa ka pang i-enjoy ang buhay mo at bigyang-pansin ang mahahalagang 
bagay. 

May pagkakataon ka pang magbilang ng blessings. 
 
Pwede ka pang magpasalamat! 
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1 9  

M ay  D a l a n g  R e g a l o  
A n g  K r i s i s  

Napansin mo ba, dahil sa covid-19 pandemic, bukod sa pagkaligalig, maaaring 
naghahanap ka rin ng masisisi o mapagbubuntunan ng galit? 

Mga makasarili na sinaid o nag-overprice ng supplies. Mga iresponsableng di 
dineklarang dala nila ang virus. Mga pasaway na ayaw lang talagang pumirmi sa 
loob ng bahay. At mga opisyal na tingin mo, incompetent sa pag-manage ng krisis. 

Paano mo man pino-proseso ang kasalukuyang sitwasyon, magandang malaman na 
meron itong unintended benefits. 

Pero bago mo ito makita, kailangan mo munang balikan ang dalawang kakayahang 
binigay sa ‘yo ng Diyos. Mga regalong hindi kayang agawin sa ‘yo ninuman—kahit 
ng coronavirus. 

Ang kalayaan mong magpasya at ang kakayahan mong magmahal. 

Kahit di mo kayang pigilan o iwasan ang mga nagaganap ngayon, kaya kang itawid 
ng dalawang agimat na ito. 

Para muli kang pumanatag. Para manumbalik ang pagtitiwala at sigla. At para 
matuklasan mong sa kabila ng lahat, maganda at mabuti ang buhay. At may 
magandang dahilan ang pag-iral mo sa mundo. 

‘Wag mo nang sisihin ang sarili mo kung unang nangibabaw ang takot at pagka-
aburido. Ang mahalaga, pagkatapos mong igalang ang agam-agam, inis at 
panghihinayang, pwede mo ngayong gamitin ang attitude of gratitude. Para saan? 
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Para makitang may dalang regalo sa ‘yo ang krisis. 

Narito ang 50 examples of unintended benefits ng coronavirus.  

1. Natupad ang pinaka-inaasam mong bakasyon 

2. Nagkaroon ng sapat na panahong tumahimik, magnilay at 
manalangin 

3. Nabisitang muli ang mga pinahahalagahan, pangarap at 
paninindigan 

4. Hinarap ang mga importanteng desisyon na dat ing 
pinagpapaliban 

5. Muling namangha at natuwa sa huni ng ibon, sa bango ng 
bagong lutong kape, sa pagbukad ng bulaklak, sa hanging 
pumapasok sa bintana, sa sunrise at sunset, at sa marami pang 
biyaya ng buhay na madalas, binabalewala 

6. Nagkaroon ng mas mahabang panahon para makasama ang 
pamilya 

7. Nakapag-usap nang masinsinan at mas napakinggan ang isa’t isa 

8. Dahil madalas magkasama, naunawaan ang mga personal na 
laban at pinagdadaanan ng mga miyembro ng pamilya 

9. Umangat ang kakayahang mas matanggap at mapatawad ang 
isa’t isa 

10. Mas naalagaan ang mga matatanda at maysakit sa pamilya 

11. Na-enjoy ang bonding at pakikipaglaro sa mga bata 

12. Mas nabigyan ng atensyon ang mga alagang hayop 

13. Naka-reconnect sa mga mahal sa buhay at kaibigan na matagal 
nang hindi nakukumusta 

14. Nakapagtipid dahil nabawasan ang pagkain at pamamasyal sa 
labas 

15. Natutong mag-budget at gumastos lang sa dapat pagkagastusan 

16. Nakaranas uli ng mahaba-habang tulog 
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17. Nakapahinga ang isip, kalooban at katawan 

18. Nakapag-exercise nang regular 

19. Natutunan ang madalas na paghuhugas ng kamay 

20. Napahalagahan ang pangkalahatang kalusugan 

21. Gumaan ang gawaing-bahay dahil maraming kumikilos at 
tumutulong 

22. Mas natutukan ng magulang ang tamang paggabay sa mga anak 

23. Nakumpuni ang mga dapat ayusin sa bahay at bakuran 

24. Nakapag-declutter ng mga bagay na hindi kailangan  

25. Nakapaglinis at naging mas masinop sa tahanan 

26. Nagawang basahin ang mga aklat na matagal nang gustong 
basahin 

27. Nabigyang-pansin ang personal na pag-aaral at paglago 

28. Nag-enjoy sa pagluluto at nakadiskubre ng mga bagong putahe 

29. Nabalikan ang mga hobbies na dati ay di mabigyan ng panahon 

30. Nadiskubreng likas palang creative at maraming tagong abilidad 

31. Napatunayang practical at effective ang work-from-home scheme 

32. Natuklasang pwede palang magtanim ng gulay para sa 
pansariling gamit 

33. Natutong dumiskarte para magkaroon ng ibang pagkakakitaan 

34. Naitama ang maling nakagawian gaya ng di-paghuhugas ng 
kamay, pagdura at pag-ihi sa tabing kalsada; pati pag-ubo o 
pagbahin nang di nagtatakip ng bibig 

35. Mas naunawaan gaano kahalaga ang papel na ginagampanan ng 
mga pinuno lalo na sa panahon ng malawakang krisis 

36. Na-inspire sa kabayanihan ng mga healthcare workers o frontline 
warriors na direktang kumakalinga sa mga pasyente kapalit ang 
sarili nilang kaligtasan 
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37. Nakita na ang personal na pag-iingat, kunektado sa kapakanan ng 
ibang tao, kaya naunawaang magkakaugnay talaga ang lahat 

38. Umangat ang kaalaman sa positibo at responsableng paggamit 
ng social media 

39. Sa kabila ng pagkaligalig at pangamba na baka mahawa, 
natutunang ituring ang iba bilang kapwa, hindi kalaban o banta sa 
seguridad 

40. Sa gitna ng kawalan ng kasiguruhan, namulat sa kahalagahan ng 
pag-asa at pananalig 

41. Naging mas mapagmalasakit dahil sa pinagsasaluhang krisis 

42. Naunawaang ang lahat sa buhay ay regalo at nagkaroon ng mas 
mapagpasalamat na puso 

43. Mas napapahalagahan ang biyaya ng buhay lalo na paggising sa 
umaga 

44. Naging mapagpakumbaba para tanggaping hindi kontrolado ang 
buhay 

45. Natutunang ‘wag ipagpaliban ang pagsasabi at pagpapadama ng 
pagmamahal lalo na sa pamilya at mga matalik na kaibigan 

46. Tumalas ang pagkilatis sa mahahalagang bagay sa buhay na di 
lumilipas 

47. Nagkaroon ng bago at mas malalim na paggalang sa daloy ng 
buhay 

48. Nagawang lumaya sa nakakaparalisang takot at pagkaligalig 

49. Mas tumibay ang pagkapit at pagtitiwala sa Diyos 

50. Nanumbalik ang sigla at kahandaang harapin ang mga hamon ng 
buhay 

Marami na ito. Pero ilan lang ang mga ‘yan sa dalang regalo sa ‘yo ng krisis. Tukuyin 
mo alin sa mga ito ang nangyayari na at alin ang hindi pa. Kung nangyayari na, 
ipagpatuloy mo. Kung hindi pa, at posible naman, subukan mong simulan. 
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T i n u t u r u a n  Tay o  N g  B u h ay  

Noong pumutok ang Taal volcano, maraming kuwento ng pagdurusa. Pero marami 
ring kuwento ng kabayanihan, ng likas na kabutihan at ng pagtutulungan ng mga 
Pilipino. 

