


You can be a victim of cancer, or a survivor of cancer. It's a mindset. 

-Dave Pelzer



Introduction

Minsan ba naisip mo na napaka malas mo...???

Dahil wala kang mga bagong gamit?! Laptops?! Cellphones?!...

Dahil hindi ka pinayagan mag gala ng magulang mo?!...

Dahil binasted ka ng 3 araw mo nang nililigawan?!..

Dahil nadapa ka sa Kanto?...



Dahil natapunan ka ng kape sa coffee shops?!...

Dahil nasira ang Projects na pinagpuyatan mo kagabi?!...

Dahil kulang ang sinukli ni manong driver ng jeep sa iyo paguwi mo?!...

Dahil natapilok ka sa hagdan at nakita ka ng crush mo?!...

Dahil pinaginitan ka ng Teacher mo sa Chemistry nung isang araw sa 
Recitation?!...



Dahil tutong nalang ang natira sa iyo kaninang lunch?!...

Dahil natalo ka sa pustahan kung babae ba si Spongebob o hindi?!...

Dahil hindi ka inaccept ni Crush sa Friend request mo sa Facebook?!...

O walang napansin sa ginawa mong story sa wattpad?!...





Malas ka nga!!!... Mag alay ka nalang ng itlog sa puno ng Mangga ng 
kapitbahay mong kalbo eksaktong 12:00 ng madaling araw.... Ƹ̵̡Ӝ̵̨Ʒ̄



Pero kidding aside sa pagkamalas mo, pasalamat ka parin at madaling 
solusyunan ang kamalasang inaabot mo...

Naimagine mo na ba ang sarili mong nasa hospital bed, at may doctor sa 
harap mo na nagsasalita na Positive! it's Malignant!" ano kaya ang 
magiging reactions mo?! 

This is a true story.. hindi ko nalang sasabihin kung sino ang sino... 
marahil istorya mo ito, marahil sa akin, marahil sa aso ko, marahil sa 
bungangera mong kapitbahay at marahil din sa taong nakatira sa dulo ng 
Tawi Tawi o di kaya naman ay sa batang nakikinood ng Dragon Balls Z sa 
tindahan ng surplas na TV galing Japan... Basta totoo ito.. PROMISE!! 
(=_____^)

I won't expect na marami ang babasa nito kasi hindi romantic ang 
theme niya at seryosong topic ito basta gusto ko lang iparating sa mga 



babasa nito na hindi ibig sabihin na kapag nagkacancer ka katapusan na 
ng mundo mo..



Acceptance

Dahil sabi ko sa inyo, ito ay true story... but, hindi ko nalang siya 
papangalanan para maitago ang identity niya.. gagamitin ko nalang ang 
1st person point of view.meaning kunwari ako ang nasa istorya as in I, 
me or myself..

-------------

sa introduction may naitanong ako sa inyo....

Naimagine mo na ba ang sarili mong nasa hospital bed, at may doctor sa 
harap mo na nagsasalita na "Positive! it's Malignant!" ano kaya ang 
magiging reactions mo?!

Write your answer in a 1 whole sheet of yellow paper. Quiz ito.. essay 
type....



Gagawin mo ba ang katulad ng mga eksena sa award winning tv shows 
nila Vilma Santos o ni Sharon Cuneta?? magpapaka emo ka at 
magkukulong sa kwarto hanggang madedo?? or magpaparty party ka sa 
show ni Vice Ganda?

Karaniwang maging reaction ng isang normal na tao ang umiyak, pero 
bakit mo kaagad iisipin na madededo ka na kaagad?? wala pa nga 
nangyayari sa iyo. I mean, sinabi na ba ng doctor sa iyo na mamamatay 
ka na within 10 seconds?? hindi pa naman di ba?? ang sabi lang niya may 
sakit ka. At kung tinaningn ka man ng Doctor mo  bakit mo sasayangin 
ang natitirang buhay mo sa emo emo effect na yan.. wag ka mawalan ng 
pagasa, nahinga ka pa kaya.. that means your body is still fighting na 
mabubuhay ka pa..

so what for ang pageemo emohan mo jan just stand up and continue 
your life....

kung tatanungin niyo ako kung ano naging reaction ko ng narinig ko ang 
mga salitang iyon galing sa doctor. wala lang nagtambling ako sa kama at 
nag cha cha katulad ni Raiza.



Pero joke lang yun.. normal akong tao kaya katulad ng nasabi ko kanina 
ang natural na reaction ng isang patient is umiyak.

