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UNSaON paGGaMiT 
NiiNi NGa liBRO

Syempre buot nimong motabang sa imong mga kaila ug 
mga higala.

Pagpili ug tawo nga ang iyang mga gawi nakaimpluwensiya 
sa imong kaugalingong pakigbuntog.

Isulat ang ngalan sa maong tao sa ibabaw nga linya diha 
sa atubangan sa panid.

Isulat o ipatik ang imong ngalan, isip usa ka indibidwal, 
diha sa ikaduhang linya.

Ihatag kining maong libro ngadto sa maong tawo.
Awhaga ang maong tawo nga basahon kini.0

Imong makaplagan nga siya usab nahulga sa posible nga 
di-maayong batasan sa uban.

Hatagi ang maong tawo ug dugang pa nga mga kopya 
niining maong libro apan ayaw sulati sa imong ngalan: tuguti 
ang uban nga maoy magsulat sa ilang ngalan. Ipahatag sa 
maong tawo kining mga kopya ngadto sa uban nga nalambigit 
sa iyang kinabuhi.

Pinaagi sa pagpadayon sa pagbuhat niini, imong 
mapausbaw pag-ayo ang potensyal sa imong pakigbuntog ug 
kanila.

Kini maoy dalan ngadto sa mas luwas ug 
malipayong kinabuhi alang kanimo ug sa uban.

0. Usahay may mga pinulungan nga lahi ang kahulugan. Ang kahulugan nga naa 
sa ubos nga bahin niining libro naghatag ug kahulugan sa mga pulong sumala sa 
ginagamit sa mga teksto. Kon adunay mga pulong nga wala nimo mahibal-i, tan-awa 
kini sa mga diksyunaryo. Kon dili nimo kini himoon, nan dili nimo masabtan kini ug 
possible nga may argumento nga manglugwa.
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NGaNONG GiHaTaGaN 
TaKa NiiNiNG liBRO

Ang 

imong

pakigbuntog1

mahinungdanon 

alang

kanako.

1. pakigbuntog: ang paglahutay sa pagkinabuhi, magpabilin nga buhi, survival sa 
pinilungang langyaw.
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Kalipay
2

Ang tinuod nga pagmaya og kalipay bililhon.
Kon ang usa ka tawo dili makabuntog, walay pagmaya og 

walay kalipay nga makab-ot.
Ang pagsulay sa pagbuntog sa magubot,3 limbungan ug 

law-ay4 nga katilingban malisod gayod. 
Si bisan kinsa o grupo nangita nga makakab-ot gikan 

sa kinabuhi unsa ang kalipay ug pagkagawasnon gikan sa 
kasakit nga ilang nahiaguman.

Ang imong pakigbuntog mahulga pinaagi saa dautang 
mga buhat sa uba nga nagapalibot nimo.

Ang imong kalipay mahimong trahedya ug kagul-anan 
pinaagi sa pagpanglimbong ug di-maayong batasan sa uban.

Segurado ko nga makahuna-huna ka ug mga pananglitan 
nga kini nagapanghitabo. Kining mga sayop makapakunhod 
sa pakigbuntog sa usa ka tawo ug makadaot sa iyang kalipay.

Importante ka sa ubang tawo. Gipaminawan ka. Makaim-
pluwensiya ka sa uban.

Ang kalipay ug kagul-anan sa uban nga imong 
mahinganlan importante kanimo.

Sa walay kalisod, sa paggamit niining libro, makatabang 
ka kanila sa pakigbuntog ug magatultol sa mas malipayong 
kinabuhi.

2. kalipay: ang kahimtangan sa pagmaya, masadya, pagbati nga magresulta sa 
pagpahiyom. 
3. magubot: gulyang, gubot, dili han-ay. 
4. law-ay, dili moral: wala magsunod sa maayong magbansay gawi, kulang sa ideya 
kon unsay maayong pamatasan.
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Samtang walay makagarantiya nga si bisan kinsa 
magmalipayon, ang ilang tyansa sa pakigbuntog ug kalipay 
makapauswag. Ug diha kanila, maingon man usab kanimo.

Anaa sa imong gahom ang pagtultol kanila 
sa dalan nga di kaayo peligroso ug sa 

mas malipayong kinabuhi.
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1. paG-aTiMaN Sa iMONG 
KaUGaliNGON.

1-1. Pag-atiman sa takna nga ikaw nagbalatian.
Kasagaran sa mga tawo dili ipalayo ang ilang kaugalingon 

ug dili magpatambal sa takna nga sila nagbalatian, bisan pa’g 
kini makatakod nga sakit. Sama sa dali ninyong nakit-an, kini 
maghatod kanimo sa peligro. Pugsa ang taong nagbalatian 
nga buhaton ang insaktong pagpanagang ug insaktong 
pag-atiman.

1-2. Kanunay maghinlo sa lawas.
Ang mga tawo nga dili kanunay maligo ug manghugas 

sa ilang mga kamot makadala ug mga kagaw. Sila maghatod 
kanimo ug peligro. Naa ka sa maayong katungod nga pugson 
ang tawo nga kanunay’ng maligo og manghugas sa ilang 
kamot. Di-kalikayan nga mahugawan kita sa pagtrabaho ug 
pag-ehersisyo. Aghata sila nga manghinlo pagkahuman.

1-3. Ampingi ang imong ngipon.
Kon ang usa ka tawo magsipilyo kada human sa kaon, 

gikaingon na nga dili siya mag-antos sa daot nga ngipon. 
Kini, o bisan pag-usap sa chewing gum kada human ug kaon, 
makadepensa gikan sa sakit ug kabaho sa baba. Isugyot sa 
uban nga ampingan ang ilang ngipon.
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1-4. Kaon sa insakto.
Ang tawo nga dili mokaon ug insakto dili makatabang 

kanimo o sa iyang kaugalingon. Sila lagmit mga luyahon, 
usahay dali sila masuko. Dali silang masakit. Dili nagpasabot 
nga magkaon ka sa talagsaong diyeta apan gikinahanglan nga 
mokaon kanunay ug mga makapahimsog nga pagkaon.

1-5.  Pahulay.
Bisan tuod daghang panahon sa kinabuhi nga 

kinahanglan motrabaho luyo sa normal nga pagkatulog, 
ang pagkapakyas sa usa ka tawo sa pagpahulay sa insakto 
makapahimo kaniya nga pabug-at ngadto sa uban. Ang 
gikapoy nga tawo dili gayud alerto. Sila makahimo ug mga 
sayop. Sila maaksidente. Kon imo silang kinahanglan ilang 
iyabo ang tibuok trabahoon sa makausa lang. Maghatod sila’g 
peligro sa uban. Pugsa kadtong mga tawo nga dili insakto 
ang pagpahulay nga sila gayud mopahulay.
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2. paGpUGONG Sa 
KaUGaliNGON.

5

2-1. Ayaw pagtomar sa makadaot nga droga.
Ang tawo nga nagadroga dili kanunay makakita sa 

tinuod nga kalibutan sa ilang atubangan. Wala gayod sila 
didto. Sa dalan, sa kaswal nga panagkita, sa sulod sa balay, 
sila mahimong peligroso kanimo. Nagdahom ang tawo sa 
pagtoo nga “mas maayo ang pamati” o “mas maayo ang ilang 
pagbuhat” o “magmalipayon lang sila” kon makadroga. Kini 
maoy laing lamat na usab. Sa dili madugay ang droga modaot 
kanila, sa ilang lawas. Santaa ang mga tawo sa paggamit ug 
droga, kon sila nagahimo niini, awhaga sila sa pagpangita ug 
tabang aron sila makalingkawas niini. 

2-2.  Ayaw palabi ug inom sa bino.
Ang tawo nga nagainom ug bino dili alerto. Kini 

makapaluya sa ilang abilidad nga moreak bisan sa ilang 
pamati sila daw labaw’ng alerto tungod niini. Ang bino 
adunay pipila ka pulos alang sa medisina. Kini makapalabi 
sa pamanábaná. Ayaw tuguti ang nakainom nga magmaneho 
uban kanimo diha sa sakyanan o sa eroplano man. Ang pag-
inom makakutlo ug daghang kinabuhi sa daghang paagi. 
Ang dyutay’ng bino layo ug abtan; ayaw tuguti nga kini maoy 
hinungdan sa kagul-anan o kamatayon. Pugngi6 ang tawo sa 
pagpalabi ug inom sa bino.

Ang pagbantay sa mga puntos sa ibabaw, makahimo 
sa usa ka tawo nga magmalipayon sa iyang kinabuhi.

5. pagpugong sa kaugalingon: pagkontrol o pagdumili sa kaugalingon. 
6. pugngi: paglikay o pagdiskorahe.
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3. ayaW paGpaKiGHilaWaS.
7

Ang sekso maoy pamaagi aron sa pagpakuyanap 
sa kaliwatan ngadto sa umaabot pinaagi sa mga anak ug 
ang pamilya. Daghang kangáya ug kalipay nga nagagikan 
sa pakigsekso: ingon niana ang paagi sa kinaiyahan aron 
magpadayon ang kaliwatan. Apan ang sayop nga paggamit o 
pag-abuso niini, magdala ug bug-at nga silot; pamaagi usab 
kini sa kinaiyahan.

3-1. Pagmatinud-anon sa imong sekswal nga kapares.
Ang pagkamaluibon bahin sa sekswal nga kapares 

makapakunhod pag-ayo sa pakigbuntog sa usa ka tawo. 
Ang kasaysayan ug ang mga mantalaan nagdala ug daghang 
mga pananglitan sa mga kagulyang tungod sa tawhanong 
pagbati nga napukaw pinaagi sa pagkamaluibon. “Ang 
pagkamasalaypon” maoy dili kaayo dautan. Ang pangabugho 
ug panimalos maoy mas dakong mga mananap: ang usa ka 
tawo wala masayod kon kanus-a sila muondang sa pagkatulog. 
Mas maayong ilitok ang “sibilisado” ug “dili mapugnganon” 
ug “dili masinabtanon”, walay pakigpulong nga makaayo sa 
nagubang mga kinabuhi. Ang “pagbati sa pagkamasalaypon” 
maoy sama sa hait nga kutsilyo sa likod o sama sa sagbot sa 
sabaw.

Dugang pa, aduna usab pangutana diha sa panglawas. 
Kon dili nimo ipamugos ang pagkamatinud-anon sa imong 
kapares, imong gipahinuol ang imong kaugalingon sa sakit. Sa 
mubo nga higayon, gikaingon na nga ang sakit nga hinungdan 
sa sekswal kaya ra tagdon. Apan karon lahi na, dili na sama 

7. pakighilawas: ang pagbaton ug laing sekswal nga kapares, o pagbaton sa 
nagkandaiyang mga sekswal nga kapares. 

TWTH bklt Cebuano_0513_1020pm.indd   11 5/20/10   10:38:28 PM



12

kaniadto. Ang walay kaayohang kinaiyahan sa maong sakit 
mao karo’y nagpabilin.

Ang problema sa sekswal nga pagkawalay batasan 
dili na bag-o. Ang gamhanang relihiyon sa Budismo didto 
sa India nawagtang gikan didto adtong ikapito nga siglo. 
Sumala sa ilang tigsulat sa kasaysayan, ang hinungdan mao 
ang sekswal nga pagpanapaw sa ilang mga monasteryo. Sa 
labawng moderno, kon ang pakighilawas mahimong dayag 
sa usa ka organisasyon, komersyal o uban pa, kining maong 
kapunungan mapukan gayud. Bisan pa’g unsa ka sibilisado sa 
ilang panaghisgot mahitungod niini, mapusgay ang pamilya 
sa dagway sa pagkamaluibon.

Ang kalipay sa usa ka takna mamahimong pagaantoson sa 
tibook kinabuhi. Dahina ang tanan nga nagapalibot kanimo 
ug panalipdi ang imong panglawas ug kalipay.

Ang sekso maoy dakong tikang sa dalan ngadto 
sa kalipay ug pagmaya. Walay sayop 
niini kon kini pagatumanon uban sa 
pagkamatinud-anon ug pamatasan.
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4. HiGUGMaa UG TaBaNGi 
aNG MGa BaTa.

Ang kabataan karon maoy sibilisasyon sa atong ugma. 
Ang pagpadako ug bata karon daw sama sa paghulog sa usa 
ngadto sa hawla sa tigre. Dili makasugakod sa ilang palibot8 
ang mga bata ug wala silay tinuod nga mga kapaninguhaan. 
Nanginahanglan sila’g gugma ug tabang aron makahimo 
niini.

Kini delikado nga problema nga pagahisgotan. Adunay 
daghang mga teorya unsaon sa pagpadako sa bata. Kon ang 
usa masayop kini magaresulta sa kasubo ug mamahimo 
pang komplekado ang iyang sumusunod nga katuigan. Ang 
uban naningkamot sa pagpadako sa ilang mga anak sama 
sa pag-padako sa ilang ginikanan, ang uban usab misulay 
sa kabaliktaran, daghan ang naghupot sa ideya nga tugutan 
ang bata nga motubo sa ilang kaugalingon. Wala niini ang 
makagarantiya sa kalampusan. Ang katapusan nga paagi 
nakabase sa materyalistik9 nga ideya nga ang kauswagan 
sa bata daw ingog sama sa ebolusyon10 nga kasaysayan sa 
kaliwatan; nga sa salamangka nga paagi, dili mapasabot ang 
“kaugatan” sa bata mahinog samtang siya nagakatigulang ug 
kini moresulta sa iyang pagkaligdong11 ug may pamatasan nga 
hamtong. Bisan tuod ang maong teorya wala mapamatud-i—

8. palibot: katilingban, dapit nga diin ikaw nagpuyo, mgabuhing butang, dapit o 
lugar nga diin ikaw nagapuyo maduol man o halayo.
9. materyalistik: materyal nga katilingban.
10. ebolusyon: nalambigit adtong karaan nga teorya nga ang tanang tano ug mga 
hayop nadebelop gikan sa simple nga porma ngadto sa mas nindot nga klase sa binuhat, 
ug dili daw kini hinimo ug walay naghimo sa mga butang og wala kini giplano.
11. pagkaligdong: ang pagkahibalo sa maayo gikan sa dautan nga pamatasan: 
pagdesisyon ug paghimo gikan nianang pagsabot, mga maayong pamatasan. gitawag 
usab nga moral.
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pinaagi sa namatikdan nato nga nagkadaghan ang kriminal 
kinsang nga “kaugatan” wala mahinog—makatapol ang 
pagpadako sa mga bata ug makakab-ot sa pagkainila. Kini 
wala magtagad sa imong kaugmaon sa sibilisasyon o sa imong 
katigulangon.