Natatandaan mo pa siguro ‘yung mga lalaking nasa bubungan na boluntaryong 
naghandog ng libreng car wash sa mga dumadaang sasakyan na nababalutan ng 
ashfall. 

Noong magkaubusan ng face mask, merong namataang namimigay nito nang libre; 
at meron ding mananahing ginamit ang abilidad para tumugon sa 
pangangailangan. 

May mga grupo ring nilagay ang sarili sa panganib para sagipin ang mga naiwang 
hayop. Wala ring kapaguran ang mga pulis at iba pang lokal na opisyal para 
magpatupad ng kaayusan kahit marami sa kanila, apektado rin ng kalamidad. 

Higit sa lahat, hindi basta malilimutan ang tatlong kabataang namatay sa aksidente 
pagkatapos maghatid ng relief goods sa evacuation site. Sa katunayan, naging 
inspirasyon sila ng marami para lumabas at tumulong sa iba’t ibang paraan. 

Sa loob ng mahigit dalawang linggo, marami sa atin ang nakibahagi sa isang 
pambihirang bayanihan. Magkakaiba ang relihiyon o grupong kinabibilangan, 
katayuan sa lipunan at probinsyang pinagmulan pero iisa ang layunin: damayan ang 
isa’t isa. 

Ngayon, sa covid-19 crisis, nauulit ang mga ganitong karanasan sa malawakan at di 
mabilang na paraan. 
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Nariyan ang mga doktor, nurses at iba pang health workers na kahit pagod at puyat, 
kahit manipis ang workforce at kahit limitado sa kagamitan, direktang tumatanggap 
at kumakalinga sa mga kababayan nating biktima ng coronavirus. 

Ang ilan nga, sa kabila ng kanilang sakripisyo, nabibiktima pa ng diskriminasyon. 
Nakakalungkot din ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nalagas sa kanilang 
hanay dahil sa pagtupad nila sa panatang magligtas ng buhay. 
 
Nariyan din ang mga frontliners sa hanay ng serbisyo publiko. Mga national at local 
officials. Mga sundalo at pulis. Mga barangay workers at volunteers. Hanggang sa 
mga supermarket crew, drivers, messengers, security personnel, housekeeping/
maintenance staff, garbage collectors at street sweepers. 

Hindi rin pahuhuli ang mga magsasaka, mangingisda, maggugulay. Mga taga-
simbahan, taga-palengke at taga-bangko. Pati mga delivery, utilities at logistics 
personnel at iba pang manggagawa na di tumitigil para alalayan tayo sa mahirap na 
sitwasyong ito. 

At ang marami sa atin na kahit atat na atat lumabas, nagsasakripisyong manatili sa 
loob ng bahay. Hindi lang dahil sa pangambang mahawa kundi higit sa lahat, para 
lahat ay makaligtas. Alam kasi nating sa larangan ng malasakit, bawat isa—frontliner.  

Naisip ko, anuman ang karanasan, meron lagi itong mabuting iniiwan para sa ‘ting 
kapakanan. Masaya o malungkot. Maginhawa o mahirap. Nakakatuwa o 
nakakatakot. 

Lagi tayong tinuturuan ng buhay. 

Ganito ang sinabi ni M. Scott Peck, ang bestselling author ng The Road Less 
Traveled. 

“The truth is that our finest moments are most likely to occur when we are feeling 
deeply uncomfortable, unhappy, or unfulfilled. For it is only in such moments, 
propelled by our discomfort, that we are likely to step out of our ruts and start 
searching for different ways or truer answers.” 

Kung kailan ka nasasaktan at nahihirapan, doon lumalabas ang tunay na lakas. 
Parang kalamansi na kailangang hatiin at pigain nang maigi para lumabas ang katas. 

Maraming lehitimong dahilan para magreklamo. Para mawalan ng pag-asa. Para 
sumuko. Pero karamihan sa ‘tin, piniling maging matibay. Sa halip lunurin ang sarili 
sa hinagpis, pinalitaw ang totoong bangis.  
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Kaya mo pala. Kaya ko pala. Kaya pala nating magkaisa para magmalasakit at 
samahan ang isa’t isa.  

Sadya yatang ganun. Akala natin trahedya lang. Paraan din pala ng buhay para 
matutunan nating gamitin ang nakatagong kakayahan. 

Para turuan tayong tuklasin ang angking kabutihan. At para maunawaang likas 
tayong magkakaugnay at hindi dapat mag-iwanan. 
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Ta n g g i h a n  O  Ta n g g a p i n  

Tanggihan o tanggapin. 

‘Yan lang talaga ang dalawang pwede mong pamilian. 

Lalo na pag nakatayo ka sa harap ng reyalidad na di mo inasahan o di mo gusto, di 
mo kayang baguhin at di rin matakasan. 

Lindol, pagputok ng Taal volcano at covid-19 na di kasama sa mga plano mo for 
2020. 

Malungkot na karanasang ayaw mong balikan at nagagalit ka pag merong 
nagpaalala sa ‘yo. 

Ugali ng mahal sa buhay na opposite o ibang iba sa personal standard mo. 

Katotohanan ng pagkatao mo na matagal mo nang tinatago dahil natatakot ka kung 
matatanggap nila o hindi. 

Pangarap o negosyo na gumuho sa kabila ng pagod, pera at panahong pinuhunan 
mo. 

Desisyon ng kaibigan o kasamahan na di mo naisip o inakala. 

Karamdamang di inasahan o kamatayang di mo napaghandaan. 

Ilan lang ang mga ‘yan. Pero ‘yun palagi ang tanong. Tatanggihan mo ba o 
tatanggapin?  

Sa pagtanggi, aminin mo man o hindi, kumikitid ang pang-unawa mo at nabubuhay 
ka sa ilusyon. 
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Pagkatapos mong gawin lahat ng pwede at kaya mong gawin, maunawaan mo 
sanang sa pagtangging harapin ang totoo, hinahatulan mo ang sariling magdusa at 
mahirapan. 

Eto ang pinakamasaklap. Ang katotohanan, hindi nagbabago kahit isang milyong 
beses mo itong tanggihan. 

Pero meron ka pang natitirang isang pasya. Tanggapin ang katotohanan. 

Sa pagtanggap, hinaharap mo ang reyalidad kahit mahirap. Dahil naniniwala kang 
napakahalaga mo para magpaalipin sa isang sitwasyong lilipas. 

Sa pagtanggap, niyayakap mo ang totoo kahit masakit. Dahil nagtitiwala kang 
laging may ituturo sa ‘yo ang buhay. Mabigat man o magaan ang karanasang 
pinagdadaanan. 

Sa pagtanggap, inaamin mo ang kaya at di mo kaya. Dahil nananalig kang may 
Diyos na sasalo sa di mo kaya. 

