Ang Aking Kredo sa Buhay
Ni Clarence M. Batan

Mananatili akong simple sa lahat ng aking balakin. Ipagsasaya ko
ang bawat umuusbong na ideya mula sa obserbasyon at karanasan. Matapat kong
susuriin ang kalidad ng aking pakikitungo sa kapwa. Titingnan ko silang kabahagi ng
mundo, kasamang anak ng Maykapal na di inuuri sa wika, kulay, anyo, yaman, natapos na
pormal na edukasyon, kasarian, o anumang pinanghahawakang paniniwala.
Lilingon ako nang may pagkilala’t pasasalamat sa aking
pinagmulan: mga magulang, kamag-anak, guro sa paaralan o sa malawak na pamantasan ng
pakikipag-kapwa. Maluwag kong isusuko ang silakbo ng damdamin. Ilalaan ko ang aking
enerhiya sa lubos na pagkilala sa sarili. Tutuklasin ko ang karunungan sa likod ng
problema, hamon, tukso at mga panlilinlang. Na sa krusyal na panahon ng
pagdedesisyon, ang piliin ko ay ang tamang – hindi nililipasan ng panahon sapagkat sumusunod
prinsipyo nang natural na pagdaloy ng buhay.
Di ako mapapagod na hanapin ang kahulugan ng bawat
sitwasyon. Samantalang aktibo akong gumagawa ng paraan upang bigyang-kahulugan
ang buhay ng mga taong nakakasalamuha ko, wala akong karapatang magpasama ng loob
ng sinumang tao. Instrumento ako ng respeto at tagapagtanggol ng dignidad ng tao.
Nakaukit sa aking puso ang matimyas na adhikaing maging bahagi sa pagpapataas ng
kalidad ng buhay ng pamayanang aking kinabibilangan.
Hindi ako magbabalat-kayo sapag-ibig. Malinaw kong ihahayag ang
aking intensiyon. Susuriin ko ang aking interes. Titiyakin kong handa ako sa
kinakailangan pagbabago, dala ng magkasalong buhay. Mananatili akong tapat sa lahat ng
pangako. Hindi ko pababayaaang manaig ang emosyon. Titimplahin kong may lambing
ang bawat sandali. Hindi ako maglalaro.
Ituturing kong mahalaga ang bawat sandali at gawain – gaano man
ito kaliit. Pahahalagahan ko ito tulad ng bagong silang na sanggol.
Hindi ako tatahimik hangga’t may magandang bagay na
nagaganap sa mundo. Walang makakapigil sa aking isambulat ang istorya ng
kabayanihan at mga taong banal ang mithiin.
Gagamitin ko ang bawat oras na walang tatapon. Pagaganahin ko
ang lahat ng aking talento upang pagandahin ang mundo. Di ko pababayaang maging
sagabal ang limitasyon, kahinaan, kakulangan – sa pagtupad ng aking misyong isang inspirasyon.
Mapagkumbaba kong tatanggapin ang lahat ng kritisismo. Hindi
ko huhusgahan ang mga taong lumalait sa akin. Sila rin ay mga taong biktima ng
sitwasyon. Pipilitin kong maintindihan ang kahulugan ng pangyayari na hindi

mababawasan ang respeto ko sa kanila. Ang mga tumutuligsa ay mga taong rin, higit na
nangangailangan ng atensiyon at pagmamahal.
Sa pagpanday ng aking sarili, gagawin kong daan ang pagmamahal sa

aking kawing-kawing na pamilya mula sa aking tahanan, trabaho, pamayanan
hanggang sa lipunan. Sa ganito, matitiyak kong sa anumang lugar na aking pupuntahan,
matitiyak ang pundasyon ng mga prinsipyong aking natutunan. Kaya’t magsisilbing
kalasag ang mga pagpapahalagang ito upang mag-iwan ng bakas.
Kung anumang mang bakas ay hindi ko na masasaksihan. Hindi ko kontrolado
ang timbangan ng buhay. Ako’y anak ng Poong Maykapal. Sa bawat araw,
mabubuhay akong nananabik sa oras ng kamatayan -- ang sandaling ang kredong ito ay
hahanap ng kahulugan, magpapasalin-salin hanggang maging imortal.
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