Hanggang ngayon tanong ko pa rin sa sarili ko kung ano ang natakbo sa 
utak ko nung time na iyon basta parang kasali sa marathon ang mga luha 
ko na agad na lumalabas sa mata ko at ang finish line ay ang bed na 
kinauupuan ko.

Hindi kaagad nag sink in sa akin na CANCER ang sakit ko, as in hindi ko 
feel ang eksena na katulad sa mga movie na nageemoemohan pagkarinig 
ng masamang balita. Actually, on our way home galing hospital 
napatanong ako sa sarili ko... "Cancer  ba talaga ang sakit ko?? parang di 
ko feel.."As in hindi ko feel kasi yung karaniwan na napapanood ko sa 
TV, bedridden na or may something na malala ang nangyayari sa kanila 
na sobrang sakit na nararamdaman nila, yung halata mog dying na siya as 
in isang lamok nalang ang hindi napirma sa death certificate mo sa 
langit. oo may pain din naman akong nafefeel kaya lang natotolerate ko 
pa naman..

Oo may nafefeel akong sakit kaya lang kaya ko naman tiisin may 
symptoms naman na malala ang sakit ko kaya lang akala ko normal lang 
yun pero hindi pala. 



Depression? 

Hindi ko na feel yun, dahil sa support ng family, friends and relatives, 
kapitbahay at miski mga taong nakakasalubong ko lang sa daan o 
nakakakwentuhan lang namin sa clinic,  mas nakakalimutan ko na malala 
pala ang sakit ko. Feel ko lagi lang ako nag checheck-in sa hospital for 
vacation.

Why me?

Kahit hindi ako masyadong na depress natanong ko rin sa sarili ko ang 
mga bagay na ya... "why me??

Hindi na ako magpapakaimpokrita. Aminin na natin marami naman dyan 
sa labas ang mas patapon ang buhay kaysa sa akin. Yung walang pangarap 
sa buhay... Yung sinasayang lang ang buhay sa walang kwentang bagay... 
Yung taong nag dadrugs or nagsusunog ng baga sa sigarilyo... bakit hindi 
nalang sila.. bakit ako pa na may pangarap sa buhay...



Pero inisip ko nalang nagkasakit ako nito para maging isa akong matatag 
na tao. Always remember that Smooth roads never make good drivers, 
Clear sky never make good pilots, Problem free life never make strong 
person so don't ask "why me" instead say "try me"

Napakadaldal ko diba?? ang dami ko nang sinabi pero hindi ko pa nasabi 
sa inyo kung ano ang naging sakit ko...

I was diagnosed for having Non Hodgkin's Lymphoma.. 

Ano yun??



Sanay na ako sumagot sa tanong na yan ng tao kapag naririnig nila kung 
ano ba talaga ang sakit kong iyon... it is one type ng cancer sa dugo na 
nasa Lymph nodes or sa kulani. Not necessary leukemia pero may 
pagkakatulad sila, Leukemia is another type of cancersa dugo. for more 
information igoogle niyo nalang...

I was then 15 year old ng nadiagnose sa sakit na iyon 1 st year college 
sa isang kilalang university pero hindi ko nalang sasabihin kung anong 
university yun... Nursing ang course ko kasi I really want to have Nurse-
Patient relationship. Alam mo yung feeling na dahil sa pagcacare mo sa 
isang tao tapos nakikita mo na nagiging Ok siya dahil sa care na iyon.. 
Ang sarap ng feeling diba?!

Pero dahil sa sakit na ito naudlot ang pangarap na iyon at napilitan akong 
tumigil para makapagconcentrate sa medications ko.

Dun.. dun ko na feel ang depression. Hindi dahil sa sakit ko but sa mga 
dapat kong isacrifice habang nagpapagamot. dahil sa sakit na ito my life 
totally changed.



--------------------------------------------------------------------------------
-----------------

"I'm battling cancer. It's another battle I intend to win."

-Arlen Specter 



The Process of Chemotherapy

Please watch video on the side.. Cancer by My Chemical Romance..

simple but full of meaning...

Chemotherapy

Ano ba yun??? Masakit ba yun??



Kung tatanongin natin si Mr. Wikipedia, ito ang isasagot niya sa atin...