Ang bata sama sa blanko nga pisara. Kon imong sulatan 
kini ug sayop nga butang, mosulti kini sa sayop nga butang. 
Apan, dili sama sa pisara, ang bata makasugod na sa pagsulat. 
Ang bata mosulat sa mga butang nga nahisulat na. Komplikado 
ang problema sa kamatuoran nga samtang kasagarang 
mga bata makaako sa igong pamatasan, may pipila nga 
gipakatawong way buot ug, karon, ang pipila gipakatawong 
adik sa droga: apan kanang maong kaso sulagma ra kaayo.

Walay maayong mahimo sa bata ang pagsulay sa 
“pagpalit” ug gatapun-og nga mga dulaan ug mga kabtangan 
o sa pagprotekta kaniya; makalilisang ang mahimong resulta 
niini.

Ipaseguro sa usa ka tawo ang iyang hunahuna kon unsay 
buot niya sa bata nga mamahimo: kini gibahin-bahin sa pipila 
ka mga butang: (a) unsay mamahimo sa maong bata hinungdan 
sa kinaiyahan sa iyang pagpadako ug potensyal; (b) unsay 
buot sa bata nga mamahimo; (c) unsay buot sa tawo sa bata 
nga mamahimo; (d) naa bay kapaninguhaan. Apan timan-i 
nga bisan pa’g ilangkob ang tanan, ang bata dili makabuntog 
gawas kon siya may pagsalig sa kaugalingon ug maligdong. 
Kondili pa ang mahimong produkto maoy usa ka pabug-at sa 
tanan lakip na sa bata.

Unsa may imong pagbati sa bata, timan-i nga ang bata 
dili makabuntog sa kadugayon kon wala ang iyang mga tiil 
sa dalan ngadto sa pakigbuntog. Dili aksidente kon ang bata 
masayop: Ang atong katilingban naanad na sa kapakyasan sa 
mga bata.
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Makatabang ug dako kon imong mapasabot ang bata 
ug maayo nga tumanon ang mga balaod12 nga unod niining 
maong libro.

Unsay mas epektibo mao nga imong amigohon ang 
bata. Tinood nga ang mga bata nanginahanglan ug higala. 
Pangitaa unsay problema sa bata ug, sa walay pagguba sa ilang 
kaugalingong solusyon, sulayi sa pagtabang kanila, Matikdi 
sila—ug kini usab magamit bisan sa mga gagmayng bata. 
Paminawa kon unsay gisugilon sa mga bata mahitungod sa 
ilang kinabuhi. Tuguti sila nga motabang—apan kon dili 
nimo tugutan—sila mapuno sa pagbati sa obligasyon13 nga sa 
dili madugay ilang pugngan. 

Makatabang ug dako sa bata kon imong mapasabot ug 
mapauyon niining dalan ngadto sa kalipay ug awhaga siya sa 
pagtuman niini. Dako kining epekto sa pakigbisog sa bata—
ug kanimo.

Sa tinuod lang ang bata dili makahimo sa maayo kon walay 
gugma. Kasagarang mga bata dagaya kini aron makabalos.

Ang dalan ngadto sa kalipay moagi sa agianan 
sa paghigugma ug ang pagtabang sa bata 
gikan sa gamay pa siya hangtod nga hapit 

na siyang mohamtong sa kinabuhi.

12. balaod: talamdan o pulong nga nagsugyot o paglapag sa prinsipyo alang sa 
binuhatan; direksyon nga nagkahulugan nga balaod o balaod sa maayong pamatasan.
13. obligasyon: needs a defi nition in Cebuano.
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5. TaHURa14 UG TaBaNGi 
aNG iMONG GiNiKaNaN.

Sa panglantaw sa bata, ang ginikanan usahay lisod 
sabton.

Adunay kalainan taliwala sa henerasyon. Apan sa tinuod, 
wala gayo’y babag. Kon ang usa luya, usa kini ka tentasyon sa 
pagbalibad ug pagpamakak: kini maoy naghimo sa pader.

Makapasig-uli ang bata sa ilang kalainan ngadto sa ilang 
ginikanan. Una pa ang panagsingkahay magasugod, adunay 
usa unta nga mosulay sa pakig-estorya sa hilom, kon ang bata 
pranka ug matinud-anon, walay laing makatabang kondili 
mao ang pakig-uli15 nga nagakab-ot. Posible nga makabaton 
ug pakig-uli nga diin ang matag panig magsinabtanay 
ug magkauyunay. Dili sayon ang pakig-uli sa uban apan 
kinahanglan sulayan.

Dili ikasalibay ang kamatuoran nga halos kanunay, ang 
ginikanan may dakong tinguha sa pagbuhat kon unsay ilang 
gituohan nga pinakamaayo sa ilang anak.

Utanngan ang mga bata sa ilang ginikanan pinaagi sa 
pagpadako kanila, kana kon naghimo sa ingon niana ang 
ginikanan. Sa laing bahin may pipila ka ginikanan nga wala 
maglaom nga pagabalosan sa ilang obligasyon, lagmit tinuod 
nga may takna nga mobalos gayod ang batan-ong henerasyon 
ngadto sa ilang ginikanan.

Luyo nianang tanan, angay nga timan-an nga nag-inusara 
ra gayud sila nga atong ginikanan.Ug kutob sa atong mahimo, 
bisan pa’g unsa, ato silang pasidunggan ug tabangan.

14. tahura: pagpakita sa respeto; ang pagtagad uban ang pagtahod.
15. pakig-uli: ang panag-uyunay sa kalainan nga diin ang matag panig naninguha sa 
pagbaton sa uban ug pagkab-ot sa panagkauyunay.
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Ang dalan ngadto sa kalipay naglangkob 
ug maayong pamatasan ngadto sa ginikanan 

ug kanila nga nagpdako kanato.
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6. MaHiMONG MaayONG 
paNiG-iNGNaN.16

Adunay daghang tawo nga makaimpluwensiya17 
kanato. Ang maong impluwensiya18 mahimong maayo o 
dautan.

Kon ang usa ka tawo nagahimo niining maong sugyot, 
mahimo siyang maayong panig-ingnan.

Ang pipila dili makatabang sa usa ka tawo apan 
makaimpluwensiya pinaagi niini,bisan unsa pa’y ilang isulti.

May pipila nga mosanta sa imong pagsulay sa paghimo 
niini tungod kay ang tinuod kini nagkahulugan nga imong 
gipangita ang pag-alagad kanila. Sa sulod ilalom kanila, sila 
morespeto kanimo.

Ang imong pakigbuntog mahimong mas maayo sa dili 
madugay, kay kadtong naimpluwensiyahan dili na hulga alang 
kanimo. Naa pay laing benepisyo.

Ayaw sipyata sa pag-ihap sa epekto nga mahimo kon 
imong isugilon kining butanga ug ikaw usab mismo mahimong 
maayong panig-ingnan.

Ang dalan ngadto sa kalipay nagkinahanglan 
nga mahimo tang panig-ingnan sa uban.

16. panig-ingnan: takos nga pagasundugon o iduplikar; sumbanan, modelo.
17. makaimpluwensiya: adunay epekto ngadto sa pipila.
18. impluwensiya: ang may epekto nga resulta.
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7. paNGiTaa aNG 
paGpUyO UBaN aNG 

KaMaTUORaN.19

Ang sayop nga mga datos makahimo ug burong 
nga kasaypanan. Makapakgang usab kini sa pagdawat sa 
insaktong kasayuran.

Makasulbad ang usa ka tawo sa problema sa pagkinabuhi 
sa takna lamang nga siya may insakto nga mga datos.

Kon ang nakapalibot magbakak kanimo, mosangpot kini 
sa paghimo’g sayop ug ang iyang pakigbuntog mokunhod.

Ang sayop nga mga datos daghan ug gigikanan: 
akademiko, sosyal, propesyunal.

Daghan ang mopatoo kanimo sa mga butang aron 
mohaon sa ilang kaugalingong tumong.

Unsa may matuod mao nga kon unsay matuod alang 
kanimo.

Walay bisan kinsa nga may katungod nga ipwersa ang 
kasayuran ug suguon ka sa pagtoo niini. Kon dili matuod 
kini alang kanimo, nan kini dili matuod. 

Pamalandungi ang mga butang, ug dawata kon unsay 
matuod alang kanimo ug isalikway ang nahibilin. Walay 
mas magul-anon nga kahimtang labaw sa pagpuyo diha sa 
nagkagubot nga kabakakan.

19. kamatuoran: kadtong miuyon sa matuod ug mga obserbasyon; lohikal nga tubag 
nga nagresulta gikan sa paglantaw sa mga kamatuoran ug mga datos; ang lintunganay 
nga nakabase dili sa impluwensiya sa tinguha, otoridad o pagdapig; ang dili kalikayan 
nga kamatuoran bisan pa ug giunsa ang pag-abot niini.
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7-1. Ayaw pagsulti ug makadaot nga mga bakak.20 
Ang makadaot nga bakak maoy produkto sa kahadlok, 

malisya ug kasina. Makapadesperado kini sa tawo. Makadaot 
sila’g kinabuhi. Sila nakahimo ug klase sa laang nga diin ang 
nagsugilon ug ang gisuginlan parehong malaglag. Ang resulta 
niini mao ang interpersonal ug sosyal nga kagubot. Daghang 
gubat ang nagsugod tungod sa makadaot nga bakak.

Tun-an sa usa ka tawo ang pag-ila kanila ug pagsalibay 
niini.

7-2. Ayaw pagsaksi’g bakak.
Adunay silot nga nalambigit sa pagpanumpa o pagpama-

tood sa usa ka bakak isip “kamatuoran”; kini gitawag ug 
“perjury”: kini adunay bug-at nga silot.

Ang dalan ngadto sa kalipay nahimutang 
diha sa alagianan padulong sa kamatuoran.

20. bakak: sayop nga pulong o bahin sa impormasyon nga gipadayag nga daw tinuod; 
ang dili tinuod; bisan unsa nga nagkahulugan sa paglimbong o paghatag ug sayop nga 
pagpatik..
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8. ayaw pagbunÓ.21

Kasagaran sa kaliwatan, gikan sa karaan hangtod 
karon, ginadili gayod ang pagbunó ug kini adunay bug-at 
nga silot. Usahay gipalapnag kini sa pag-ingong “Dili ka 
magpatay.” kadugayan ang hubad sa samang buhat mabasa 
nga “Dili ka magbunó.”

Adunay kalainan kining duha ka pulong “pagpatay” ug 
“pagbuno”. Ang pagdumili sa tanang pagpatay makasupak 
sa atong pagpanagang sa kaugalingon; mamahimong supak 
na sa balaod kon patyon ang bitin nga naglambod nga buot 
mopaak sa bata; nasayod ko nga daghan kag makita nga 
pananglitan mahitungod sa kalisdanan nga mulugwa batok 
sa pagdumili sa tanang pagpatay.

“Ang pagbunó” maoy lahi sa kinatibuk-an. Sa kahulugan 
kini, “Ang pagpatay nga supak sa balaod sa usa ka tawo ngadto 
sa isig ka tawo (o daghan) nga tawo, labi na kon gihunahuna 
na kining daan.” Daling makita niining katuigan sa hinagiban 
nga ang pagbunó dali ra gayod. Malisod ang pagpuyo sa 
katilingban diin may kapamilya o higala nga may kaipon nga 
tawo nga tigkutlo ug kinabuhi. 

Ang pagbunó nagdala ug taas nga prayoridad sa sosyal 
nga pagsantá ug pagpanimalos.

Ang kwanggol, ang dautan ug ang buang nangita ug 
kasulbaran sa ilang tinuod o gihanduraw nga problema pinaagi 
sa pagbunó. Ug sila nagahimo niini sa walay hinungdan.

21. pagbuno: ang dili balaodnong pagpatay sa usa (o daghan) ka tawo, hilabi na kon 
kini gilaraw nang daan..
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Paluyuhi ang bisan unsang epektibo nga programa nga 
nagtagad niining hulga sa Katawhan. Ang imong pakigbuntog 
nagadepende niini.

Ang dalan ngadto sa kalipay wala naglangkob 
ug pagbunó o sa imong higala, imong pamilya 

o sa imong kaugalingon nga gibunó.
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9. ayaW paGHiMO 
UG BiSaN UNSa NGa 
SUpaK Sa BalaOD.

“Ang mga pagbuhat sa supak sa balaod” mao kadtong 
ginadili sa opisyal sa balaod. Bunga kini sa mga magmamando 
nga tighimo’g balaod, ug mga maghuhukom. Kini kasagaran 
gipatik sa basahon sa mga balaod. Sa hapsay nga katilingban, 
kini ibutyag ug ipahibalo sa kadaghanan. Sa mangiob—
ug nalingkawas sa krimen nga katilingban kinahanglan 
mokunsulta ngadto sa abogado o sa mga tawong gibansay sa 
pagkasayod niining tanan: kana nga katilingban magaingon 
sa usa ka tawo nga “ Ang pagkaway kabangkaagan dili 
makapalingkawas gikan sa pagsupak sa balaod.”

Bisan kinsa nga sakop sa katilingban, adunay 
katungdanan, mabata man o tigulang, sa pagkahibalo 
kon unsay ginatawag sa katilingban nga “supak sa balaod.” 
Mahimo silang mangutana sa mga tawo, makalantaw usab 
sila sa mga pamasahonan.

