
Manatiling Malusog – Bawasan ang Stress 
Gaano Ka Ka-Stress? 

Ang sagot na oo sa alinmang sa mga tanong na ito 

ay nangangahulugang ikaw ay nakadarama ng stress 

sa iyong buhay. Pag-isipan:  

 Ano ang nakapagpapadama sa iyo ng ganito? 

 Ano’ng mga bagay ang magagawa mo para 

bumuti ang pakiramdam mo? 

Noong nakaraang buwan nakadama ka ba ng:       

1. Pagkabahala, takot, o pagkanerbiyos? Oo Hindi 

Kung oo, ano ang dahilan kaya ganoon ang nadama mo?  

    Ano’ng mga bagay na maaari mong gawin para bumuti ang pakiramdam mo? 

 

2. Mga tao na salbahe sa o pinagdidiskitahan ka? Oo Hindi 

Kung oo, ano ang dahilan kaya ganoon ang nadama mo? 

Ano’ng mga bagay na maaari mong gawin para bumuti ang pakiramdam mo? 

3. Masyadong marami ang gawain mo? Oo Hindi 

Kung oo, ano ang dahilan kaya ganoon ang nadama mo? 

Ano’ng mga bagay na maaari mong gawin para bumuti ang pakiramdam mo? 

4. Galit dahil sa isang pangyayari? Oo Hindi 

Kung oo, ano ang dahilan kaya ganoon ang nadama mo? 

Ano’ng mga bagay na maaari mong gawin para bumuti ang pakiramdam mo? 

5. Mga sakit at kirot na hindi mo maipaliwanag? Oo Hindi 

Kung oo, ano ang dahilan kaya ganoon ang nadama mo? 

Ano’ng mga bagay na maaari mong gawin para bumuti ang pakiramdam mo? 

 



Nagsabi ka ba ng oo sa alinman sa mga tanong na ito? Kung ganoon, maaari 

ngang stress ka. Lumipat sa kasunod na pahina para sa ilang bagay na maaaring 

gawin para mabawasan ang nadarama mong stress. 

Ilang Paraan Para Bawasan ang Stress 

 Baguhin ang sanhi ng iyong stress. 
Kung mayroon kang problema sa pera, 
magpatulong sa pagba-badyet. Kung 
ikaw ay binu-bully, ipakipagusap kung 
ano ang dapat mong gawin para 
manatiling ligtas.  
 

 Baguhin ang ginagawa mo kapag na-
stress ka. Magpahinga. Magbilang 
hanggang sampu. Huminga ng malalim. 
Lumayo muna sandali. Gumawa ng 
ibang bagay. 

  

 Mag-isip ng Mabubuting Bagay. Huwag isipin na laging masama ang 
mangyayari. Huwag isiping “Hindi ko kaya.” Isipin na “Kaya ko! Kaya kong 
gawin ito!” Maging positibo. Isipin ang masasayang sandali at mga bagay na 
nakapagpapabuti ng pakiramdam mo. 
  

 Gumawa ng kasiya-siyang mga bagay. Maglaan ng oras para gumawa ng 
bagay na kasiya-siya sa iyo. Heto ang ilang ideya.  

 

 Maglakad-lakad. 

 Magbisikleta. 

 Maglaro. 

 Uminom ng mainit na inumin. 

 Himasin ang alagang pusa o aso. 

 Magpinta ng larawan. 

 Makinig sa musika. 

 Maligo ng matagal. 

 Mamasyal sa parke. 

 Bumisita sa mga kaibigan. 
 

 

 Humalakhak. Ang pagtawa ay isang mabuting gamot. Masarap tumawa. 

Kapag na-stress mag-isip ka ng nakakatawa. Palaging tumawa. 

 Humanap ng Paraan para makapag-relaks. Yoga, paghinga ng malalim, o 
meditasyon ay pipigil sa masamang naiisip. Sampung minuto lang bawat araw 
ay makakatulong para bumuti ang pakiramdam mo. Kumuha ng klase para 
matuto ng yoga o meditasyon. Maaari kang magsama ng kaibigan. 



  

 Ang Pinakamahalaga, makipag-usap sa isang kaibigan. Makipag-usap sa 

isang pinagkakatiwalaan tungkol sa mga bagay na ikinababahala mo. 

Gaganda ang pakiramdam mo! Kung walang sinuman, humingi ng tulong. 

Kailangan natin lahat ng mga kaibigan para magbahagi ng ating mga 

tagumpay at kabiguan. 

 

 Para sa Higit pa tungkol sa kung paano bawasan ang stress, tignan ang: 

 

o Tip Sheet #1 (http://www.ddssafety.net/health/stress-

management/finding-cause-stress-tipsheet-1) ,  

o Tip Sheet #2 (http://www.ddssafety.net/health/stress-management/what-

you-can-do-feel-less-stressed-tipsheet-2), and  

o Tip Sheet #3 (http://www.ddssafety.net/health/stress-

management/more-things-you-can-do-feel-less-stressed-tipsheet-3). 
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