It is the treatment of cancer with one or more cytotoxic antineoplastic 
drugs ("chemotherapeutic agents") as part of a standardized regimen. 
Chemotherapy may be given with a curative intent or it may aim to 
prolong life or to palliate symptoms. It is often used in conjunction 
with other cancer treatments, such as radiation therapy or surgery. 
Certain chemotherapeutic agents also have a role in the treatment of 
other conditions, including ankylosing spondylitis, multiple sclerosis, 
Crohn's disease, psoriasis, psoriatic arthritis, systemic lupus 
erythematosus, rheumatoid arthritis, and scleroderma.

Ano daw? hindi ko naintindihan si Mr. Wikipedia,

Ok ganito, iexplain ko sa inyo ng sobrang simple para maintindihan 
nating lahat. ang chemotherapy ay isang process ng paggagamot sa 
Cancer, pinapatay niya ang mga cells not only the cancer cells but also 
the good ones, kaya maraming side effect ang nararanasan ng isang 
nagchechemotherapy.



Nakapanood na ba kayo ng palabas na nagchechemo ang isang 
character? wag kayo maniwala dun.. OA lng sila.. OA na OA as in OVER 
ACTING... dahil sa ipinalalabas nilang mga ganoong eksena mas lalo tuloy 
nag eemo emohan ang tunay na humaharap sa ganitong pagsubok...

To tell you frankly, humarap ako sa chemotherapy na clueless at 
kinakabahan kung paano ba ang process nito.

Unang Una is that kelangan mo pagdaanan ang sandamukal na medical 
tests. Yes, sandamukal meaning hindi lang iisa, hindi lang dalawa, hindi 
lang tatlo, pero sa sobrang dami, sandamukal na lang ang nasabi ko... 
Blood tests, CT scan, 2D echo, Bone scan, Bone marrow extraction, and 
many more..(unlimited ba??) Hindi naman kaso hindi ko na talaga tanda 
kung ilan lahat ng yun...

Sa ganyang mga tests mafefeel mo para kang isang robot na chinecheck 
kung may isa kang tornilyo na nawawala o isang part na may crack, miski 
kaliit liitang part mo na may sira, susuriin nila.

Masakit ba yung mga test na yun??



Sanayan nalang din siguro, at kung hindi ka pa sanay, kailangan mong 
masanay. Yun lang.. I'm not saying na masakit nga siya or hindi... Basta 
depende sa tao na yun kung kaya niyang itolerate...

Pagkatapos ng sandamukal na tests, gagamutin nila ang sirang tornilyo 
mo and the therapy will start.

Wait may nakalimutan ako, may isheshare pa pala ako bago tayo dumako 
sa treatment.. diba sabi ko sa iyo pag may something na may sira sa iyo, 
aayusin muna nila bago mag therapy.

Kasi ako dati... May naging problema sa kidney ko and ayun ang naging 
dahilan kung bakit napatagal ang start ng chemotherapy ko.. pinainom na 
nila ako ng kung ano anong gamot pero it seems na hindi naeffect 
hangang madiagnose ako ng cancer, lumipat kami ng hospital kasi bukod 
sa mahal dun sa hospital ay parang wala kaming tiwala sa doctor ko 



doonI will not mention nalang ang pangalan ng hospital kasi 
maprotektahan ang pangalan ng hospital na iyon..

Pagkalipat namin ng Hospital ay napalitan din ang aking Oncology, at 
ayun nagamot naman nila ako, ang galing niya kasi nagamot niya ako kahit 
binawasan niya ang mga gamot na pinaiinom sa akin dati. Kahit public 
hospital siya andun naman ang magagaling na doctors kaya panatag.

Ano isip niyo sa chemotherapy?? paano siya ginagawa?

Actually, wala talaga akong idea paano ang process nun dati akala ko nga 
parang uupo ako sa isang silya elektrika at kokoryentehin ako. but not 
that rude naman pala. OA lang ako magisip.

its just a simple medication, may iiinject sa ugat mong gamot and thats 
it.. walang koryente effect..(hindi ko lang alam sa ibang chemotherapy 
basta yung ginawa sa akin is just inject inject lang..)



You know, chemotherapy ay hindi talaga masakit. Oo naglalagas ang 
buhok kapag nag chemo, it is a part bali package na niya yun. After 2 
weeks ng nagsimula akong mag chemo nagstart na maglagas ang buhok 
ko sayang ang haba pa naman ng buhok ko, sayang talaga sana dinonate 
pala namin yun sa nagawa ng wig no?! dagdag income sana yun pero 
anyways ayun na nga naglagas na siya pero bago siya maglagas 
nakapagpagupit na ako ng sobrang ikli.