Ang “pagbuhat sa supak sa balaod” dili kini nagpasabot 
nga dili pagtuman sa kasagarang binuhatan sama sa “adto 
sa imong higdanan.” Kini maoy binuhatan nga kon himoon 
magresulta sa silot pinaagi sa korte ug estado—mahimong 
bugal-bugalan22 pinaagi sa mga himan sa propaganda,23 o 
kaha multa, ug bisan pa ang pagkabilanggo.

22. bugal-bugalan: nadangdang sa pagyagayaga, pagpakaulaw diha sa puliko, 
pagtamay ug pag-abusar.
23. propaganda: pagpakuyanap sa ideya, impormasyono huhungihong aron sa 
pagpalapnag sa kaugalingong tinguha ug/o magpasakit sa uban, kanunay walamagtagad 
sa kamatuoran; ang buhat sa pagbutang sa bakak diha sa pahayagan o sa radio ug 
TVaron nga ang tawo sa takna nga maabot na sa paghusay siya hikaplagan nga sad-an; 
ang pagbutang-butang aron sa pagguba sa reputasyon sa usaka tawo.

TWTH bklt Cebuano_0513_1020pm.indd   25 5/20/10   10:39:14 PM



26

Sa paghimo sa usa ka tawo sa supak sa balaod, gamay man 
o dako, ang usa mabinuksan sa pag-atake pinaagi sa estado. 
Dili igsapayan kon nasakpan o wala, sa makahimo ang usa 
ug buhat nga supak sa balaod, iyang gipaluya ang depensa sa 
uban.

Halos tanan nga bililhon nga butang buot pagabuhaton 
kanunay himuon nga nahiuyon sa balaod.

Peligroso ang dalan sa “supak sa balaod” ug pag-usik-usik 
lang sa panahon. Handurawa “ang mga kaayuhan” sa paghimo 
ug supak sa balaod, kasagaran mosangpot nga dili takos.

Ang estado ug ang gobyerno padulong ngadto sa wa’y 
hunahuna nga makina. Kini nagpuyong nagatrabaho sa 
balaod ug sa mga kodigo sa balaod. Gikahimanan kini aron 
sa pagpakgang sa mga supak sa balaod. Ang maong butang 
mamahimong kaaway nga dili mapatak-om,24 lisod sa mga 
hilisgutanan25 sa “supak sa balaod nga binuhatan.”Ang 
kainsakto ug ang kamali sa mga butang dili pagaisipon diha 
sa dagway sa balaod ug sa kodigo sa balaod. Ang balaod 
lamang ang pagaisipon.

Sa imong masabtan o madiskobre nga kadtong 
mahitungod kanimo nagabuhat ug supak sa balaod, himoa 
ang kaya nimong himoon aron mapakgang kini. Ikaw mismo, 
mag-antos mahitungod niini. Ang akawntant sa usa ka 
ahensiya naghimo ug sayop diha sa libro: sa bisan unsa nga 
resulta sa kagulyang, ang maong ahensiya mapakyas, ug ikaw 
mawad-a’g trabaho. Ang maong panghitabo dako kaayo’g 
epekto sa pakigbuntog sa usa ka tawo

Isip membro sa usa ka pundok nga nahisakop sa balaod, 
dasiga ang pagpasundayag sa maong balaod aron kini 
mahibaloan. Suportahi ang bisan unsang paningkamot sa 

24 dili mapatak-om: dili pwedeng pahilomon, pahupayon o pahimut-an; walay 
paglurang.
25. lisod sa mga hilisgutanan: lisod; dili moatras, usa nga dili mabuak; 
mapugsanon; isalikway ang uban nga opinyon; dili mohurar.
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gobyerno sa pagpakunhod, pagtin-aw ug maipatik ang mga 
balaod nga pwede sa maong grupo. Kupti ang baroganan 
nga ang tanang tawo managsama ilalom sa balaod, ang 
baruganan unya, sa igong panahon ug lugar ang mga adlaw 
sa pagpanlupig26 sa mga dagkong tawo27—maoy usa sa 
pinakadakong pakigbisog sa katilingban sa sugilanon sa tawo 
ug dili angay’ng sipyaton.

Tan-awa nang mga bata ug ang katawhan makahibalo 
kon unsay “uyon sa balaod” ug unsay “supak sa balaod” ug 
mahibaloan, nga wala nimo gikauyuni ang mga “binuhatan 
nga supak sa balaod.”

Kadtong nagahimo niadto, bisan pa’g “misibat na sila,” 
mahimong luya ilalom sa kusog sa estado.

Ang dalan ngadto sa kalipay wala 
maglambigit ug kahadlok nga masakpan.

26. pagpanlupig: ang paggamit sa kabangis, dili husto nga gahom, makapaut-ot, 
malupigon.
27. dagkong tawo: kadtong daghan og kwarta, mga sapian, mga tawo nga adunay 
impluwensiya sa katilingban. kinsa nagaisip nga sila labaw sa balaod, sila kinsa 
nahimong labaw tungod sa pagpakatawo o sa posisyon ug kinsa nagahimo sa pag-
aplikar sa balaod ngadto sa uban apan sila daw walay apektosa balaod.
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10. SUpORTaHi aNG 
GiDESiNyO NGa GOByERNO 

UG paKiG-UyON alaNG 
Sa TaNaNG KaTaWHaN.

Mangilog ug gahom sa gobyerno ang mga ukit-ukitan 
ug mga dautang tawo ug pundok aron gamiton alang sa ilang 
kaugalingong mga tumong.

Ang gobyerno nga giorganisa ug gidumalahan sa mga tawo 
o pundok aron lang sa ilang personal nga interes dili gayod 
mohangtod sa dugay. Kini makapakgang sa pakigbuntog sa 
matag-usa ibabaw sa yuta; makapakgang usab bisan kaniya 
nga nagasubay sa paghimo niini. Ang kasaysayan puno 
mahitungod niining kamatayon sa panggobyerno.

Ang pakigbatok sa maong panggobyerno maghatod 
lamang ug mas dakong kagulyang.

Apan makahimo ang usa ka tawo nga ipatigbabaw ang 
iyang tingog sa pagpasidaan kon ang maong pag-abuso 
mukuyanap. Ug dili gikinahanglan nga mosuporta ang 
tawo sa maong panggobyerno; paghimo nga dili supak sa 
balaod, posible kini, pinaagi sa simple nga pagbakwi sa 
imong kooperasyon ngadto sa paghatod sa purohan nga 
reporma. Bisan pa’g kini nahisulat na, adunay pipila ka mga 
panggobyerno sa kalibutan nga napakyas sa hinungdan nga 
ang ilang katawhan nagpadayag sa ilang hilom nga pagsupak 
pinaagi sa simple nga dili pagkooperar. Kini nga mga 
panggobyerno mamiligro: bisan unsa nga hangin sa dimalas 
nga mohuyop sa dili higayon makapalid gayod kanila.
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Sa laing bahin, diin gani ang gobyerno tataw ug klaro nga 
nagatrabaho pag-ayo alang sa TANANG katawhan, gawas sa 
pipila nga grupo nga may espesyal nga interes o sa way kabuot 
nga diktador, kinahanglan nga suportahan kini pag-ayo. 

Adunay sabjek nga gitawag “gobyerno.” Sa mga eskwelahan 
kanunay ginatudluan ang “katilingban” nga diin giunsa sa pag-
ipon sa presenting organisasyon. Ang tinuod nga sabjek, nga 
“gobyerno” adunay nagkalain-laing uluhan: politikanhong 
ekonomiya, politikanhong pilosopiya, politikanhong gahom, 
ug uban pa. Ang tibuok sabjek sa “panggobyerno”ug unsaon 
sa pagdumala, halos teknikal nga syensiya. Kon ang usa ka 
tawo interesado sa pagbaton ug mas maayong panggobyerno, 
ang usa ka tawo dili maghatod ug kagubot, ang usa mosugyot 
nga kini itudlo sa mga tulunghaan samtang linghod ang ilang 
pangidaron; makabasa usab sila niini:dili kini lisod nga sabjek 
kon imong tan-awon ang dagkong mga pulong.

Ang katawhan ug ang ilang giisip nga pangulo maoy 
gipaningot ug nakigbugno ug nasamdan alang sa ilang nasud. 
Ang gobyerno dili masamdan, bisan ang pagpahiyom, kini 
maoy ideya sa tawo lamang. Ang matag-usa ka tawo maoy 
buhi—kini mao ikaw.

Ang dalan ngadto sa kalipay maoy lisod 
ng byahe kon may anino sa pagpanlupig. 

Ang maayo nga gobyerno, gidesinyo ug makig-uyon 
sa TANANG tawo, kini nahibal-an nga 

makapahapsay sa dalan: kon kini mahitabo, 
kini angayan nga suportahan.
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11. ayaW HiMOi’G 
DaUTaN aNG 

MaayONG TaWO.28

Luyo sa pagpamugos sa mga dautang tawo nga tanang 
tawo dautan, adunay daghan nga mga maayong tawo nga 
nagapalibot kanato. Bulahan ka kaayo sa pagkahibalong may 
pipila gayod nga buotan.

Sa tinuod lang, ang atong katilingban gidumalahan ug 
mga maayong tawo. Mga nagtrabaho sa publiko, mga pangulo, 
kadtong naa sa pribado nga sektor kinsa nagabuhat sa ilang 
mga trabaho, kadaghanan gayod mga tawong may maayong 
gawi. Kon dili pa, dugay ra silang miundang sa pagserbisyo.

Kining mga tawhana dali ra atakihon. Ang ilang 
pamatasan nagsanta kanila gikan sa pagprotekta sa ilang 
kaugalingon. Apan ang pakigbuntog sa kadaghanan sa 
katilingban nagadepende kanila.

Ang banggiitang kriminal, ang tig propaganda ug media 
nga nangita’g pagbati, silang tanan naglingla sa atensyon gikan 
sa lig-on, adlaw-adlaw nga kamatuoran nga ang katilingban 
dili modagan kon walay mga tawo nga may maayong gawi. 
Samtang ilang gibantayan ang kadalanan gitambagan ang 
mga kabataan, nagakuha ug temperatora, nagapahunong 
sa kalayo ug nagapakig-estorya nga may hilom nga tingog, 
gisalibay nila ang kamatuoran nga ang tawong may maayong 
gawi nagapalibot sa atong kalibutan ug nabuhi ang Tawo 
niining kalibutan.

28. maayong tawo: tawo nga nagbaton sa maayong taras ngadto sa uban; sa tradisyon 
sila gitawag, “mga maayong tawo”, nagpasabot nga kadtong mayo sa uban adunay 
maayong pamatasan sa ilang isig kaingon ug nagapamuhat sa pagtabang kanila.
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Sila dali nga atakihon ug lig-ong tikang ang angay 
ipasiugda ug pagahimoon aron sa pag-amping kanila ug 
paglikay kanila sa kadaot, alang sa imong kaugalingong 
pakigbuntog ug sa imong pamilya ug mga higala nagadepende 
kanila.

Ang dalan ngadto sa kalipay maoy dali 
nga pagasundon kon suportahan ang mga 

tawong adunay maayong gawi.
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12. paG-aMpiNG29 UG 
paUSWaGa aNG iMONG 

KiNaiyaHaN.

12-1. Paghapsay sa imong panagway.
Usahay wala madayag sa pipila—ingon nga daw wala 

sila maggahin sa ilang mga adlaw sa pagtan-aw sa ilang 
kaugalingon—nga sila nagpakita ug hulagway ngadto sa uban. 
Ug ang pipila wala masabti nga sila maghuhukom pinaagi sa 
uban sa sukaranan sa ilang panagway. 

Samtang ang bisti mahal man, ang sabon ug ang ubang 
gamit sa pag-atiman sa kaugalingon dili lisod mabatonan.
Usahay lisod tungkaron ang pamaagi apan pwedeng mausab.

Sa pipila ka katilingban, sa sila barbaro o daw naut-ot, 
mahimong usa ka uso ang pamisti nga sakit sa mata alang sa 
publiko. Sa tinuoray lang kini usa ka sintomas sa kakulang sa 
pagrespeto sa kaugalingon.

Ang pag-ehersisyo ug pagtrabaho, makapahugaw 
kanimo. Apan dili kini makatupong sa pagpanghinlo. Ug 
ingong pananglitan, pipila sa taga Europa ug mga Englis nga 
trabahante makahimo sa panagway nga may estilo bisan sila 
gatrabaho. Pipila ka mga maayong atleta, nabantayan nila, 
maayo ang postora bisan basa na sa singot.

Ang kinaiyahan nga nadaot ang pigura tungod sa walay 
atiman nga mga tawo makahimong delikado, makayugot nga 
epekto sa moral30 sa tawo.

Dasiga ang mga tawo nga nagapalibot kanimo nga 
magpagwapo pinaagi sa pagpahinungod kaniya kon siya 

29. pag-amping: : paglikay gikan sa kadaot; pagprotekta.
30. moral: ang panghunahuna ug emosyonal nga batasan sa matag-usa o sa pundok, 
paghunahuna alang sa kaayohan sa tanan.
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nagahimo o bisan sa pagtabang kanila sa ilang mga problema 
kon sila wala maghimo. Mouswag ang ilang pagtagad sa 
kaugalingon ug bisan sa ilang moral.

12-2. Hinloi ang imong palibot. 
Sa takna nga ang ubang tawo maghugaw-hugaw sa ilang 

kaugalingong kabtangan ug palibot lagmit makadaplis kini 
ngadto sa imong kaugalingon.

Sa takna nga daw dili na sila kaatiman sa ilang 
kaugalinong kabtangan ug lugar, kini sintomas sa ilang 
pagbati nga sila dili tag-iya didto ug dili na nila gipanag-
iya ang ilang kaugalingong mga butang. Sa batan-on pa, ang 
mga butang nga ilang “gihatag” adunay daghang pasidaan ug 
pakiglambigit o kon gikuha kini gikan kanila sa ilang igsoong 
lalaki, o igsoong babaye o ginikanan. Ug sila posible nga di’ 
na kasinati ug pag-abiabi. 