Sa pagtanggap, ginagamit mo ang kalayaang bigay ng Diyos. Dahil kahit hindi mo 
kontrolado, alam mong nasa kamay mo ang kapangyarihang magdesisyon paano 
pinakamainam tumugon sa isang sitwasyon. 

Tanggihan o tanggapin. 

‘Wag mong asahang may ibang gagawa ng pagpapasya para sa ‘yo. 

‘Wag mo ring ipagpaliban ang pagpili kung sa dulo, alam mong ikaw ang mas 
mahihirapan. 

Higit sa lahat, ‘wag na ‘wag mong kalilimutan… 

Sa pagtanggap lang mayroong paglago. Sa pagtanggap lang babalik ang 
kahulugan, kapanatagan at kalayaan. 
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2 2  

H i n d i  K a  A l i p i n  

May kaibigan ako na basta umulan, nalulungkot. Noong bata raw kasi siya, mabilis 
bumaha sa kanila. Kaya pag umuulan, hindi siya makalabas para maglaro.  

May isa pa akong kaibigan, baligtad naman. Pag umuulan, masiglang masigla. 
Gusto pa nga niyang natitilamsikan ng ulan. Naaalala raw kasi niya ang masasayang 
araw ng kamusmusan. Lalo na pag pinapayagan silang magkakapatid na maglaro sa 
ulan. 

Totoong totoo ang linyang ito mula sa batikang manunulat na si Anais Nin, "We do 
not see things as they are; we see them as we are.” 

Perceptual awareness ang tawag dito. Kinukulayan ng mga nauna nating karanasan 
ang bawat bagong karanasan. Kumbaga, di mo namamalayang yung noon ang 
siyang nagdidikta paano mo titingnan ang ngayon. 

Kaya kahit parehong ulan ang pinag-uusapan, magkaiba ang pakahulugan ng 
dalawa kong kaibigan. Depende sa magkaiba nilang karanasan. 

May mga magulang na nagrereklamo, sakitin daw anak nila. Palibhasa, hindi 
marunong kumain ng gulay. Ang di nila nare-realize, sila madalas ang dahilan kaya 
ganun. Bakit?  

Noon kasing nagsisimula pa lang sumubo ng pagkain ang anak, nakikita ng bata 
paano tanggalin ng magulang ang bawang o sibuyas sa pagkain niya. Kita rin ng 
anak na matatanda lang ang kumakain ng gulay. 

Sa kabilang dako, nagdesisyon ang matatanda na mas gusto ng bata ang hotdog, 
fried chicken, ice cream at softdrinks kaya ‘yun ang laging binibigay sa kanya. 
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Pero ang totoo, sa simula, wala namang gusto o ayaw ang bata. Napo-programa 
lang sa utak niya na ang masarap, ‘yung masarap sa magulang. Yung paborito at 
pinag-aagawan. ‘Yung pinapasalubong o pinapangako para mag-behave. 

Kung magulang ka at ito ang paulit-ulit na nakita, narinig at naranasan ng anak mo, 
bakit ka nagtataka kung “allergic” siya sa gulay? 
 
Ibig bang sabihin, kung ano ang kinasanayan, ‘yun na ‘yun? ‘Yung kahapon ba sadya 
ang magdidikta ng ngayon? Ok lang kung positibo ang karanasan, pero pano kung 
negatibo? 

Ibig bang sabihin, forever na lang malungkot ‘yung isa kong kaibigan tuwing 
umuulan? 

O pwedeng noong bata ka, nakamulatan mong pag nagagalit ang Tatay mo, mabilis 
niyang saktan ang Nanay mo. Ibig bang sabihin, bilang lalaki, ok din lang sa ‘yo 
ngayon na pagbuhatan ng kamay ang girlfriend o misis mo pag napuno ka na? 

O baka nagkaroon ka noon ng boyfriend na mahal na mahal mo pero paulit-ulit 
kang niloko hanggang magkasira kayo. Ibig bang sabihin, aayawan mo na ang 
sinumang manliligaw sa ‘yo dahil tingin mo lahat naman ng lalaki, taksil at babaero? 

Malinaw ang sagot. Hindi. 

Dahil buhay ka at may kakayahang patuloy na matuto, di mo kailangang 
magpakulong sa malungkot na kahapon. Di mo kailangang matali sa maling 
nakasanayan at hayaan silang kulayan ang mga karanasang patuloy na binibigay sa 
‘yo ng buhay.  

Hindi ka alipin. 

May tatlong bagay na kailangang paulit-ulit mong piliin kung gusto mong yakapin 
ang hamon ng paglago. 

Una, PILIIN MONG MAGTIWALA. 

Bahagi ka ng buhay. Kaya magpaakay ka sa Diyos na nasa lahat ng sitwasyon at 
karanasan. Manalig kang ang buhay ay paaralan, hindi trahedya o digmaan.  

Ikalawa, PILIIN MONG LUMAYA. 
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Bumitaw ka sa luma at makitid na pamantayan. ‘Wag kang matakot iwanan ang 
nakasanayan lalo na kung mali o komportable ka nga pero hindi ka naman 
lumalago. 

At ikatlo, PILIIN MONG MATUTO. 

Sumubok ka ng mga bagong karanasan. Lumabas ka sa kalakaran. Kahit mangapa 
ka o magkamali, sige lang. Ang mahalaga, patuloy kang tumaya sa paglago. 

Hindi ka alipin, kapatid, kundi isang sumasabog na posibilidad araw-araw.  

Pag malinaw 'yan sa 'yo, ‘yung limitado, lalawak. ‘Yung dating iniiwasan, haharapin 
mo at ipagpapasalamat. ‘Yung di mo noon pinapansin, di mo na palalampasin. 
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2 3  

B a g o  K a  M a m atay  

Mahabang buhay. 

‘Yan ang gusto natin. ‘Yan din ang dasal natin para sa pamilya at kaibigan. Kaya 
madalas, ‘yan ang wish natin pag may nagdiriwang ng birthday. 

Mahabang buhay dahil mas gusto nating ma-enjoy ang buhay. Dahil mas gusto 
nating makasama pa ang mga mahal sa buhay. 

At dahil takot tayong mamatay. 

Madalas, pag kamatayan ang pinag-uusapan, ganito ang karaniwang reaksyon. 
 
“Change topic, pwede?” O kaya, “Ayokong pag-usapan ‘yan, maliliit pa mga anak 
ko”. O kaya, “Teka, single pa ko, ‘wag muna!” At ang pinaka-classic, “Hindi pa ako 
handa.” 

Mamamatay tayong lahat. Alam natin ‘yan. Pero hindi automatic na dahil alam natin, 
maluwag din natin itong tinatanggap. 

Para sa marami, ang kamatayan, trahedya o kamalasan. Kakambal ng kamatayan 
ang lungkot, pangungulila at pagluluksa. Sino ba naman ang gustong mamilipit sa 
hinagpis? 

Buti na lang, may kakayahan ang buhay na akayin tayo at turuan. Gaya ng 
coronavirus na tila tinuturuan tayong “mamatay” muna nang ilang ulit kahit buhay 
pa tayo. 
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Mamatay. Ibig sabihin, tapusin o ihinto ang mali. Mamatay sa anumang pumipigil 
maging malaya, mapayapa at maligaya. Mamatay sa anumang hindi galing sa 
pagmamahal. 

