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               ANO ANG STRESS? 

 

Ang stress ay isang pangkatawang, pangdamdamin at pangkaisipang kabigatan (strain) kung 

saan maaring ikaw ay dumadanas ng pagkabahala, labis na kapaguran, paghihirap, tila mabigat 

na kalooban o waring pagkawalang pag-asa. Ang stress ay bahagi ng pang araw-araw na buhay 

para sa maraming tao. May antas nang stress na hindi nakasasama. Ang katamtamang lebel ng 

stress ay maaring makatulong na harapin ang mga hamon sa buhay at umaksyon na naayon sa 

mga panahon ng krisis.  

Ang stress ay maaring humantong sa depresyon kung ito ay patuloy na ating pabayaan. Kung 

hirap kang agapan ang iyong stress at ito ay negatibong  nakakaapekto ang iba’t ibang bahagi ng 

iyong pamumuhay, humingi ng tulong sa iba, kausapain ang iyong duktor o kumulsulta sa isang 

propesyonal sa larangan ng pangkaisipan (Mental Health). 

 

Ilang Paraan Para Mabawasan o Pangasiwaan ang Stress 

1. Ilamin ang puno’t-dulo ng iyong stress. Ang stress ay maaring manggaling sa mga 

pagbabago sa ating buhay, maliit man o malaki. Mga halimbawa nito: pagbabago ng 

trabaho, paglilipat ng bahay, pagkawalay o pagkamatay ng isang mahal sa buhay. 

Ang stress ay maari ring maramdaman sa mga sitwasyon na dapat  magbibigay sa 

atin ng kasiyahan. Mga halimbawa: pagsilang ng isang sanggol,  panahon ng pasko. 

Mahirap mong gawan ng paraan ang iyong stress kung hindi mo suriin ang puno’t 

dulo nito. 

 

2. Lumabas at magpahangin-nakakabuti sa iyong katawan kapag ikaw ay kumilos, 

katulad ng pag-eehersisyo at ano mang pagbabago sa iyong kapaligiran. 
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3. Payagan ninyo ang inyong sariling magkamali-walang taong hindi nagkakamali. 

Patawarin ang iyong sarili sa pagkakamali at matuto rito. 

 

4. Pabayaan and sariling maramdaman ang kalungkutan-ang buhay ay puno ng 

pagbabago, maganda at hindi. Pagluksaan ang nawala; hayaang maghilom ng dahan-

dahan. Ito ay normal. 

 

 

5. Matutong magsabi ng “hindi puede” sa mga hiling o pabor ng iba- mahirap tumaggi 

sa umpisa. Walang taong kayang gawin ang lahat. Kung hindi ka nakakaranas ng 

kasiyahan sa iyong ginagawa, tanungin ang sarili, “ ito ba ay mabuti sa akin o sa 

aking mahal sa buhay?” 

 

6. Kumausap sa Ibang tao-kapag ang problema ay siniwalat sa iba, ito ay 

nagmumukhang mas madaling kayanin. Maaring ang iyong dinadanas ay dinadanas 

din nang iba. Ang iyong istorya ay maaring makapag-bigay pag-asa sa iba habang 

ikaw naman ay nakatatanggap ng suporta sa kanila. 

 

7. Tumawa-nakakabuti ito sa pagkabahala. Magbiro, manood ng palabas o pelikula na 

masaya. Makisalimuha sa mga taong madaling tumawa at magpatawa. 

 

 

8. Subukan ang meditasyon, yoga o pagdarasal- nakakatulong ito na ma-relaks ang 

ating kaisipan. 

 

9. Kumain ng masustansyang pagkain at iwasan ang bisyo- ang malusog na 

pangangatawan ay mas angkop na pangasiwaan ang stress. Simulaan ang iyong 

umaga sa pagkain ng isang masustansyang almusal at ugaliin na kumain ng balanse 

na pagkain sa kabuuang araw.  
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10. Matulog ng sapat na oras-karaniwan ang 7-8 oras na pagtulog sa gabi ay tama na sa 

nakararami para maging alerto sa kinabukasang araw. Makakatulong kung ikaw 

hindi manood ng negatibong palabas (ex. News) ilang oras bago ka matulog.  
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