Ang nga kabtangan, ang mga lawak ug ang mga 
lunang gitrabahoan, ang mga sakyanan niadtong katawhan 
nagpasundayag nga sila dili tag-iya sa kabtangan sa uban. Ang 
kadautan pa, adunay kapungot batok sa kabtangan ang atong 
usahay makit-an. Ang Bandalismo31 maoy pagpadayag niini: 
ang balay o sakyanan “nga walay nanag-iya” sa dili madugay 
kini maguba. 

Kadtong nagtukod ug nagsulay sa pagbaton ug baratohon 
nga balay kasagaran madismaya tungod sa kapaspas sa 
pagkadaot niini. ang kabus, pinaagi sa kahulugan, nanag-
iya ug dyutay o walay gipanag-iya. Giamong-amongan sa 
daghang paagi, nakabati usab sila nga dili sila kabahin.

Apan bisan adunahan o kabus, ug sa bisan unsa man nga 
hinungdan sa kagulyang, ang mga tumong wala mag-amping 
sa ilang kabtangan ug ang mga lugar maoy hinungdan sa 

31. Bandalismo: ang paghugawhugaw pampubliko o pribado nga kabtangan.
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kagulyang adtong mahitungod kanila. Makapaneguro ako 
nga makahunahuna ka ug mga pananglitan niini. 

Pangutan-a ang maong tawo kon unsay ilang gipanag-iya 
sa kinabuhi ug kon tinuod ba silang kabahin kon asa sila ug 
makadawat ka ug makangangha nga tubag. Ug tabangi usab 
sila.

Pwedeng itudlo ang kahanas sa pag-organisa sa 
kabtangan ug mga lugar. Mahimong usa ka bag-ong ideya 
ngadto sa uban nga ang butang, sa kuhanon kini’g gamiton, 
ibalik sa samang lugar aron dali kining makit-an: naggahin 
ang uban ug katunga sa ilang panahon sa pagpangita sa mga 
butang. Ang dyutay’ng panahon sa pag-organisa mosangpot 
sa mas paspas nga trabaho: dili kini usik nga panahon sama 
sa gituohan sa uban.

Ang pagprotekta sa imong kabtangan ug lugar, mao 
ang pag-aghat sa uban sa pag-atiman sa ilang kaugalingong 
kabtangan.

12-3. Tabang sa pag-atiman sa planeta.
Ang ideya nga ang matag-usa may kabahin sa planeta 

busa kinahanglan moatiman usab siya, kini daw dakong 
buluhaton ug, ngadto sa uban, daw layo sa kamatuoran. Apan 
karon unsa may nahitabo sa laing bahin sa kalibutan, bisan 
pa sa layong lugar, makaapekto kon unsay nagapanghitabo sa 
imong balay.

Bag-ong nakaplagan pinaagi sa kawanangan nagpamatuod 
ngadto sa Venus nagpakita nga ang atong kalibutan mosangkosa 
pagkaguba nga kini dili na makasuporta sa kinabuhi. Ug kini 
posibling mahitabo sa atong kapanahonan.

Pagpamutol sa kalasangan, pagdaot sa atong mga suba ug 
dagat, ang paghugaw-hugaw sa atong kahanginan ug karon 
naa na ta niaana. Ang temperatora daw makalitson na ang 
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kainit, ang ulan mamahimong sulfuric acid. Ang tanang may 
kinabuhi mangamatay.

May usa nga nagutana, “Bisan pa’g kana tinuod, nan 
unsa may akong mahimo mahitungod niana?” Hinuon, bisan 
lang magkusmod ka sa takna nga naay maghugaw-hugaw sa 
planeta, naa na kay nahimo mahitungod niana. Bisan pa’g 
maghimo lang ka sa opinyon nga dili maayo ang pagdaot sa 
planeta, ug imo kining ikasugid nga opinyon, nakahimo ka 
na’g pipila ka mga butang.

Ang pag-atiman sa planeta magsugod sa imong tugkaran. 
Kini hangtod pa ngadto sa dapit ikaw nagabyahe padulong sa 
eskwelahan o sa trabahoan. Kini naglangkob sa mga dapit diin 
kamo nagapiknik o nagabakasyon. Ang mga basura diha sa 
yuta ug sa gigikanan sa tubig, ang mga patay nga sampinit nga 
nagaagda ug kalayo, kining tanan dili makahatag ug kaayo, 
ug makadaot sa takna, Kinahanglan adunay pagahimoon 
mahitungod niini. Ang pagtanom ug mga kahoy dili igo apan 
adunay mahimo.

Sa pipila ka nasod, ang mga tigulang, ang mga walay 
trabaho dili lang magliningkuron: Sila maoy naga-atiman 
sa mga tanaman ug sa mga plasa ug sa mga kalasangan, sila 
nagapamunit sa mga basura ug nagdungag ug kaanyag sa 
kalibutan. Dili ta mahutdan sa kapahinguhaan aron sa pag-
atiman sa atong planeta. Wala lang kahatagi sa pagtagad. 
May gaingon nga ang Civilian Conservation Corps sa Estados 
Unidos, nga giorganisa adtong tuig 1930 alang sa pagpahimulos 
adtong mga walay trabaho nga opisyal ug kabatan-onan, maoy 
usa sa dyutay, kon dili man maoy nag-inusara nga proyekto 
niadtong nayugot nga katuigan, nga naghimo ug mas dakong 
bahandi alang sa estado labaw pa kay sa ilang gilauman. Sila 
nagapananum pag-usab sa dagkong mga bahin sa yuta ug 
naghimo ug uban pang mga bililhong mga butang alang sa 
pag-atiman sa Estados Unidos nga kabahin sa atong planeta. 
Adunay nag-ingon nga ang CCC nawala na. Makahimo 
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ka’g gamay nga butang sama sa pagbaton sa opinyon nga 
kadtong proyektoha takos ug suportahi ang mga pangulo ug 
organisasyon nga nagapasundayag mahitungod sa kinaiyahan 
nga buluhaton. 

Wala kita kabsi sa teknolohiya. Apan ang teknolohiya ug 
pag-aplikar niini nanginahanglan ug kwarta. Adunay kwarta 
kon ang palisiya sa pagkani-kani sa ekonomiya matuman, 
palisiya nga dili pagsilot sa kadaghanan. Naa kining maong 
palisiya.

Daghan ta’g mahimo alang sa pag-atiman sa planeta. 
Kini magsugod sa ideya nga kinahanglan gayod. Dayon kini 
mosangpot sa pagsugyot sa uban nga kinahanglan sila pud.

Napuno na ang tawo sa potensyal nga makapaguba sa 
planeta. Siya kinahanglan moporsige sa pagbuhat aron sa 
pagluwas niini.

Kini, human sa tanan, maoy atong gibarugan.

Kon ang uban dili motabang sa pag-amping 
ug pagpauswag sa atong kinaiyahan, 

ang dalan ngadto sa kalipay mamahimong 
walay dalan nga kabyahian.
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13. ayaW paNGaWaT.
Sa takna nga ang usa ka tawo dili morespeto sa pagpanag-

iya sa mga butang, ang iyang kabtangan ug katigayunan 
mamilegro.

Ang usa ka tawo kinsa, alang sa usa ka hinungdan o laing 
hinungdan, makabaton ug mga kabtangan pinaagi sa tikas 
nga paagi, magpakaaron-ingnon nga walay nanag-iya sa bisan 
unsang butang. Apan ayaw gayod sulayi ang pagkawat sa 
iyang sapatos!

Ang kawatan nagpugas ug tanghaga sa atong kinaiyahan: 
unsay nahitabo ani, unsay nahitabo ana? Ang kawatan 
makapasamok labaw pa kay sa kantidad sa butang nga 
nawala.

Pag-atubang sa mga pasundayag mahitungod sa 
makaiibog nga mga butang, gigusbat pinaagi sa walay 
mahimong bililhon aron makab-ot ang maong mga butang o 
gimaneho lang sa pagbati, kadtong nangawat nagdahom nga 
siya nakabaton sa bililhong butang sa ubos nga kantidad. Apan 
mao nay kalisod: ang kantidad. Ang mga dagkong kawatan 
sa kasaysayan nagbayad sa ilang kinawat pinaagi sa paggahin 
sa ilang kinabuhi sa ilang taguanan o sa bilanguan uban ang 
dyutay lamang nga kahigayunan sa “maayong kinabuhi,” 
walay igong bili sa kinawat nga butang ang makabalos sa 
makalilisang nga kapalaran.

Ang mga kinawat nga butang mokunhod ang bili: kini 
pagataguan, kini kanunay’ng hulga sa atong kagawasan.

Bisan sa komunista nga estado, ang kawatan ginakulong.
Ang pagpangawat sa butang sa tinuod lang maoy pag-

angkon nga ang usa dili makahimo sa pagbaton niani nga 
walay tikas. O ang maong tawo adunay badlis sa kabuang. 
Pangutan-a ang kawatan kon asa niining duha: segurado nga 
pillion niya ang usa niini o ang lain.

Ang dalan ngadto sa kalipay dili pwedeng 
biyahion uban ang kinawat nga mga butang.
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14. MaHiMONG TaKOS 
Sa paGSaliG.

Gawas kon ang usa ka tawo makapaseguro sa imong 
gisaligan, siya mismo mamiligro. Kon mopakyas kaniya ang 
tawong iyang gisaligan, magkagulyang ang iyang kinabuhi ug 
bisan ang iyang pakigbuntog mamilegro usab.

Ang pagsalig sa usa’g-usa maoy lig-ong batong 
patukoranan sa relasyon sa tawo. Kon wala kini, ang tibuok 
estraktora magun-og. 

Ang pagkakasaligan maoy labawng tinahod nga maggad. 
Kon ang usa ka tawo anaa niini, siya giisip nga may dakong 
bili. Kon ang tawo mawad-an niini, maisip ang maong tawo 
nga walay bili.

Kinahanglan makakuha ang usa ka tawo niini ug 
ipasundayag kini ug makadawat niini. Sila mamahimong mas 
bililhon sa ilang kaugalingon ingon man usab sa uban.

14-1. Sa makausa pa tipigi ang imong pulong.
Kon ang usa mopasalig o mosaad o mohimo’g panumpa, 

kinahanglan iya kining tumanon. Kon ang usa moingon nga 
iyang buhaton ang usa ka butang, kinahanglan iya kining 
himoon. Kon ang usa moingon nga dili niya buhaton ang usa 
ka butang, kinahanglan dili niya kini himoon.

Ang pagtahod sa usa ka tawo nagaagad kon ang usa ka 
tawo nagatipig ba sa iyang pulong o wala. Bisan sa ginikanan, 
pananglitan, mangangha sila tungod sa hilabihan ang 
pagbundak sa opinyon sa mga bata sa takna nga di tumanon 
sa ginikanan ang ilang saad.
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Ginasaligan ug ginapasidunggan ang mga tawong 
nagatipig sa ilang mga pulong. Ang tawo nga wala magatipig 
sa ilang pulong ginatan-aw nga sama sa basura.

Kadtong tawo nga sige ug kapakyas sa ilang mga saad dili 
makabaton sa laing higayon. 

Ang tawo nga dili magatipig sa iyang mga pulong sa dili 
madugay mabitik ug malit-ag sa tanang matang sa “Pasalig” 
ug “Pagdumili” ug makaplagan ang iyang kaugalingon nga 
napalong na ang iyang relasyon sa uban. Wala nay molabaw 
pagpahilayo sa imong kaugalingon gikan sa imong mga higala 
kaysa pagpakyas sa pagtipig sa imong mga saad nga nahimo. 

Ayaw tuguti ang usa ka tawo nga himoong gaan ang 
iyang gipamulong. Kinahanglan ipugos sa usa ka tawo nga 
kon adunay saad nga gihimo, kinahanglan iya kining tipigan. 
Gubot ang kinabuhi kon ikaw makig-uban sa mga tawo nga 
dili kabalo motipig sa ilang mga saad. Dili kini taphaw lang 
nga butang.

Ang dalan ngadto sa kalipay mas dali nga biyahion 
kon kauban nimo ang mga tawong kasaligan.
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15. TUMaNa aNG iMONG 
OBliGaSyON.32

Sa atong pagpanaw nining kinabuhi, ang usa adunay di-
kalikayan nga mga obligasyon. Sa pagkatinuod, ang usa ka 
tawo gipakatawo nga adunay obligasyonug lagmit batonan 
ang laing obligasyon sa sunod nga higayon. Dili usa ka nobela 
o bag-ong ideya nga kita nakautang sa atong ginikanan usa 
ka utang tungod sa pagpahimugso kanato sa kalibutan, o 
sa pagpadako kanato. Apan kini usa ka obligasyon, bisan 
pa niana, bisan ang mga bata nakabati niini. Ug samtang 
nagatuyok ning atong kinabuhi, makabaton ka’g laing 
obligasyon—ngadto sa ubang tawo, ngadto sa mga higala, 
ngadto sa imong katilingban, ug bisan sa kalibutan.

Usa ka dakong sayop alang sa usa ka tawo ang dili 
pagkayod sa pagtagbaw o pagbayad sa iyang obligasyon. 
Ang “pag-alsa sa kabataan” maoy hinungdan sa pagdumili sa 
uban sa pagdawat sa “sinsilyo” sa bata o kabatan-onan nga 
diin didto nila idiskarga ang “kabug-at sa obligasyon”: ang 
pahiyom sa bata, ang posible nga sugyot sa kabatan-onan o 
ang paningkamot nga mahimong maayong anak kasagaran 
milabay lang nga wala pag-ilha o wala pagdawata; sila dili 
makatumong, kasagaran dili makaplano; sila malawos sa 
hinanali. Ang maong paningkamot, kon sila mapakyas sa 
pagdiskarga sa kabug-aton sa utang, ug kini mailisdan ug 
mga mekanismo ug pagtimbang-timbang: “wala man kita’y 
bisan unsang utang,” “Ako may unang giutangan,” “wala 
man ko miingon nga ipakatawo ko,” “wala may ayo ang 
akong ginikanan,” ug “walay pulos ang pagkinabuhi ning 

32. obligasyon: ang kondisyon o kamatuoran sa pagkautang sa uban isip balos sa 
bisan unsang butang, pabor, o serbisyo nga nadawat.
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kalibutan,” kini maoy pipila . Ug gani ang obligasyon padayon 
nga nagalut-od.