Mamatay sa pagpapanggap o pagpipilit na kaya nating kontrolin ang mga bagay-
bagay.  Para matutunan nating magtiwala at magpaubaya sa Diyos. 

Mamatay sa kinimkim na poot at hinanakit. Para matutunan nating magpatawad. 
Para  lumaya tayo sa sama ng loob na lumalason sa pagkatao at relasyon. 
 
Mamatay sa pagiging sarado sa ibang nilalang, ibang kasarian, ibang lahi at 
paniniwala. Para masaksihan at maranasan natin ang pagkilos ng Diyos sa kanilang 
buhay. 

Mamatay sa maraming takot at agam-agam. Para mangahas matuto at lumago. At 
para dumaloy ang pag-ibig sa buhay natin. 

Mamatay sa pagiging makasarili at sakim. Para dumamay at magmalasakit. Para 
mamuhunan sa mga ugnayan at magbigay-buhay sa kapwa. 

Kapag bukas tayo sa mga karanasan ng “kamatayan” na paulit-ulit dumarating sa 
buhay, nauunawaan nating magkakaugnay ang mga bagay na akala natin, 
magkalaban. 

Ang lungkot, kakambal ng galak. Ang mabigat uuwi sa magaan. Ang mahapding 
sugat, darating sa paghihilom. At ang madilim na gabi, susundan ng bukang-
liwayway. 

Pag bukas tayong “mamatay araw-araw”, mas nananahan sa ‘tin ang kaligayahan, 
kapanatagan at kalayaan. Mas nauunawaan nating ito pala ang tunay na kahulugan 
ng pagiging buhay. 

Kung dati, mahabang buhay lang ang gusto natin—sa pag-aakalang mapipigilan 
ang kamatayan—ngayon, mas lumilinaw sa ‘ting hindi sumpa o kalamidad ang 
kamatayan kundi natural na daloy ng buhay. 

At dahil karugtong ng buhay natin ang buhay ng Lumikha, hindi nagwawakas ang 
lahat sa kamatayan. Ang kamatayan, pintuan tungo sa mas malaki at mas ganap na 
pag-iral. 

Sang-ayon ka siguro pag sinabi kong ang buhay na walang hanggan, mas 
importante kaysa mahabang buhay sa lupa. 
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Hindi ka pa handa? Isa lang ang paraan para maging handa. At para mas maging 
makabuluhan ang nalalabi mong panahon sa mundo. 

Matutunan mong paulit-ulit na “mamatay” bago ka mamatay. 
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K u m a p i t  K a  S a  Pa g - a s a  

Kasunod ng pagkamatay ni Tatay noong 1993, sinalo ng aking ina ang pag-manage 
sa kapiraso naming bukirin. Palibhasa, anak din ng magsasaka, alam niya ang 
pasikot-sikot sa pagpapalayan. Noong minsan akong dumalaw sa bahay, nakwento 
sa akin ni Nanay ang isang pambihirang karanasan. 
 
Isang umaga, pagdating sa bukid, nanlumo siya nang makitang parang tinabas ang 
mga bagong uhay na palay. Sabi ng katiwala, sinalakay daw ng daga nung 
nagdaang gabi. 
 
Dahil ito ang pangunahing kinabubuhay, hindi malaman ni Nanay kung ano ang 
gagawin. Nakita na lang niya ang sariling nakaluhod sa gitna ng palayan, nakaunat 
ang mga bisig, pikit-matang nakatingala sa langit habang lumuluhang humihingi ng 
saklolo sa Diyos. Tumigil lang daw siya nung maisip niyang baka mag-alala sa kanya 
ang mga tao sa bukid. 

Pagkalipas ng ilang linggo, walang pagsidlan ng tuwa si Nanay nung makitang 
muling sumibol ang mga uhay. At ang nakakagulat, mas hitik ito sa palay kumpara 
sa unang sibol. ‘Yun na raw ang isa sa pinakamagandang ani namin, pagtatapos ng 
kwento ni Nanay. 

Tandang-tanda ko, naluluha at kinikilabutan ako habang nakikinig sa kwento niya. 
Eto ang simple kong ina. Kumpara sa akin na nagtapos ng tatlong kurso, elementary 
lang ang naabot niya. Pero sa usapin ng pagkapit sa pag-asa, ignorante ako sa tabi 
niya. 

“May awa ang Diyos!" Hindi nakakapagtakang 'yan ang paboritong expression ni 
Nanay noong nabubuhay pa siya. 
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Ayon kay Pablo Neruda, “You can cut all the flowers but you cannot keep spring 
from coming.” 

Oo nga naman. Kahit pitasin mo lahat ng bulaklak sa parang, darating at darating 
ang tagsibol. At kasabay nito, muling mamumukadkad ang mga bagong bulaklak! 

Parang pag-ibig ng Diyos. Hindi humihinto. Hindi pwedeng pigilan. At hindi 
kailanman nakukundisyon ng mabuti o masamang ginagawa natin o hindi ginagawa. 

Kaya may dahilan para kumapit ka lagi sa pag-asa. May saysay na laging maniwala: 
magiging maayos ang lahat. 

Makapangyarihan ang pag-asa. ‘Yung dati ay wala tayong kakayahang asamin, 
nahahawakan natin dahil sa pag-asa. Gaya ng sabi ni Pope Francis, “Hope opens 
new horizons, making us capable of dreaming what is not even imaginable.” 

Kaya nga mas totoo ang pag-asa pag nahihirapan tayo. Parang mga bituin sa langit 
na mas magandang masdan pagsapit ng gabing madilim. 

Maganda ngayong tanungin ang sarili. Sa mga “gabing” pinagdaanan at patuloy na 
pinagdadaanan, nagagawa mo bang mamangha sa kinang ng bituin o mas 
sinusumpa mo ang dilim? 

Hindi kailangang manahimik kung may maling dapat punahin. Pero pagkatapos 
nating magbigay ng constructive feedback; pagkatapos nating i-assert ang 
karapatan nating marinig; piliin pa rin nating kumapit sa pag-asa. 

Pag-asa kasi ang tanging magtatawid sa atin sa maalong dagat ng pagkabahala at 
kawalang-kasiguruhan. Pag-asa ang magpapahupa sa bagyo ng samu’t-saring toxic 
na emosyon. Pag-asa ang magpapalagablab sa ating sigasig at determinasyon. 

Katulad ni Kobe Bryant na di umatras sa lahat ng laban ng buhay niya, ito man ay sa 
basketball court o sa court of justice. Hindi niya hinayaang igupo siya ng kahinaan at 
pagkakamali. Kumapit lang siya sa pag-asa. 

Dahil dito, bawat pagkakataong binigay ng buhay sa kanya, hindi niya pinalampas. 
Sa halip magpatali sa nakaraan o opinyon ng mundo sa kanya, mas pinili ni Kobe na 
mamuhunan sa kanyang passion at pamilya. 

Nagluksa ang marami noong bigla siyang mamatay. Pero iniwan niya sa ‘tin ang 
isang maliwanag na mensahe: Wag kang matakot tumaya sa buhay. Kahit ka 
magkamali. Kahit di laging sumasang-ayon ang iba. 
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May awa ang Diyos. Kaya kumapit ka lagi sa pag-asa. 