Ang “kabug-at sa obligasyon” makagupok ang kabug-
aton kon dili makit-an sa paagi sa pagdiskarga niini. Kini 
magdala ug tanang klase sa katilingbanong kagubot. Kon kini 
dili madiskarga, kadtong nakautang, makaplagan ang ilang 
kaugalingon nga target sa mga dili makit-an sa reaksyon.

Makatabang ang usa ka tawo ngadto kaniya nga nag-
atubang sa suliran sa mga obligasyon o utang nga wala mabayri 
pinaagi sa pakig-uban kaniya sa tanang obligasyon nga iyang 
nabatunan ug wala matuman—moral, sosyal ug pinansyal—
ug makigpamuhat sa ubang paagi aron madiskarga kadtong 
tanan nga gibati sa maong tawo nga iyang giutangan.

Kinahanglan dawaton ang paningkamot sa bata o sa 
hamtong aron bayran kadtong nga obligasyon nga mahitungod 
sa pinansyal nga ilang gipamati nga sila may utang: ug 
tabangan usab ang maong tawo uban ang panagkauyunay nga 
solusyon alang sa pagdiskarga sa pinansyal nga suliran.

Santaa ang tawo gikan sa pagbaton ug dugang obligasyon 
nga labaw pa sa iyang maarangan nga idiskarga o bayaran.

Ang dalan ngadto sa kalipay maoy lisod nga 
byahion kon ang usa gibug-atan sa mga kabug-

aton sa obligasyon nga kinsa iyang giutang o 
mga butang nga wala niya madiskarga.
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16. paGKUGi.33

Ang trabaho dili kanunay makapahimuot.
Apan dyutay ang dili malipay kay kanila nga kinsa nga 

nagdumala sa way tumong, taslakan ug gilaayan sa ilang 
pagkinabuhi:ang mga bata nga nangioban sa ilang ginikanan 
sa takna nga sila walay gibuhat; ang kamubo sa hunahuna sa 
mga walay trabaho, bisan pa’g sila nagadawat ug “hinabang”34 
gikan sa gobyerno o “dole”35 nabaniog; ang retirado nga 
tawo nga wala nay lain pang mapalampos sa iyang kinabuhi, 
mangawala gikan sa walay binuhatan, sama sa gipakita sa 
estatistiks.

Bisan ang mga turista, nga nadani sa tanang kalingawan 
pinaagi sa mga ahensya sa pagbyahe, maghatod ug maot nga 
kasinatian kanila kon sila walay pagahimoon.

Ang kaguol mahupay pinaagi sa bisan unsang dghang 
mga buluhaton.

Ang kasibot mapauswag sa hilabihan pinaagi sa mga 
kalampusan. Sa pagkatinuod, kini mahulagway nga ang 
produksyon36 maoy basihan sa kasibot.

Ang mga tawong taspukan magayabo sa tibuok trabahoon 
ngadto sa mga makapalibot kanila. Sila magapabug-at sa 
uban.

33. pagkugi: pagbuhat uban ang kaikag o kadasig sa pagtuon ug pagtrabaho; 
madasigon ug may tumong nga paghuman sa mga butang; kabaliktaran sa pagkatapulan 
o sa pagkaway kalampusan.
34. hinabang: kabtangan o kwarta nga gihatag sa ahensiya sa gobyerno tungod sa 
panginahanglan sa katawhan o sa kapobre.
35. dole: sa British nga terminolohiya, nga nagkahulugan nga hinabang sa Britanhong 
panggobyerno.
36. produksyon: angbuhat sa pagkakompleto o pagkahuman sa trabaho, proyekto o 
butang nga mapuslanon o simple nga pagtapos sa butang nga takos pagahimoon.
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Lisod makig-uban sa taspukan nga mga tawo. Gawas nga 
kini makapayugot, kini usab dyutay nga peligroso.

Ang mapuslanon nga tubag mao ang pag-aghat sa maong 
tawo nga mobuhat ug mga makalingaw nga kalihokan. Ang 
mas mohangtod nga benepisyo makaplagan gikan sa mga 
buluhaton nga maghatod ug matuod nga produksyon.

Ang dalan ngadto sa kalipay maoy 
haywey kon kini langkuban sa pagkugi nga 

maghatod ug tataw nga produksyon.
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17. MaHiMONG May 
iGONG KaTaKOS.

37

Niining katuigan sa malisod sabton nga kasangkapan 
ug paspas nga makinarya ug sakyanan, ang pakigbuntog sa 
usa ka tawo ug sa iyang pamilya ug mga higala nagadepende 
sa kinatibuk-an nga igong katakos sa uban.

Diha sa palengke, diha sa syensiya, diha sa katawhan ug 
diha sa gobyerno ang kawalay katakos38 mamahimong hulga 
sa mga kinabuhi ug sa mga ugma sa pipila o sa kadaghanan.

Segurado ko nga makahunahuna ka ug daghang panig-
ingnan niining mga butanga.

Ang tawo kanunay may pagbati sa pagmando sa iyang 
palad. Ang tuó-tuó, paghumpay sa insakto nga dios dios, mga 
ritwal nga sayaw sa dili pa ang pagpangayam, kining tanan 
malantaw isip pagpaningkamot, bisan pa’g unsa kakapoy o 
kakawang aron sa pagkontrol sa kapalaran.

Hangtod nga dili niya hikat-onan sa paghunahuna sa 
paghatag ug bili sa kahibalo ug sa paggamit niini uban ang 
igong katakos nga kahanas, nga siya magsugod sa pagdumala 
sa iyang kinaiyahan. Ang tinuod nga “gasa sa langit” mao ang 
potensyal nga mamahimong may igong katakos.

Sa kasagaran nga pagpaninguha ug mga kalihukan, 
ginarespeto sa tawo ang kahanas ug abilidad. Ngadto sa mga 
bayani o atleta kini halos ginasimba.

Ang pagsulay sa tinuod nga igong katakos maoy 
kinatapusang resulta.

Ngadto sa kahimtangan nga ang tawo may igong katakos, 
siya makabuntog. Ngadto sa kahimtangan nga siya walay 
igong katakos siya mawagtang.

37. igong katakos: hawod, may kahanas, banggiitan sa bisan unsa nga matang sa 
kalihokan, uswag og mas milabaw kaysa uban.
38. kawalay katakos: kakulang sa igong kahibalo o kahanas o abilidad; walay 
kalaki; tawo nga sige’g kasayop.
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Dasiga ang pagkab-ot sa igong katakos sa bisan unsang 
bililhong pagpaninguha. Pahalipayi kini ug hatagi sa ganti sa 
matag takna nga imo kining hikaplagan.

Pangayo ug taas nga sukdanan sa tulumanon. Ang pagsulay 
sa katilingban mao nga kon ikaw, imong pamilya ug mga higala, 
makapuyo ba niini nga may kaluwasan o dili.

Ang lamas sa igong katakos naglangkob sa pagbantay, 
pagtuon, ug pagbansay.

17–1. Tan-aw 
Tan-awa unsa imong nakita, dili kon unsay giingon sa 

uban nga imong nakita.
Unsa ang imong nabantayan maoy imong nabantayan. Tan-

awa ang mga butang ug ang kinabuhi ug ang uban dihá-dihá, 
dili pinaagi sa bisan unsang panganod sa pagdapig, kurtina sa 
kahadlok o sa paghubad sa uban.

Inay nga makiglalis sa uban, patan-awa sila. Ang 
pinakadakong pagpakaaron-ingnon madayag, ang pinakalisod 
sabton nga tanghaga maresolba, ang pinakaangay’ng 
hinumduman nga pagpadayag mahitabo pinaagi sa malumo 
nga pagpugos nga siya motan-aw. 

Kon ang usa ka tawo makakaplag nga ang mga butang halos 
makalibog ug malisod nga pas-anon, kon ang iyang kaalam 
nagtuyok-tuyok lang, kuhaa ang maong tawo sa pagbarog ug 
molantaw.

Kon unsa ilang nakaplagan, tataw ug klaro kaayo kon 
sila makakita niini. Dayon sila makapadayon ug maatiman 
ang mga butang. Apan kon sila wala makakita niini sa ilang 
kaugalingon, makabaton kini’g dyutay’ng reyalidad alang 
kanila ug ang tanang direktiba ug mga mando ug silot sa 
kalibutan dili maresolba sa ilang kalibog.

Ang usa makasaysay kon unsa ang direksyon nga pagatan-
awon ug mosugyot nga sila molantaw: ang paghukom nagaagad 
na kanila.
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Ang bata o tigulang makakita kon unsay iyang nakita 
mismo ug kana maoy reyalidad alang kaniya.

Ang matuod nga igong katakos nagaagad sa kaugalingong 
abilidad sa pagbantay. Uban niana isip reyalidad, diha lamang 
mamahimong mamaigmat ug seguro ang maong tawo.

17–2. Pagkat-on.
Aduna bay panghitabo nga ang uban adunay sayop nga mga 

datos mahitungod kanimo? Nakapasamok ba kini kanimo? 
Kini makahatag kanimo’g ideya kon unsay kalaglagan ang 

mahatod sa sayop nga mga datos.
Aduna pud kay sayop nga datos mahitungod sa uban.
Ang pagbulag sa sayop ug sa tinuod nga mga datos 

maghatod ug pagsabot.
Adunay daghang sayop nga mga datos sa palibot. Ang mga 

tawo nga may dautang tumong nagmugna niini aron sa pag-
alagad sa ilang kaugalingong mga tumong. Ang pipila niini 
nagagikan sa ka way kabangkaagan sa mga kamatuoran. Kini 
makababag sa pagdawat sa tinuod nga mga datos.

Ang uyokan sa proseso sa pagkat-on naglangkob sa pagsusi 
sa mga datos, pagpili sa tinuod gikan sa sayop, ang importante 
ug mosangpot ngadto sa konklusyon nga pagahimuon ug 
pagagamiton. Kon ang usa magahimo niini, anaa na siya sa 
dalan ngadto sa pagka-may igong katakos.

Ang pagsulay sa bisan unsang “matuod” mao nga kon 
tinuod ba kini alang kanimo. Kon, sa takna nga ang imong 
nakuha ang kinatibuk-ang mga datos, ug natin-aw ang mga wala 
masabti nga mga pulong niini ug gitan-aw na ang panghitabo, 
unya mora’g dili gihapon tinuod, nan dili gayod kini tinuod 
alang kanimo. Isalikway kini. Ug, kon buot nimo, dalhon kini 
ug paghukom kon unsay tinuod alang kanimo. Human anang 
tanan, ikaw ra usab ang mogamit o dili mogamit niini. Kon 
ang usa modawat sa “mga kamatuoran” o “mga tinuod” tungod 
lang kay giingnan siya nga siya gayod mohimo sa ingon, ang 
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“mga kamatuoran” ug ang “mga tinuod, nga daw dili tinuod sa 
usa ka tawo, o bisan sayop,”ang mahimong resulta niini mao 
ang kagul-anan. Kana maoy dalan ngadto sa basurahan sa 
pagkawalay igong katakos.

Ang laing bahin sa pagkat-on mao ang paglangkob sa 
pagpamuhat sa panumduman—sama sa pagpatik sa mga 
pulong, mga talad ug pormula sa matematika, ang pagkahan-
ay kon asa ang pindutanan sa mga pindutanan. Apan bisan 
simple nga paghinumdom ang usa kinahanglan masayod kon 
unsa ang materyales nga gamiton ug kon unsaon paggamit ug 
kanus-a pagagamiton.

Ang proseso sa pagkat-on dili lang ang paglut-od sa usa ka 
datos ngadto sa daghang datos. Kini maoy pagbaton ug bag-
ong pagsabot ug mas maayong dalan sa pagbuhat sa butang.

Kadtong nakasinati sa kinabuhi dili gayod moundang sa 
pagtuon ug pagkat-on. Ang may igong katakos nga enhenyero 
nagapauswag ug bag-ong mga paagi; ang maayong atleta 
nagalantaw pag-usab sa progreso sa iyang mga pagpaugnat sa 
kusog; bisan kinsa nga propesyonal nagatipig ug gatapun-og 
nga basahon ug nagakonsulta niini.

Ang bag-ong modelo sa pangbatil sa itlog o sa washing 
machine, o sa pinakabag-ong gula nga sakyanan ana nga tuig, 
ang tanan nangayo ug igong pagtuon ug pagkat-on uná pa 
mahimong may igong katakos sa paghimo. Kon kini wagtangon 
sa tawo, adunay aksidente diha sa kusina ug gapundok nga 
samaran nga nangaguba diha sa kadalanan.

Garboso ang tawo nga naghunahuna nga wala na siyay 
angay’ng kat-onan sa kinabuhi. Usa ka peligrosong buta siya 
nga wala magyagyag sa iyang pagdapig ug sa sayop nga datos 
ug magdungag niini sa mga kamatuoran nga kaabag sa iyang 
kinabuhi ug bisan sa uban.

Adunay mga paagi sa pagtuon aron ang usa makakat-on ug 
magamit ang iyang nakat-onan. Sa mubo lang, kini naglangkob 
sa pagbaton og magtutudlo ug/o teksto nga nasayod kon unsa 
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ang ilang ginahisgutan; sa pagtin-aw sa matag pulong nga wala 
nasabti; sa pagkonsulta sa ubang referensya ug/o ang yugto sa 
mga hilisgutan ; paglain sa matag matang sa sayop nga datos nga 
imong nabatunan: Sa pag-alig-ig sa mga sayop gikan sa tinuod 
sumala kon unsay tinuod alang kanimo. Ang lintunganay nga 
resulta mao ang pagkaseguro ug potensyal nga igong katakos. 
Kini mahimong hayag ug may ganti nga kasinatian. Dili sama 
sa pagtungas sa maluibon nga bukid pinaagi sa sampinitan apan 
makagawas ngadto sa tumoy uban ang bag-ong panglantaw sa 
kinatibuk-ang kalibutan.

Ang sibilisasyon, aron makabuntog, kinahanglan mogalam 
sa pamatasan ug abilidad aron sa pagtuon sa ilang tulunghaan. 
Ang tulunghaan dili mao ang dapit nga ibutang lang sa usa 
ang mga bata aron sila makapanikaysikay sa matag adlaw. 
Pagkagastoso ra alang niana. Dili kini mao ang dapit nga ang 
usa naggama ug mga parrot. Ang tulunghaan mao ang dapit 
nga diin ang mga bata magakat-on sa pagtuon ug mainandam 
sa paghawid uban ang reyalidad, makakat-on sa paghupot 
niini nga may igong katakos ug mainandam sa pagdumala 
sa umalabot nga kalibutan, kalibutan nga ang mga hamtong 
karon maoy tigulang na nianang maong kapanahonan.

Ang nagpagahi nga kriminal dili gayod makakat-on sa 
pagkat-on. Pabalik-balik nga ginatudlo sa korte nga kon siya 
makahimo pag-usab siya mobalik gayod sa prisohan: kasagaran 
kanila naghimo sa samang krimen ug mibalik na usab sa 
prisohan. Kamatuoran, ang mga kriminal maoy hinungdan 
nga daghang balaod ang gipapasa: ang ligdong nga lumolupyo 
maoy nagatuman sa mga balaod; ang kriminal, pinaagi sa 
kahulugan, wala magatuman: ang kriminal wala makakat-
on. Dili tanang mga mando ug mga direktiba ug mga silot ug 
mga patingkagol makahimo sa tawong wala masayod unsaon 
pagkat-on ug dili usab magkat-on.

Ang kinaiyahan sa gobyerno nga nahimong kriminal—
sama sa usahay nagapanghitabo sa kasaysayan—mao nga 
ang ilang pangulo wala makakat-on: Ang tanang mga talian 
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ug maayong salabutan mahimong nakasugid kanila nga ang 
kaalaot magasunod human sa pagdaog-daog; bisan pa niaana 
kini naghatod ug maisog nga rebolusyon aron sa pagtagad kanila 
o sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan aron sa pagpalingkawas 
gikan sa Hitler ug kanila nga magul-anon nga panghibao 
sa Katawhan. Kana wala makakat-on. Sila naghudyaka sa 
sayop nga datos. Ilang gibalibaran ang tanang ebidensiya ug 
kamatuoran. Sila gayod pagaabogon.

Ang buang dili makakat-on. Gimaneho sa tinagong 
dautan nga tinguha o napulpog labaw sa iyang abilidad sa 
pagpangatarongan, ang tinuod ug kamatuoran ug reyalidad 
halayo gikan kanila. Ilang giparihas sa tawo ang sayop nga 
datos. Sila dili magkat-on o makasabot sa pagkat-on.

Daghang personal ug sosyal nga suliran ang miuybaw 
gikan sa dili kamao o midumili sa pagkat-on.

Daghang kinabuhi nga nagapalibot kanimo nga nahilayo 
gikan sa relis tungod kay wala sila masayod unsaon sa pagtuon, 
tungod kay wala sila makakat-on. Makahunahuna ka seguro 
sa pipila nga mga pananglitan.

Kon ang usa dili makadala sa nakapalibot kaniya sa pagtuon 
ug pagkat-on, ang iya mismong trabaho mamahimong bug-at 
ug bisan ang pagkarga ug sobra ug ang iyang kaugalingong 
potensyal nga pakigbuntog mokunhod.

Makatabang ang usa sa pagtuon ug pagkat-on kon ang mga 
datos nga ilang angay batonan makab-ot lang.Makatabang 
ang usa pinaagi sa pagtagad kon unsa ang ilang nahibaloan. 
Makaabag ang usa bisan nalang sa paghatag ug bili sa bisan 
unsang gipakita nga kauswagan sa igong katakos.Kon gusto sa 
usa, makahimo pa siya ug labaw pa niana: ang usa makaabag 
pinaagi sa pagtabang kanila—sa walay supak—sa paghan-
ay sa mga sayop nga datos, pinaagi sa pagtabang kanila sa 
pagpangita ug pagtin-aw sa mga pulong nga wala nila masabti, 
pinaagi sa pagtabang kanila sa pagpangita ug pagdumalá sa 
mga katarungan nga wala nila matun-i ug makat-oni.
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Ingon nga ang kinabuhi maoy pagsulay ug pagkasayop, 
inay nga moadto kaniya kinsa nakahimo sa sayop, hikaplagi 
kon giunsa pagkahimo sa maong sayop ug lantawa kon dili ba 
makakat-on ang uban gikan niini.

Karon ug unya ikaw matingala pinaagi sa pagsulbad sa 
kinabuhi sa tawo sa pag-aghat lamang sa tawo sa pagtuon 
ug pagkat-on. Segurado ako nga ilkaw makahunahuna ug 
daghang paagi. Ug sa akong hunahuna imong hikaplagan nga 
mas epektibo ang malomo nga paagi. Ang kalibutan bangis 
kaayo sa mga tawo nga dili makakat-on.

17–3. Pagbansay.39

Ang pagkat-on mamunga kon kini giaplikar. Ang kaalam, 
syempre, makab-ot alang sa iyang kaugalingong kaayohan: 
ngani naa pay usa ka klase sa kaanyag niini. Apan, ang 
kamatuoran nagsugilon, walay bisan usa nga nasayod kon 
siya mangialamon ba o dili hangtod nga dili niya hikit-an ang 
resulta sa pagsulay sa aplikar niini.

Bisan unsa nga kalihukan, kahanas o propesyon, 
pagpanganal, balaod, enhenyero, pagluto, ug bisan unsa, 
bisan giunsa pa sa pagtuon pag-ayo, mabangga sa ulahiay 
ngadto sa pagsulay sa asido: MAKAHIMO ka niini? Ug kana 
nagkinahanglan sa pagbansay.

Ang mga stuntman sa mga salida mabalian kon sila dili 
una sila magbansay. Bisan ang mga asawa.

Ang pagpaniguro dili kaayo inila nga sabjek. Tungod 
kay kini kanunay nakig-uban sa pulong “mag-amping” ug 
“maghinay,” bation sa tawo nga gibutang kanila ang pagpugong. 
Apan adunay laing agianan: kon ang usa gibansay gayod, ang 
iyang kahanas ug pagkaalisto dili na kinahanglan nga siya 
“mag-amping” o “maghinay.” Ang seguro nga kapaspas sa 
panglihok mahimong posible lamang kung may pagbansay.

39. pagbansay: ang pag-ehersisyo o pagbuhat nga pabalikbalik aron makab-ot ang 
kahanas o pagkamaayo sa abilidad.
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Ang kahanas ug kalisto sa usa ka tawo kinahanglan 
mohaom usab sa iyang pangidaron. Ug kana mahimo uban ang 
pagbansay.

Mabansay sa tawo ang iyang mata, ang iyang lawas, ang 
iyang kamot ug hangtod iyang tiil , uban ang pagbansay, sila 
lagmit “magkailhanay.” Dili na “maghunahuna” ang usa sa 
pagsindi sa lung-aganan o sa pagparke sa sakyanan: basta nga 
HIMOON lang kini. Sa bisan unsa nga kalihukan, kanunay 
nga nakapasa para sa “talento” mao gayod ang pagbansay.

Sa walay kahago ang matag lihok nga gibuhat sa usa ka 
tawo sa paghimo sa pipila ka butang ug unya iyang himoon 
kini pag-usab pabalikbalik hangtod iya kining mahimo sa 
walay paghunahuna mahitungod niini ug iya kining mahimo 
nga paspas ug takdo, mahan-ay na sa usa katawo ang yugto sa 
aksidente

Ang mga estatistik nagtala nga ang dyutang pagbansay 
maghatod ug daghang aksidente.

Samang prinsipyo ang maaplikar ngadto sa mga kalaki 
ug mga propesyon nga nagagamit sa hunahuna. Ang abogado 
nga wala magabansaybansay sa pamaagi sa korte dili dali nga 
makabalhin sa kambyada sa iyang panghunahuna sa pagbatok 
sa matag tuyok sa kaso ug kini mapildi. Ang walay pagbansay 
nga stockholder mawad-an sa bahandi sulod lamang sa 
mga minuto. Ang mamaligyaay nga wala magbansay sa 
pagpamaligya mapasmo tungod sa kawalay halin. Ang ensakto 
nga tubag mao ang pagbansay, pagbansay ug pagbansay.

Usahay makaplagan sa usa ka tawo nga ang iyang nakat-
onan dili niya maaplikar. Kon mao kana, ang sayop nagagikan 
sa dili ensakto nga pagtuon o sa magtutudlo o sa teksto. Usa ka 
butang ang pgbasa sa direksyon; usahay laing butang usab ang 
pagsulay sa pag-aplikar kanila.

Karon ug unya, kon ang usa magkadiin-diin sa pagbansay, 
ilabay sa usa ka tawo ang libro ug magsugod pag-usab sa wá. 
Ingon niana usab ang linya sa rekording sa huni sa mga salida: 
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kon ang usa magasunod kon unsay teksto sa tigrekord, ang usa 
dili mokuha ug awit sa mga langgam aron sa pagpahuni nga mas 
maayo pa sa bosina sa barko—kana maoy hinungdan nganong 
dili ka makasugilon kon unsay ginasulti sa mga aktor sa pipila 
ka mga salida. Ang maayong tigrekord sa huni kinahanglan 
motrabaho pag-ayo aron mahimo niya ang iyang trabaho. 
Apan sa sama nga linya sa pagpamudlay diha sa sinehan adunay 
kabaliktaran niini: Dili mahilabwan ang pipila sa mga teksto 
sa mga suga diha sa sine: kon ginasunod sa hingpit, ang usa 
makakuha ug nindot nga eksena.

Kini makamahay, hilabi na gayod sa katilingban sa paspas 
nga teknikal, nga diin dili tanan nga kalihukan masinangkapan 
sa mga teksto nga kayang masabtan. Apan dili kini maoy 
makapaundang sa usa. Kon ang maayong mga teksto madayag, 
hatagi kini’g bili ug tun-i kini pag-ayo. Diin gani dili sila, 
iipon ang mga datos nga anaa, tun-i kana ug trabahoa ang 
nahabilin.

Apan ang teorya ug mga datos mobuswak lamang kun kini 
maaplikar ug maaplikar nga uban ang pagbansay.

Ang usa mamaligro kon ang mga tawo nga nakapalibot 
kaniya dili magbansay sa ilang mga kahanas hangtod nga ila 
na kining MAHIMO. Adunay dakong kalainan tali sa “maayo 
na” ug sa propesyunal nga kahanas ug ang kamaayong laki. 
Ang tulay sa maong gintang mao ang pagbansay.

Tuguti ang tawo nga motan-aw, motuon, bansayon kini 
ug unya buhaton kini. Ug kon maensakto nila kini, pabansaya 
sila, magbansay, magbansay hangtod nga ila kining mahimo 
nga daw sama sa propesyunal.

Adunay kalipay sa kahanas, ug sa kamaayong laki ug ang 
paglihok nga paspas: kini mamahimo lamang kon adunay 
pagbansay. Dili luwas ang pagsulay sa pagpuyo sa paspas nga 
kalibutan uban ang dili-paspas nga mga tawo.

Ang dalan ngadto sa kalipay maoy pinakamaayong 
byahion kauban ang mga tawong may igong katakos.
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18. RESpETOHa aNG 
MGa REliHiyOSONG 
TiNUOHaN Sa UBaN.

Ang pag-uyon maoy maayong batong patukuranan 
sa pagtugod ug maayong relasyon sa isig ka tawo. Sa takna 
nga tan-awon sa usa ka tawo ang pagpamatay ug pag-antos 
hinungdan sa dili pagkauyonay sa relihiyon sa kasaysayan 
sa Tawo ug hangtog sa modernong kapanahonan, makita 
sa usa nga ang dili pagkauyunay maoy kalihukan nga dili-
makatabang sa atong pakigbuntog.

Ang relihiyosong pag-uyon dili nagkahulugan nga dili 
nimo mapatugbaw ang iyang kaugalingong tinuohan. Kini 
nagkahulugan nga ang pag-atake sa relehiyosong pagtoo ug 
tinuohan sa uban maoy mubo nga dalan ngadto sa kagulyang.

Ang mga tagtuon sa pilosopiya sukad sa kapanahonan sa 
karaan nga Gresya naglantugi sa matag-usa mahitungod sa 
kinaiyahan sa Dios, Tawo ug sa kalibutan. Ang mga opinyon 
sa mga panggamhanan mohubas og moagas: bisan karon 
ang mga pilosopiya sa “mekanismo”40 ug “materyalismo”41—
nagsukad pa gikan sa Karaang Ehipto ug Gresya—maoy 
uso: ilang gipangita ang pagpamatuod nga ang tanan maoy 
kaunsahan ug ilang gikalimtan nga, hinlo sama sa pagpasabot 
sa ebolusyon seguro, wala nila gipatigbabaw ang dungag nga 
mga factor nga nahilambigit, nga tingali kana maoy paggamit 
sa maong butang isip ebolusyon. Kini sila karon ang “opisyal” 
40. mekanismo: ang panglantaw nga ang tanang kinabuhi maoy butang lamang 
nga pwede mapasabot sa pisikal nga balaod. Kini maoy pagtulun-an ni Leucippus ug 
Democritus (460 B.C. ngadto 370 B.C.) nga kinutlo gikan sa metolohiya sa Ehipto. Ang 
mga nagahupot niini nagalimod sa relihiyon sa hinungdan nga dili nila mahisusama 
kini sa matematika. Sila giataki sa relihiyosong interes busa isip balos sila usab miatake 
sa relihiyon. Si Robert Boyle (1627–1691), kinsa nagdebelop sa Boyle’s Law sa pisika, 
gisalibay kini ngapanghunahuna pinaagi sa pagpangutana nga nga ingon niana ba ang 
kinaiyahan o dili.
41. materyalismo: bisan unsa sa pamilya sa metapisikal nga teorya nga nagpasundayag 
nga ang uniberso naglangkod sa gahi nga butang sama sa bato, dako o gamay kaayo. Ang 
materyalismo usab maoy karaan nga ideya. aduna pay laing ideya.
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nga pilosopiya ug ngani ginatudlo na sa mga eskwelahan. 
Aduna silay pagkapanatiko kinsa nagaatake sa mga tinuohan 
ug relihiyon sa uban: ang mahimong resulta mao ang dili-
pagkauyunay ug panagbangi.