Dahil anumang kalamidad, karamdaman o trahedya, ang pag-ibig ng Diyos, parang 
tagsibol. Hindi kailanman mapipigilan. 
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2 5  

L i k a s  K a n g  M a b u t i  

Minsan, habang nakahinto ang traysikel na sinasakyan ko, napansin ko ‘yung 
traysikel sa unahan. Sakay ang isang batang babae, siguro mga 4 or 5 years old. 
Naka-uniform at mukhang galing sa school. Tatay nya ‘yung driver, sa isip isip ko. 

Pero ang mas nakatawag ng pansin ko, sa halip na sa unahan, sa ‘kin sya nakaharap. 
Nakaluhod siya sa upuan at nakadungaw sa likurang bintana ng traysikel. Mukhang 
bored na bored dahil sa trapik. Inaaliw ang sarili habang sinusuyod ng tingin ang 
paligid. 

Nagtama ang paningin namin. 

Nginitian ko siya. At nginitian din niya ako. Priceless, sabi ko sa sarili. Nakakatuwa 
talaga ang kasimplehan ng mga bata. Hindi sila self-conscious. Buo pa ang tiwala sa 
mundo. At di madamot ngumiti. 

Umusad ang mga sasakyan. Hindi pa rin niya inaalis ang tingin sa kin. Sinubukan 
kong mag-wacky face. Kitang-kita kong namilog ang mga mata niya at humagalpak 
ng tawa. 

Sinunod ko ang unggoy face, buhol-nguso at Chiquito look. Lahat ng wacky face ko 
sa baul, ginawa ko. 

Each time, tuwang-tuwa siya at excited sa sunod kong gagawin. Ako naman, aliw na 
aliw makita ang batang ito na kanina lang, bagot na bagot pero ngayon, parang 
walang pagsidlan ng kasiyahan. 

Ilang saglit pa, nakita kong paderetso pa sila ng takbo samantalang liliko na kami 
pakaliwa. Bago siya mawala sa paningin ko, nagbabay ako sa kanya. Nagbabay din 
siya. Me kasamang pagkatamis-tamis na ngiti. 

70



Wala na siya sa paningin ko pero ‘yung nakita ko sa mga mata niya, tumatak sa 
consciousness ko. At naging mga paalala sa akin. Tuwa. Tiwala. Pasasalamat. 

Imagine, limang minuto lang yata ‘yun. Naisip ko, posible pala talagang magkaroon 
ng meaningful connection kahit sa maikling panahon. Kahit sa pagitan ng dalawang 
estranghero na limang dekada ang agwat ng edad. 

Kailangan lang maging payak, maging sinsero, maging bukas at maging 
mapagmahal. 

Pero alam ko at alam mo, bawat tao, nilikhang kakambal ang mga kakayahang ito 
ng pakikipagkapwa-tao. 

Kaya nakakalungkot isiping uhaw na uhaw tayo madalas sa positibong ugnayan 
dahil nauunahan tayo ng panghuhusga at pag-iwas sa kapwa. 

O ng pagprotekta sa seguridad kapalit ng pagngiti o pagtingin sa mata ng 
kasalubong. 

O ng pagsasara ng puso sa takot na maabuso, maagrabyado o masaktang muli. 

Tandaan mo, bata ka man o matanda, dahil anak ka ng Diyos, mas natural sa ‘yo 
ang magbukas at magtiwala kaysa magpinid at magduda. 

Mas kaya mong magmahal at magbigay kaysa maging sakim at magdamot. 

Mas likas kang mabuti kaysa masama. 

Kaya mas kaya mong ngumiti. 'Yung tunay na ngiti. Malaya. Masagana. 
Mapagtiwalang ngiti. 

71



 
 
 
 

2 6  

K aya  M o n g  P u m a n ata g  

Anxiety. 

Pamilyar na pamilyar tayong mga Pilipino dito. Sa katunayan, marami tayong tawag 
sa anxiety. Patunay lang na umookupa ito sa malaking bahagi ng buhay natin. 

Takot. Kaba. Pag-aalala. Nerbyos. Balisa. Agam-agam. Nagugulumihanan. 
Pagkaligalig. Hindi mapakali. Aburido. Aligaga. Pagkabagabag. Pangamba. 

Normal na damdamin ang anxiety. 

Kung Tatay ka sa labas ng delivery room, hinihintay ang panganay mo. Kung 
estudyante kang pumasok nang di handa sa isang major exam. Kung kakatapos 
lang ng lindol kaya bawat aftershock, napapatakbo ka palabas ng bahay. 

Pero kung madalas kang kabahan… ‘Yung hindi na nawawala ang nerbyos mo… 
‘Yung nag-aalala ka kahit walang malinaw na rason… O ‘yung laging naka-replay sa 
isip mo ang matagal nang tapos pero natatakot kang mangyari uli… 

Posibleng meron kang anxiety disorder. O malapit nang magkaroon. ‘Wag mong 
isipin na kusa itong mawawala pag di mo pinansin dahil baka lalo pang lumala. 

Sa panahong ito, gusto kong isipin na sabay-sabay, umangat ang anxiety level ng 
mga tao dahil sa covid-19. Pero meron akong good news para sa ‘yo. 

Kaya mong pumanatag. 

Una, tanggapin mo anuman ang kasalukuyan mong sitwasyon. ‘Wag mo itong 
takasan. Sa pagtanggap sa anxiety, nakakapasok ang serenity. Makikita mo ring ang 
anxiety disorder, isang kundisyon na pwedeng harapin at malampasan.  
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Ikalawa, usisain mo kung saan galing ang pangamba mo. Nag-aalala ka ba sa mga 
bagay na posibleng mangyari pero di mo naman alam kung mangyayari? Eto ang 
ilan. 

Paano na pag tumagal pa ang quarantine? Mamamatay kami ng pamilya ko sa 
gutom? 
 
Malamang nalugi na ang kumpanya. Hindi kaya sisantehin ako ng boss ko pagbalik 
ko after ng lockdown?  

Sakitin pa naman ang magulang ko. Ano’ng gagawin ko pag nahawa sila sa virus at 
mamatay? Di ko yata kayang maulila. 

Saan ako kukuha ng panggastos pag nalugi ang maliit kong negosyo? Paano kung 
walang magpautang kasi lahat, gipit sa pera? 

Ang totoo, posible lang talagang harapin ang isang sitwasyon kung nagaganap na 
ito. Sa kabilang dako, imposibleng kontrolin ang isang bagay na bunga ng 
imahinasyon o di mo pa alam kung mangyayari o hindi. 

Pag natauhan kang ikaw pala mismo ang may-akda ng mga kinatatakutan mo, alam 
mong ikaw din ang may kapangyarihang ihinto ito. 

Ikatlo, kumapit ka sa Diyos. Hindi ito ‘yung dadaanin mo lang sa dasal at umaasa 
kang mawawala ang nerbyos na parang magic. Mahalagang ang pananalangin, nasa 
konteksto ng personal mong relasyon sa Diyos. 

Dahil nakaukit sa puso mo ang kasaysayan ng pagmamahal niya, nakakatiyak kang 
hindi ka niya iiwan kailanman. Kaya kahit hindi agad maglaho ang nerbyos mo, 
pumapanatag ka. Alam mo kasing hindi ka niya iiwang mag-isa. 
 