Kon ang mga manggialamong hunahuna sukad sa ikalima 
nga siglo B.C. o sa una pa wala gayod magkauyunanay sa sabjek 
mahitungod sa relihiyon o sa pagsupak-sa-relihiyon, kini maoy 
arena sa pakigbugno tali sa tawo nga ang tawo mahimong 
maayo kon maglikay gikan niini.

Niining dagat sa panagbangi, usa ka tin-aw nga prinsipyo 
ang migimaw: ang katungod sa pagtuo sumala sa imong 
pagpili.

Ang “pagtuo” og “tinuohan” dili kinahanglan nga 
mohurar sa pangatarungan: dili usab kini masulti nga dili-
pagpangatarungan. Kini sila mga butang nga managlahi.

Bisan unsa nga sugyot nga mahatag sa usa niining maong 
sabjek maoy pinakaluwas kon kini mopamatuod sa katungod 
sa pagtuo sumala sa ilang pagpili. Ang usa may kagawasan sa 
pagbaton sa iyang kaugalingong tinuohan. Ang usa mamilegro 
kon iyang pakigbatokan ang tinuohan sa uban, labaw pa kon 
sila moatake ug modaot kanila tungod sa ilang relihiyosong 
pagtuon-an.

Ang tawo, sukad pa sa pagsugod sa kaliwatan, nakabaton 
ug kahupayan ug kalipay sa iyang relihiyon. Bisan ang “nagatoo 
sa mekanismo” ug “nagatoo sa materyalismo” sa atong panahon 
daw ingog sama sa mga pari sa karaan nga ilang gipalapnag 
ang ilang pagtulon-an.

Ang tawo nga walay pagtuo maoy makalolooy kaayo. 
Kinahanglan sila pagahatagan aron sila usab makabaton ug 
pagtoo. Apan kon sila may relihiyosong tinuohan, respetoha 
sila.
Ang dalan ngadto sa kalipay mamahimong may pakigabangi kon 
ang usa mapakyas sa pagrespeto sa relihiyosong tinuohan sa uban.

TWTH bklt Cebuano_0513_1020pm.indd   58 5/20/10   10:41:03 PM



59

19. ayaW paGBUHaTa Sa 
UBaN aNG Dili NiMO 

BUOT paGaBUHaTON Sa 
UBaN DiHa KaNiMO.

Sa kadaghanan sa mga tawo sa daghang kayutaan 
sa daghangkatuigan adunay nagkalain-lain nga bersyon 
sa gitawag “Ang Bulawanong Kalagdaan.”42 Ang pulong sa 
ibabaw nagpahayag sa makadaot nga buhat.

Bugtong santos lamang maoy makapuyo nga dili 
makadaot sa uban. Apan bugtong kriminal lamang ang 
makapasakit sa nakapalibot kaniya sa walay paghunahuna sa 
makaduha.

Sa kinatibuk-an gawas sa pagbati sa “pagkamasalaypon” 
o “kaulaw” o “konsyensiya,” tanan niana maoy tinuod gayod 
og dautan gayod, tinuod usab kini nga ang kadaot nga 
mahimo sa usa ka tawo ngadto sa uban makauntol sa imong 
kaugalingon. 

Dili tanang makadaot nga binuhatan mabalit-ad: ang 
usa makabuhat ug salaod nga batok sa uban nga diin dili 
pwedeng isalibay o kalimtan. Ang pagbuno mao ang maong 
buhat. Pwedeng hulipan sa usa kon unsa man ka grabe ang 
pagsupak sa bisan unsang balaod niining libro mahimong dili 
na mabalit-ad nga makadaot nga buhat ngadto sa uban.

42. “Ang Bulawanong Kalagdaan”: bisan tuod ginalantaw sa mga Kristiayano 
isip Kristyanhon ug kini hikaplagan sa Daan ug Bag-ong Tugon, adunay daghang rasa 
ug katawhan nga nagapamulong niini. Kini usab makit-an sa Analects ni Confucius 
fi fth and sixth centuries B.C.). Kini usab makit-an sa mga primitibo nga nga tribu. Sa 
laing bahin kini usab makita sa mga sinulat ni Plato, Aristotle, Isocrates ug Seneca. Sa 
libuan ka katuigan kini gihuptan sa Katawhan. Ang bersyon niini nga libro mahimong 
bag-o na usab nga pinolungan, ug ang karaan nga pinulungan maoy mas maayong 
ideyalistikong panghunahuna nga pagatipigan. Kinahanglan gayod kini nga tipigan.
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Ang kalaglagan sa kinabuhi sa uban makagun-ob sa imong 
kinabuhi usab. Ang katilingban misabat—ang prisohan ug 
ang mga buang nga balay-dalangpan napunó sa sa mga tawo 
nga nagapasakit sa ilang isig-kaingon. Apan adunay laing 
silot: mahimong siya nasakpan man o wala, ang paghimo’g 
makadaot sa uban, hilabi na sa mga tinago, maoy hinungdan 
sa dakong kausaban sa iyang paggawi ngadto sa uban ug sa 
iyang kaugalingon, silang tanan dili malipayon. Ang kalipay 
ug pagmaya sa kinabuhi mipahawa.

Kini nga bersyon sa “Bulawanong Kalagdaan” 
mapuslanon usab isip pagsulay. Kon ang usa moaghat sa uban 
sa pag-aplikar niini, ang tawo makakab-ot sa kamatuoran kon 
unsa kining makadaot nga binuhatan. Kini motubag kon unsa 
kining makadaot. Ang pilosopo nga pangutana mahitungod 
sa sayop-nga-binuhatan, ang argumento kon unsa ang sayop 
matubag lamang sa personal nga panglantaw: Dili ba nimo 
kana buot mahitabo kanimo? Dili? Nan kini makadaot nga 
binuhatan ug, gikan sa panglantaw sa katillingban, kini maoy 
sayop nga binuhatan. Kini makapapukaw sa atong sosyal nga 
panimuot. Kini makapahimo sa usa sa pagbuhat kon unsay 
angay ug dili angay nga pagabuhaton.

Sa takna nga ang usa makabati nga walay makapugong 
gikan sa pagbuhat ug makadaot nga binuhatan, ang potensyal 
nga pakigbuntog sa matag-usa muonlod ngadto sa pinakaubos 
nga pagkahubas.

Kon ikaw makasugyot sa tawo sa pag-aplikar niini, ikaw 
makahatag ug balaodnon nga diin ilang masuta ang ilang 
kaugalingon ug, alang sa uban, abrihan ang pultahan aron sila 
makaapil pag-usab sa lumba sa katawhan.

Ang dalan ngadto kalipay sarado kanila nga 
wala magpugong sa ilang kaugalingon gikan sa 

pagbuhat ug dautan nga mga binuhatan.
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20 SUlayi Sa paGTaGaD Sa 
UBaN SaMa Sa BUOT NiMO 
NGa paGTaGaD KaNiMO.

Kini maoy positibo nga bersyon sa “Bulawanong 
Kalagdaan.” 

Ayaw ikatingala kon adunay maglagot kon imong ingnan 
nga “magpakamaayo. Apan ang pagkalagot dili nagagikan 
sa ideya nga “pagpakamaayo”: kondili tungod tingali kay 
nasayop sa pagsabot ang tawo kon unsay kahulugan niini.

Adunay daghang managbangi nga opinyon ug kalibog 
mahitungod kon unsa ang “maayong pamatasan.” Mahimong 
ang usa wala makasabot—bisan pa kon ang magtutudlo 
nakasabot—nganong gihatagan siya sa maong grado sa 
“maayong gawí.” Tingali ang usa gihatagan o nag-angkon 
ug sayop nga mga datos mahitungod niini: “ang mga bata 
kinahanglan makit-an ug dili madunggan,” “ang pagkamaayo 
nagkahulugan nga magpuyo.”

Ugaling, adunay dala aron sa pagtin-aw niining tanan 
aron makompleto ang katagbawan.

Sa tanang higayon ug sa kasagarang lugar, ang Tawo 
nagatan-aw ug nagatahod ug pipila ka pamatasan. Kini 
gitawag nga kaligdong.43 Kini gipahinungod ngadto sa mga 
manggialamong tawo, mga balaang tawo, mga santos ug mga 
dios. Sila naghatag ug kalainan tali sa mga barbaro ug sa mga 
hinashasan nga tawo, ang kalainan tali sa nagkagulyang ug sa 
hapsay nga katilingban. 

Dili kini nagkinahanglan sa langitnong mando ni sa 
makalaay nga pagpangita diha sa mga bagang panid sa mga 
basahon sa mga pilosopo aron lang madiskobre kon unsa 
43. kaligdong: ang maayong kalidad sa maayong pamatasan sa tawo.
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ang “maayo”. Ang kinaugalingong pagpadayag mahinabo sa 
maong sabjek.

Kini mahimo halos ni bisan kinsa nga tawo.
Kon ang usa maghunahuna sa unsay buot niya kon unsaon 

siya pagtagad sa uban, ang usa makapalambo sa tawhanon 
nga maayong kinaiyahan. Handurawa kon unsay buot nimo 
nga pagtagad sa tawo ngadto kanimo.

Ikaw lagmit, labaw sa tanan, buot nga pagatagdon sa 
husto: dili nimo buot nga ang tawo magabakak mahitungod 
kanimo o sa sayop o mapiiton nga hukman ka. Insakto?

Lagmit buot gayod nimo nga ang imong mga higala ug 
mga kauban magmaunungon: dili nimo buot nga mobudhi 
kanimo.

Buot nimo nga pagatagdon ka uban ang pagkaayong 
magdudula, dili tikasan ni limbongan.

Buot nimo nga patas ang pagtagad sa tawo ngadto 
kanimo. Buot nimo nga sila magmatarong kanimo ug dili ka 
tikasan. Tama?

Tingali buot nimo nga pagatagdon ka nga mapuangoron 
ug walay pagkatampalasan.

Lagmit buot nimo nga ang tawo may pagsabot sa imong 
mga katungod ug mga pagbati.

Sa takna nga ikaw nabagsak, gusto nimo nga ang ubang 
tawo mahimong mangiloloy-on.

Inay nga pabuthan ka sa ilang kasuko, buot tingali 
nimo nga ang uban magpakita ug pagpugong-sa-kaugalingon. 
Insakto?

Kon ikaw may deperensiya o kalulangon, ko ikaw 
makahimo’g sayop, tingali buot nimo nga ang tawo may pag-
uyon, ug dili hinawayon.

Inay nga maghunahuna sa sumbong ug sa silot, mas pilion 
nimo nga ang tawo mapasayloon. Tama?
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Tingali buot nimo nga ang tawo may kalomó ngadto 
kanimo, dili malupigon ni tihík.

Posible nga ang imong tinguha nga ang uban motoo 
kanimo, dili ka duhaduhaan sa bisan asang bahin.

Mas pilion nimo nga hatagan ka sa respeto, ug dili sa 
insulto.

Buot nimo posible nga ang uban magmatinahuron kanimo 
ug pagatagdon ka nga may dignidad. Insakto?

Tingali buot nimo nga ang tawo modayeg kanimo.
Kon ikaw makahimo ug usa ka butang ngadto kanila 

posible gusto nimo nga ang tawo maghatag-bili kanimo. 
Tama?

Seguro gusto nimo nga ang uban mahigalaon ngadto 
kanimo.

Gikan sa pipila buot tingali nimo’g gugma.
Ug labaw sa tanan, dili nimo buot nga magpakaaron-

ingnon lang ang mga tawo niining butanga, gusto nimo nga 
tinuod sila sa ilang tarás ug magalihok uban ang integridad.

Posible makahunahuna ka sa uban. Ug ang mga balaodnon 
ining maong libro. Apan labaw pa nimong trabahoon ang 
laktod sa gitawag nga kaligdong.

Dili nagkinahanglan ug dakong pag-inat sa paghanduraw 
aron mailhan sa usa nga kon siya gitagad sa kanunay sa uban 
sa ingon niaana nga paagi, ang iyang kinabuhi magkinabuhi 
sa makapahimuot nga ang-ang. Ug dili gayod mahitabo nga 
ang usa magbaton sa kasilag ngadto sa nagatagad kaniya sa 
ingon niini nga paagi.

Karon adunay makaikag nga panghitabo44 nga naga-
panghitabo sa relasyon sa tawo. Kon ang usa mosyagit 
sa uban, ang uban adunay pagbatí nga mosyagit og balos. 
Ang usa gitagad sumala sa iyang tinagdan sa uban: ang usa 
naghatag ug panig-ingnan sa uban kon unsaon siya pagtagad. 

44. panghitabo: dayag nga kamatuoran o panghitabo sa katilingban. 
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Si A tampalasan kay B busa si B tampalasan usab kang A. Si A 
mahigalaon kay B busa si B mahigalaon usab kay A. Segurado 
ko nga imo kining nakita nga panghitabo kanunay. Si George 
nagdumot sa tanang babaye busa ang mga babaye nagdumot 
usabkang George. Si Carlos nagmagahi sa iyang tinagdan sa 
uban busa ang uban usab nagmagahi ngadto kang Carlos—ug 
kon dili man kini nila mapadayag sa kadaghanan, apan sam 
tago sila nag-atiman ug tinagong pagbatí nga magmagahi 
ngadto kang Carlos kon sila makahigayon lang.