Ikaapat, bawasan ang sobrang pagtutok sa gadget at social media. Minsan, akala 
mo nalilibang ka. Pero ang totoo, pag-agwat mo sa TV, computer o cellphone, mas 
pagod ka. Mas stressed. Mas aburido. 

Instead, ang dagdagan mo, ‘yung offline at old school human connection. Kung 
kailangan, hingin mo sa mga taong gusto mong kausap na mag-bonding kayo, 
mag-usap tungkol sa pangarap, takot at pag-asa ninyo. 

Ang meaningful conversation, mabisang antidote sa anxiety dahil pinapaalala nito 
sa ‘yo na kahit imperfect, maganda at likas na mahiwaga ang buhay. Lalo na kung 
may mga kalakbay kang mga tao na mahal mo at nagmamahal sa ‘yo. 
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At ikalima, kung sagabal na ang pagkaligalig mo sa normal na daloy ng buhay, na 
pati relasyon at trabaho mo, apektado, sumangguni ka sa isang mental health 
professional.  

Kasing-normal ito ng pagkonsulta mo sa isang doktor pag meron kang karamdaman 
na nangangailangan ng lunas kaya wala kang dapat ikahiya o ikubli sa bagay na ito. 

Kaya mong pumanatag. Kahit bahagi ng buhay ang takot, kaya mong lumaya mula 
rito. Hindi totoong mas makapangyarihan sa ‘yo ang anxiety. Anak ka ng Diyos kaya 
mas makapangyarihan ka kaysa nerbyos. 
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2 7  

G a m b a l a i n  M o  K a m i  

Pag tumatawag tayo sa Diyos, lalo na sa panahon ng kagipitan, ganito tayo 
karaniwang magdasal: 

“Panginoon, iligtas mo kami sa kapahamakan; ilayo mo kami sa pagkaligalig.” 

Meron kayang mangangahas sa ‘ting magsabi ng “Panginoon, gambalain mo 
kami”? Wala siguro. 

Pero ‘yan mismo ang sinasaad ng DISTURB US, LORD, isang lumang panalangin na 
sinasabing sinulat ni Sir Francis Drake (1540-1596). 

Kahit noong nag-aaral pa ako sa seminaryo, gustong gusto ko ang nakakaligalig na 
panalanging ito. Kaya dinikit ko sa dingding ng aking silid. Para araw-araw kong 
masambit. 

Hindi dahil gusto kong maligalig. Hindi para hamunin ang Diyos na bulabugin ako o 
pahirapan. Kundi para magising ako sa pagkakahimbing. Para tumigil sa 
pagpapanggap na kontrolado ko lahat. At para mangahas tuklasin ang mga tunay 
na yaman at biyaya ng buhay. 

Sa gitna ng kasalukuyang krisis na hatid ng covid-19, gusto kong ibahagi sa ‘yo ang 
panalanging ito na tila akmang-akma sa pagkagambalang nararanasan natin. 

Narito ang panalangin na sinalin ko sa sariling wika: 

 

75



GAMBALAIN MO KAMI, PANGINOON 

 
Gambalain mo kami, Panginoon 

Pag labis na kaming natutuwa sa ‘ming sarili; 
Pag natupad lahat ng pangarap namin 

Dahil anliliit naman ng aming mga pangarap. 
Pag ligtas kaming nakadaong 

Dahil hindi naman kami lumayo sa pampang. 

Gambalain mo kami, Panginoon 
Kung sa kasaganaang aming tinatamasa, 

Naglaho na ang pagkauhaw namin sa tubig ng buhay; 
Kung dahil sa pagkahumaling namin sa pagtigil sa lupa, 

Tumigil na rin ang paghahangad namin sa buhay na walang hanggan; 
At sa pagtatangka naming magtaguyod ng bagong daigdig, 

hinayaan naman naming matabunan ang langit na pinapangarap. 

Ligaligin mo kami, Panginoon 
Upang minsan pa kaming mangahas 

Na sumuong sa malawak na karagatan; 
Kung saan sa gitna ng unos, 

Doon namin mamalas ang iyong kapangyarihan; 
At sa sandaling maglaho sa paningin ang lupa, 

Matunghayan namin ang maningning na mga tala. 
Hinihiling naming itulak mo ang hangganan ng aming pag-asa; 

At itulak kami patungo sa bagong bukas, 
Taglay ang lakas, tapang, pag-asa at pag-ibig. 

Amen. 
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2 8  

Wa g  K a n g  M a g - S h o r t  C u t  

Gusto kong isipin na may dalawang klase ng pandemic na nagaganap ngayon. Ang 
covid-19 pandemic at ang anxiety pandemic. 

Wala pang statistics pero hindi ako magugulat pag binalitang lumobo beyond 
expectations ang dati nang mataas na bilang ng may depression, anxiety or panic 
attack disorder at iba pang mental health-related problems. 

Kahit magsanib-pwersa lahat ng psychiatrist, psychologist, therapist, life coach at 
guidance counselor. Isama na pati pari, madre, pastor, social worker at iba pang 
nasa larangan ng pagdamay, mahihirapan sigurong tugunan lahat ng 
nangangailangan ng psycho-emotional and spiritual accompaniment. 

Posible nga na habang binabasa mo ito, may miyembro na ng pamilya na 
nagpapakita ng mga sintomas ng serious internal conflict. Ano ang pwede mong 
gawin? 

Ayokong pangunahan ang mga clinicians pero meron akong tip na naaayon sa 
sound mental health practices. 

‘Wag kang mag-short cut sa pagdamay. 

Halimbawa, dahil nahihirapan o tinatamad kang makinig, ganito ang generic at 
short cut mong paraan ng “malasakit”. 

“Kaya mo ‘yan! Prayers lang ang katapat niyan. Just have faith in God.” 

Sampol ‘yan ng tinatawag na toxic positivity. Mabuti ang layunin pero sa totoo lang, 
sablay o kulang ang ganitong paraan ng pagdamay.  
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Ayon sa research professor at author na si Brené Brown, madalas, ang gusto nating 
gawin, solusyunan o pahintuin agad ang sakit o ayusin ang sitwasyon. 

Pero ang una at pinakamahalagang dapat gawin—samahan ang nagdurusa. Ipaalam 
na naroon ka para sa kanya. Hawakan ang kamay ng dinadamayan o yakapin. Pero 
tumahimik at makinig lang. Koneksyon, hindi solusyon. Presensya, hindi reseta. 

Kaso, hindi ito ang karaniwang nangyayari. Madalas, hindi tayo komportable sa 
vulnerability kaya naaasiwa tayo pag may nakikitang emosyonal o umiiyak. Kaya 
‘yung taong dumadaing sa hirap, huhusgahan o kokonsensyahin mo pa: 

“Wag kang umiyak. Bakit ba ang hina ng loob mo? Be strong. Marami ang umaasa 
sa ’yo.” 

O dahil negative o mababaw ang tingin mo sa may mental health problem due to 
lack of information, ‘yung personal at limitado mong standard, siya mong ini-impose 
sa kanya: 

“Be positive! Wag ka kasing mag-isip ng kung anu-anong negative. Kaya ka tuloy 
nade-depress eh!”  