Sa dili tinood nga kalibutan estorya-nga-dili-tinuod ug 
sa mga salida, ang usa makakita ug matinahuron nga kontra-
bida uban ang dili-katuohan nga hanas nga barkada ug nag-
inusara nga bayani kinsa dayag ang pagkaway taras45 nga tawo. 
Ang kinabuhi dili sama niana: ang tinuod nga kontrabida 
kasagaran way lami ug ang ilang mga sinaligan nga way lami; 
Si Napoleon ug si Hitler gibudhian sa tuo ug sa wala sa ilang 
kaugalingong mga tawo. Ang tinuod nga bayani mao kadtong 
hilom-nga-hingistorya nga mga tawo nga imong nakahibalag 
ug sila maligdong sa ilang mga higala.

Kon ang swerte kaayo nga makahibalag ug makahinabi 
sa mga tawo kinsa naa sa kinatas-an sa ilang propesyon, 
ang usa mangangha sa obserbasyon nga mahimo nga 
sila maoy pinakamaayong tawo nga imong nakahibalag. 
Kana maoy hinungdan ganong sila anaa sa kinatas-an: sila 
misulay, halos tanan nila, sa pagtagad pag-ayo sa uban. Ug 
kadtong nakapalibot kanila mibalos sa pagtagad kanila ug 
maayo ug bisan ang pagpasaylo kanila kung may dyutay’ng 
kakulangon.

Ang usa makapatigayon sa tawhanong kaligdong alang sa 
iyang kaugalingon pinaagi sa pag-ila sa unsay buot niya kon 
unsaon siya pagtagad.Ug gikan niana, Akong gihunahuna nga 
ikaw muoyon, ang usa nakahan-ay na sa bisan unsa nga kalibog 

45. pagkaway taras: tawo nga salbahis, bakikaw ang batasan ug dili maayog 
batasan.
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kon unsa ang gayod kining “maayong pamatasan.” Labaw pa 
kini sa pagpuyo sa daplin, paglingkod nga dili matarog ug 
ang mga kamot gipatong sa paa ug dili moestorya’g bisan 
unsa. Ang “pagpakamaayo” maoy aktibo ug gamhanan nga 
pwersa.

Adunay dyutay nga kalipay nga hikaplagan sa ngiob, 
pinugngan nga kaseryoso. Sa katigulangan ilang gihimo nga 
ang pagbansay sa kaligdong nagkinahanglan ug mapiiton ug 
laay nga klase sa kinabuhi, ilang buot ipasabot nga ang tanan 
nga kangaya nagagikan sa pagkadautan: wala nay ikadugang 
ini nga kamatuoran. Kalipay ug kangaya wala magagikan sa 
kahilayan. Mao hinoo’y kabaliktaran: Kalipay ug kangaya 
mitugbaw lamang sa matarong nga kasingkasing: ang malaw-
ay maghatod ngadto masulob-on nga mga kinabuhi nga puno 
sa pag-antos ug kasakit. Ang tawhanong kaligdong may 
dyutay lang nga mahimo sa kadulom. Sila mismo maoy hayag 
nga dagway sa kinabuhi.

Karon unsay pagdahom nimo nga mahitabo kon ang usa 
mosulay sa pagtagad niadtong nagapalibot kaniya uban ang

makiangayon,
maunongon,

maayong magdudula,
maayog gawi,
dili tikasan,

mapuanguron,
hinabot,

maluluy-on,
pagpugong sa kaugalingon,

pag-uyon,
mapasayloon,

kalumó,
pagtuo,
respeto,
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matinahuron,
dignidad,
pagdayeg,

mahigalaon,
gugma,

ug gihimo kini uban ang integridad?
Mahimong madugay kini apan wala ka ba magdahom 

nga daghan na ang misulay sa pagsugod sa pagtagad sa uban 
sa samang paagi?

Bisan ang pagtugot sa panagsang gagmay nga sayop—ang 
balita nga makapaigking sa katunga gikan sa iyang kaabtik, 
ang kawatan mohapak diha sa ulo, ang buringog kinsa 
nagamanehog hinay diha sa alagianan nga paspas dihang 
siya nalangay na sa trabaho—kinahanglan kini hingpit nga 
makit-an nga ang usa giisa ang kaugalingon ngadto sa bag-ong 
alagianan sa tawhanong pakigrelasyon. Ang potensyal nga 
pakigbuntog mabayaw gayod. Ug seguro nga ang kinabuhi sa 
usa mamahimong mas magmalipayon.

Ang usa makaimpluwensiya sa pamatasan sa uban nga 
nakapalibot kaniya. Kon ang usa dili pa sama niana, kini 
mapasayon pinaagi sa pagkutlo ug usa ka maligdong nga 
pamatasan ug ipakahanas ana nga adlaw. Sa paghimo niana, 
kining tanan mamahimong mabatunanan.

Gawas sa personal nga benepisyo, makahimo ang usa, 
bisan pag unsa ka gamay, sa pagsugod ug bag-ong katuigan sa 
pakigrelasyon sa tawo.

Ang gagmay nga bato nga lingin, nga nahulog sa lanaw, 
makahimog kanaas ngadto sa halayong baybay.

Ang dalan ngadto sa kalipay mamahimong 
mas mahayag pinaagi sa pag-aplikar sa balaodnon, 

“Sulayi sa pagtagad sa uban sama sa 
buot nimo nga pagtagad kanimo.” 
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21. paGpalaMBÓ46 UG 
pagpa-uswag.47

Usahay ang uban nangita sa pagpulpog sa uban, sa 
pagwagtang sa paglaom ug mga damgo sa usa, sa kaugmaon 
sa usa ug sa iyang kaugalingon.

Pinaagi sa pagbugalbugal ug uban pa nga paagi, lain pa 
siya kinsa dautan ug tinguha ngatdo sa usa makatakilid sa 
usa ka tawo.

Sa bisan unsa man nga hinungdan, ang paningkamot 
sa pagpauswag sa kaugalingon, aron magmamalipayon ang 
kinabuhi, mamahimong butang sa pag-atake.

Kini usahay nagkinahanglan nga pagatagdon dayon. 
Apan adunay taas-nga-takna sa pagtagad nga panagsa ra 
mapakyas.

Unsay gihimo sa tawo ngadto sa uban? Ilang gipakunhod 
ang usa ka tawo paubos.

Ilang angay masabtan nga ang usa peligroso kanila sa 
laing paagi: nga kon ang usa paituboy sa kalibutan, ang usa 
maoy hulga kanila. Busa, sa nagkandaiyang paagi, ang usa 
nagapayugot sa talento sa usa ug sa iyang kagahom.

Ang pipila ka mga yabag adunay plano nga nagakanaingon 
niini: “Kon si A mamahimong magmalinampuson, si A 
mamahimong hulga kanako; busa akong himoon kutob sa 
akong mahimo aron dili kaayo siya magmalampuson.” Morag 
dili kaayo dayag nga ang ilang binuhatan makahimo kang 
A nga kaaway bisan tuod wala siyay kaaway kaniadto. Kini 

46. paglambó: ang kahimtanagan sa buluhaton ug produksyon; pagpakaylap sa 
impluwensiya; nagmalampuson; ug dayag ang pagbuhat sa maayo.
47. pag-uswag: ang pagkab-ot sa ekonomikanhong kalampusan; nagmalampuson sa 
bisan unsang gipangbuhat. 
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mahilangkob isip kanunay nga paagi sa mga yabag aron sila 
mameligro. Ang pipila naghimo sa ingon gikan sa pagdapig o 
tungod kay sila “wala makaangay kaniya.”

Apan hinoon kini gisulayan, ang matuod nga ginungdan 
niana mao nga himoon nga ang ilang target dili motubo ug 
mapakyas sa kinabuhi.

Ang tinuod nga pagtagad sa maong sitwasyon ug anang 
mga tawhana, ang tinuod nga paagi aron sa pagbuntog kanila 
mao ang pagpalambo ug pag-uswag.

Oo , tinuod nga kanang mga tawhana, nagmauswagon 
sa iyang kapalaran, mamahimong maglagot ug atakihon 
siya taman sa ginhawa. Ang butang nga pagahimoon mao 
nga tagdon kini kung gikinahanglan apan ayaw pagbiya sa 
pagpalambo ug sa pagpauswag, kay kana maoy gusto nilang 
pagahimoon nimo.

Kon ikaw molambo ug mouswag pag-ayo, kanang mga 
tawhana mawad-an ug gana mahitungod niini: ila kining 
hingpit nga pabiyaan. 

Kon ang tinguha sa usa mapuslanon, kon ang usa 
nagahimo niini uban ang paghatag-bili sa mga balaodnon 
niining libro, kon ang usa nagapalambo ug nagapauswag, ang 
usa gayod magmalinampuson. Ug, panghinaot, nga walay 
madaot bisan usa ka lugas sa ilang buhok diha sa ilang ulo.

Ug kana maoy akong panghinaot kanimo: 
Molambo ug magmauswagon!
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paNapOS

Ang kalipay nagasukad sa pakiglambigit sa mapuslanon 
nga kalihukan. Apan adunay usa lamang ka tawo nga makasulti 
gayod kon unsa ang makalipay sa usa—ang kaugalingon.

Ang balaod niining nga gihatag niining libro mao 
gayo’y mga daplin sa dalan: ang pagsupak niini, daw sama sa 
nagmaneho sa sakyanan nga natunlob ngadto sa daplin—ang 
resulta mao ang kadaot sa takna, sa relasyon, sa kinabuhi.

Bugtong ikaw lamang ang makasulti kon asa padulong 
ang dalan kay ang usa maoy nagpahimutang sa iyang mga 
tumong alang sa oras, alang sa relasyon, alang sa bahin sa 
kinabuhi.

Ang usa makabati sa mga panahon nga daw sama sa 
dahon nga nagatuyok-tuyok nga gipalid ngadto sa mahugaw 
nga kadalanan, makabati ang usa nga daw sama sa lugas sa 
balas nga naipit sa usa ka dapit. Apan walay nag-ingon nga 
ang kinabuhi maoy linaw ug mahusay nga butang: dili gayod. 
Ang usa dili nagkagidlay nga dahon ni lugas sa balas: ang usa 
makaguhit ug mapa sa iyang dalan ug sundon kini.

Ang usa makabati nga ang mga butang nga anaa karon 
ulahi na sa paghimo sa bisan unsa, nga ang kanhing mga dalan 
nagkausik-usik na nga wala nay higayon sa paghulagway sa 
ugma nga diin may kalainan: aduna kanunay punto diha sa 
dalan nga ang usa makalaraw ug bag-o na usab. Ug sundon 
kini. Walay tawo nga buhi nga dili makasugod pag-usab.

Atong masulti nga kon walay bisan dyutay nga kahadlok 
sa pagsupak nga ang uban magayagayaga sa usa ug manita 
pinaagi sa nagkandaiyang paagi sa pagtulak sa usa ngadto 
sa daplin, sa pagsulay sa usa sa nagkandaiya nga paagi sa 
paghatod ngadto sa law-ay nga kinabuhi: tanan niadtong 
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mga tawhana nagahimo alang sa ilang pribado nga tinguha sa 
ilang kaugalingon ug ang usa mapalid gayod, kon iya kining 
panumbalingon, ngadto sa trahedya ug kagul-anan.

Ang usa usahay mawala sa pagsulay sa pag-aplikar 
ining libro. Ang usa kinahanglan makakat-on gikan niini 
ug maglahutay. Kinsay nag-ingon nga ang dalan walay mga 
libaong?

Mabyahe gihapon siya. Busa kon mahagba ang tawo: dili 
kini nagkahulugan nga dili siya mobagon ug mopadayon sa 
panaw.

Kon ang usa magatipig sa daplin sa dalan, ang usa dili 
gayod masayop. Matuod nga kulba-hinam, kalipay ug 
pagmaya magagikan sa ubang butang, dili gikan sa guba nga 
kinabuhi.

Kon imong mapasunod ang uban sa maong dalan, ikaw 
mismo mahimong gawasnon aron hatagan imong kaugalingon 
ug higayon sa pagdiskobre kon unsa gayod ang kalipay.

Ang dalan sa kalipay maoy paspas nga dalan adtong 
nasayod kon asa ang daplin sa maong dalan.

Ikaw ang nagmaneho.
Panamilit.
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Ang imo lang buhaton mao nga imong ipadayon 
Ang Dalan Ngadto sa Kalipay nga modagayday 

sa inyong katilingban. Sama sa malumong lana nga 
naladlad diha sa maisugong dagat, ang kalinaw 

magadagayday sa gawas ug pagawas.

Ang batasan ug binuhatan sa uban makaapekto 
sa imong kaugalingong pskigbuntog.

Ang Dalan Ngadto sa Kalipay naglangkob sa 
pagtabang sa imong mga kaila ug mga higala.

Pagsugod sa suod nga mga higala ug mga kaila nga 
nakaapekto sa imong pakigbuntog. Hatagi sila sa Ang Dalan 

Ngadto sa Kalipay ug dugang pa nga mga kopya—aron 
sila usab makalapnag sa linaw nga pagawas ug pagawas.

Kini nga libro nga ingog bulsa ang kadagko 
maangkon sa kadaghanon nga tagdose

Gahi nga haklap sa libro ug mga espesyal nga 
edisyon panggasa mabatonan usab.

Adunay espesyal nga diskwento alang sa mga tulunghaan, 
mga tawhanong kapunungan, mga organisasyon sa 

gobyerno ug mga negosyo bisan pa ang laing programa 
alang sa indibidwal o pundok nga magpabutyag pag-usab 

niining libro aron sa kaylap nga pagpangapod-apod.

Alang sa dugang kasayuran pakigkita sa 
The Way To Happiness Foundation

www.thewaytohappiness.org
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