O baka ‘yung kausap mong umamin sa ‘yo na minsan, sumasagi sa isip niya ang 
mag-suicide, lalong nawindang sa pagdamay mo: 

“Suicide? Diyos ko naman! Kilabutan ka nga… malaking kasalanan ‘yan sa Diyos! Sa 
impyerno ang deretso mo!” 

Kung gusto mong dumamay, pakiusap lang, ‘wag kang mag-short cut.  

Ibig sabihin, ‘wag mong madaliing gumanda agad ang pakiramdam niya. Mas 
madalas kasi, sa halip gumaan, lalong bumibigat ang kanyang kundisyon. Kung 
gusto mong tunay na dumamay, samahan mo ang taong dinadamayan. Paano?  

Unang-una, hayaan mong siya ang magsalita. Makinig ka lang. Sinsero, interesado, 
matiyaga at walang panghuhusgang pakikinig.  

Wag kang sumabat o masyadong magtanong maliban kung may kailangan kang 
linawin. Wag mo rin siyang pangunahan, ayusin o pwersahin. 

Ang kailangan niya, kasalo sa hirap, hindi matalinong kausap. You have to be 
heroically empty if you wish to be totally and lovingly present. 
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Kung sakaling ayaw niyang magsalita o kaya, gusto niya lang umiyak, sige lang. 
Hayaan mo siya. Ang importante, naroon ka. Hindi nanghuhusga. Hindi nag-aapura. 
Hindi nang-iiwan. Kaya hindi nya rin mararamdamang mag-isa siya. 

Maniwala ka, ang loving presence mo ang pinaka-therapeutic, pinaka-liberating at 
pinaka-empowering na karanasan na mabibigay mo sa kanya. 

At yun ang talagang kailangan niya para makaahon at makabangon. Ang 
pagmamahal mong handang samahan siya. Gaano man kahapdi, kadilim o kabigat 
ang sitwasyon. 

‘Wag kang mag-short cut sa pagdamay. Dahil ang nagmamahal, hindi nagmamadali. 
Ang nagmamahal, nakikiisa at nananatili.  
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2 9  

Pa g k a k ata o n  
N at i n g  M a m u l at  

“To be honest, the Philippines doesn’t have the worst government. It has the worst 
citizens.” 

Saglit na nag-viral ang sentimyentong ito. Parang marami ang naka-relate. Ang 
bunton ng sisi, nakatuon sa “walang disiplinang Pilipino” na karamihan, nasa sektor 
ng mahihirap. 

Halos kasabay nito ang mga damdamin at tanong ng middle class. Bakit daw sila na 
todo-kayod, regular na kinakaltasan ng buwis, tapos “no work, no pay”, pahirapang 
makakuha ng ayuda? 

Pero bakit daw ‘yung mga “tamad, tambay, reklamador at pasaway”, yung mga 
walang pangarap, walang pagsisikap at walang ginagawa, sila pa ang nauunang 
bigyan ng ayuda—na galing pa sa buwis ng middle class. Asan daw ang hustisya? 

Maaaring tingin mo, makatwiran ang ganitong damdamin o opinyon. Lalo na kung 
suportado ito ng personal na karanasan o impormasyon. 

Gayunpaman, magandang tingnan kung isa itong generalization. Yung di mo 
namalayan, kinahon mo na pala ang isang grupo o sektor. “Pare-pareho ang mga 
‘yan, laging asa sa iba!” O kaya, “Ganyan na talaga ang Pilipino kaya wala tayong 
pag-asenso.” 

Mapanganib ito dahil una, hindi ito kumakatawan sa buong katotohanan. 
Halimbawa, kahit may ebidensya ng mga mahihirap na tamad, marami ring 
mayayamang tamad at mahihirap na masipag. 
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Ikalawa, napakarami sa hanay ng maralita, dahil walang anumang pagkakakitaan, 
halos patayin ang sarili sa mabigat na trabahong karampot lang ang kita. Kaya hindi 
totoong wala silang pagsisikap. Ang madalas wala sa kanila, tinig o oportunidad. 

Sa usapin ng kawalang disiplina, maganda ring unawain na kahirapan ang isang 
sanhi ng pagiging salat sa mabuting asal. Yung anak ng mayaman, madalas, may 
kinalakhang ginhawa, sopistikadong kultura at de-kalidad na edukasyon. Yung anak 
ng mahirap, kapos o walang pagkukunan ng mga ito. 

Hindi ibig sabihin na walang positibong karakter ang mga dukha. Ibig sabihin, ang 
karakter nila, nilimitahan ng kawalan. Pinagkait sa kanila yung meron sa pinanganak 
na mas may resources. Oo nga’t may ilang nakaahon pero ang karamihan, naiwan sa 
laylayan. May patuloy na lumalaban pero ang iba, sumuko na sa paulit-ulit na 
pagkabigo. 

Batay sa pag-aaral ng psychologist na si Elliot Berkman, “Poor people don't have 
less self-control. Poverty forces them to think short-term.” 

Magandang halimbawa ang quarantine. Walang dudang pinakamabuti para sa 
common good ang manatili sa loob ng bahay. Pero ma-realize mo sanang sobrang 
magkakaiba ang karanasan natin ng quarantine. Mahalagang palawakin ang 
pananaw. 

Para sa may pagkukunan, ang quarantine, pwedeng mahabang bakasyon. Para sa 
dukhang limang kahig, isang tuka, ang quarantine, matinding gutom. Habang ang 
may-kaya, makakatulog nang mahimbing, ang mahirap, di makapagpahinga 
kakaisip. Malamang, hindi alam paano patatahimikin ang mga anak na di pa 
kumakain. 

Nagagalit tayo na hindi sila makapirmi sa bahay. Pero bakit tila hindi natin 
pinapansin ang malupit at di-patas na sistemang nagdala sa kanila sa ganitong 
kundisyon? 

Pag di sila sumusunod sa batas, nagagalit tayo. Pakiramdam kasi natin, wala silang 
pakialam kung mapahamak ang iba. Pero pinupuna rin ba natin ang mga sarili 
natin? O di natin magawang usisain kung nagkulang tayo o nawalan ng pakialam sa 
kanila? 

Kaya mapanganib ang generalization. Madalas, umuuwi ito sa polarization o 
pagkakanya-kanya. Kayo laban sa amin. Dito tayo, doon sila. Bahala kayo sa buhay 
niyo. Walang pakialaman.  
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Bunga ito ng takot na nakakabulag. Kaya meron tayong dualistic thinking. Mayaman 
o mahirap. Mabuti o masama. Matalino o bobo. Maganda o pangit. Barako o bakla. 
DDS o Dilawan. At marami pang iba. 

Ang makitid na pananaw na ito, galing din sa makitid na pagtingin sa sarili. Habang 
hindi pa tayo namumulat sa likas nating kasagraduhan bilang anak ng Diyos, malabo 
ring makita nating sagrado ang isa’t isa. Resulta, manghuhusga tayo at mag-
iiwanan. 

Dahil “bulag” sa angking yaman ng ating pagkatao, nag-uunahan tayo para 
marating ang pedestal ng halaga. Halagang sinusukat sa hitsura, yaman, kasarian, 
posisyon at marami pang ibang panlabas na pamantayan. 

Ang relihiyon na may kakayahan sanang linawin ang kalituhang ito para akayin tayo 
sa pagkamulat na tayo ay iisa, minsan ay nagagamit ding sukatan kung sino ang una 
at karapat-dapat. 

Ito humigit-kumulang ang mukha ng kabihasnan nang datnan tayo ng coronavirus. 
Ngayon, hawak natin ang isang pambihirang pagkakataon para unti-unting 
mamulat. 

Habang isa-isang nagbabagsakan ang maraming huwad at mabuway nating 
pamantayan, ang pangunahing paanyaya ay umuwi sa pag-ibig. Tanggapin natin, 
samahan at akayin ang kapwa tulad ng pangangailangan nating matanggap at 
damayan. 

Kaya nga malinaw naman na ang mali, mali pa rin sinuman ang gumawa. Ang 
kasalanan, hindi naman nagiging marangal dahil nagpasya kang magmahal. Pero 
dahil inuunawa natin ang mas malaking larawan, malasakit at hindi paninisi ang 
nangingibabaw. 

Ang pag-uwi sa pag-ibig ay pagkakataon nating mamulat.  

Ito rin ay pagbawi sa orihinal nating anyo at halaga. Pagtalikod sa makitid, 
mababaw at mga mapanghusgang sukatan. At pagyakap sa katotohanang kapwa 
tayo banal dahil dumadaloy tayo mula sa Bukal ng Kabanalan.  

Ang totoo, mas magkakatulad tayo kesa magkakaiba. At ang pagkakaiba natin, 
paraan ng Lumikha para maging regalo tayo sa isa’t isa.  

“To love is to recognize yourself in another”, sabi ni Eckhart Tolle. 
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Ang pagkamulat na ito ang tinutukoy ni Hesus sa pagkamatay ng lumang sarili para 
mabuhay ang bagong sarili (Marcos 8:35). 
 
Ito rin ang pagkamulat ng sugong si Muhammad na nagtulak sa kanya para sabihing 
“Hindi ka tunay na mananampalataya kung di mo kayang asamin para sa kapatid 
ang inaasam mo para sa sarili.” 

At dahil bahagi tayo ng isa’t isa, anuman ang ating sitwasyon sa buhay o paniniwala, 
kaya natin laging umuwi sa pag-ibig.  

Shared humanity. Shared divinity. 

Ang trahedya ng covid-19, pagkakataon pala nating mamulat. 

Sa pagkamulat natin sa angking halaga, namulat din tayo sa halaga ng bawat isa. 
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3 0  

T u l o y  A n g  D a l o y  N g  B u h ay  

Tingnan mo ang tubig na umaagos sa batis o kanal. Kahit may nakaharang na bato 
o nakabarang basura, hahanap at hahanap ito ng paraan para patuloy na dumaloy. 

Ganyang-ganyan ang buhay. May sariling daloy na dapat igalang. 

Anim na buwan pa lang ang nakakalipas mula nang pumanaw ang aking ina. 
Hanggang ngayon, lalo na pag nakikita ko ang litrato niya, kinukurot ako ng 
pangungulila. 

May malaking guwang na nilikha ang paglisan niya na imposibleng punuan. Pero 
kasabay nito, madami ring aral na iniwan ang malungkot na karanasang ito. 

Pinakamatingkad sa mga aral na ito ang katotohanang may likas na daloy ang 
buhay. 

Kung paanong sumisibol ang mga dahon ng halaman na kalaunan ay malalagas, 
ang kamusmusan, hahantong sa katandaan. 

Kung paanong sumisikat at lumulubog ang araw, ang pagsilang, darating sa 
paglisan. 

Hindi kailangang humupa muna ang pait ng pagluluksa bago ito maunawaan. 
Kailangan lang tingnan ang mas malaking larawan ng pag-ibig ng Diyos. 

Dahil kapag nakulong ka sa hapdi ng pangungulila o sa hagupit ng panghihinayang, 
di malayong ituring mong isang trahedya, sumpa o kamalasan ang kamatayan. 

Pero kahit pumapatak ang luha, kapag buong pagtitiwala mong niyayakap ang 
katotohanang may sariling daloy ang buhay, isang sagradong bagay ang 
nagaganap. 
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Mas nagiging kamukha ng puso ng Diyos ang puso mo.  

Tuwing nagpapasakop ka sa himala ng buhay… 

Tuwing kumakapit ka sa kamay ng May-akda ng buhay… 
 
At tuwing nagpapaubaya kang magpatangay sa daloy ng buhay… 

Nakakasilip ka sa kagandahan at kabutihan ng Diyos. 
 
Kaya pumapanatag ka kahit sa gitna ng pagdadalamhati. 

Nakakatawa ka nang malutong kahit may sandaling di mo namamalayang kusang 
pumapatak ang luha. 

Dahil kahawig ng puso ng Diyos ang puso mo, mas nagiging maunawain ka. 

Mas tumatalas ang kakayahan mong lumugar sa kinaroroonan ng naghihinagpis at 
namimilipit na kapwa. 

Mas bumibilis ka sa pagdamay at pagmamalasakit. 

Maaaring mag-iba na ang takbo ng buhay natin pagkatapos ng covid-19 pandemic. 
Di nga natin masabi kung babalik pa talaga ang tinuturing nating normal. Pero isang 
bagay ang tiyak, anuman ang anyo ng bukas… 

Tuloy ang daloy ng buhay. 

Ang mahalaga ay ‘wag natin itong basta palampasin. Hayaan nating turuan tayo at 
akayin patungo sa kaganapan ng buhay na sa ‘tin ay naghihintay. 
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MIMO PEREZ 
Si Jeronimo L. Perez o Mimo ay isang consciousness expansion teacher. Noong 
2010, pagkatapos ng 14 na taon, nagpaalam siya sa paglilingkod bilang pari at 

noong 2013 ay pinagkalooban ng dispensation ni Pope Francis. 

Naglingkod si Mimo bilang Executive Director ng GMA Kapuso Foundation 
(2010-2012) na sinundan ng aktibong pakikilahok sa nation-building at 
volunteerism campaign na isang proyekto sa ilalim ng Office of the President, 

Malacañang (2012-2014) 

Noong 2015, katuwang ng asawang si Aubrey Albo-Perez, sinimulan ni Mimo 
ang Consciousness Expansion Seminars (CES), isang consultancy na umaagapay 
sa iba’t ibang organisasyon at sektor. Layon ng CES ang psycho-spiritual 

integration na may espesyal na pagtutok sa values, leadership at community-
building. Adbokasiya rin nito ang environmental stewardship, positive discipline, 

gender equality, intentional and minimalist living at proactive social media. 

Bilang singer-songwriter, ginagamit ni Mimo ang musika para isulong ang kultura 

ng malasakit, bahaginan at kapayapaan. Mayroon din siyang aktibong online 
advocacy gamit ang Facebook page na Mimo Perez na nagbabahagi ng 

positibong aral at inspirasyon sa maraming Pilipino. 

Nagtapos si Mimo ng Philosophy at Theology sa Divine Word Seminary sa 

Tagaytay City at MA Psychology sa Ateneo de Manila University. 

Para sa positibong aral at inspirasyon araw-araw, i-like o i-follow ang  
fb.com/CoachMimo. Ang mga awit ni Mimo Perez ay available sa Spotify.

http://fb.com/CoachMimo
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