Nakakalungkot, oo lalo na nakikita mo na pagtayo mo ng kama ang daming 
buhok sa unan mo pero naiyak ako nung yung tita ko at mama ko ang 
nagbabantay sa akin tapos tinry ng tita ko hawakan ang kapirasong 
buhok ko na nakadikit parin sa anit ko at viola! wala akong naramdaman 
at lahat ng hawak niyang buhok natanggal.

Alam niyo marami akong naranasang side effect ng aking medications 
but hindi sumuko ang magulang ko kaya naman nananatili akong matatag, 
nagkaroon ako ng kidney stone, lumaki ang heart ko tapos bumagal pa 
ang heart beat ko, pero ok lang still alive and kicking naman. 
(‾ー‾)//””

ang daldal ko nanaman hindi ko nanaman nakukuwento ng ayos. 
(´。＿。｀)

Ok gnito.. Nabanggit ko na sa inyo na nagkaroon ng problema ang kidney 
ko dati diba bago magstart ang chemo ko, alam niyo may isang bata ang 



nagpakita sa akin na kailangan ko makipagcooperate sa doctor, Si 
Hannah, I don't know kung ganyan talaga ang spelling ng pangalan niya 
but ganyan bigkasin. Yes, that's her real name, She was 3 or 4 years of 
age that time and she was diagnosed for having Leukemia but ngayon 
kasama na siya ni God, namatay siya dati due to some complication. Pero 
eto na ang story. Ayaw ko makipagcooperate noon sa doctor ko kasi ang 
sakit ng Catheter na nilagay nila sa nilalabasan ng ihi ko you know kung 
saan yun.. as in ang sakit sakit niya, ayaw ko na ipalagay yun kasi 
nahihirapan na ako sa kanya, alam mo kung ano ang ginawa ng doctor ko? 
nakakahiya man pero binigyan niya ako prize as in prize kala mo bata ako 
na madadala niya sa mga ganung bagay.. pero nahiya ako kaya ginawa ko 
yun.. Si Hanna andun sa isang bed kasama ang nanay niya at walang 
reklamo sa kung anong ginagawa sa kanya but nakaka awa kasi siya kasi 
ang bata bata pa niya at namamaga ang katawan niya.

Alam niyo ng nalaman ko ang story ng buhay nila Hannah nasabi ko sa 
sarili ko na hindi ako malas. You know, baka pag kinwento ko ang buhay 
nila sabihin niyo imbento ko lang, Walang trabaho ang nanay niya at 
paextra extra lang sa pamamasada ng tricycle ang tatay niya, dalawa 
lang silang magkapatid, panganay si Hannah at may sakit na Leukemia, 
ang bunso naman niyang kapatid may cerebral palsy. ang malas nila 
diba?! pero hindi mo makikita sa aura nila na ganoon kalaki ang problema 
na binigay sa kanila ni Papa God ngumingiti parin sila at puno parin sila ng 
pagasa.

There mas lumakas ang loob ko na harapin ang buhay ko. 



Anyhow, nagpatuloy lang ako sa medications at nakikita naman namin ang 
improvement sa akin kaya nasanay na kami sa ganung eksena. Nagtagal 
ng 2 years ang chemo ko, every after 3 weeks siya.

Diba ang daldal ko, ngayon ko lang napansin na hindi ko pa pala nasasabi 
sa inyo yung tungkol sa sakit ko, nasabi ko na sa inyo na NHL ang sakit 
ko pero guess what kung anong stage??? 

Stage 3 po siya, seryoso!! Diba kapag ganyang stage na ng cancer ang 
napapanood natin sa TV, End of your life na... meaning magantay ka 
nalang kung kelan ka mamamatay pero, here I am. isang patunay na hindi 
pa katapusan ng mundo mo. :)



_____________________________________________________
__ 

“Pain is temporary. Quitting lasts forever.” 

― Lance Armstrong, Every Second Counts



The Negative Side

This is the emo emohan part of this story napakainformal diba?! well 
ganun talaga...

Sa mga previous part hindi ako nagpakita sa inyo ng kaemohan sa side 
ko... kung meron mas kakapiranggot...

ok here it goes... ieenumerate ko nalang tapos ipapaliwanag ko.

1. Kinakawaan ka ng mga tao.

Number 1 talaga yan sa nagpapadown sa akin nung time na 
nagpapachemo pa ako.. Ayaw na ayaw ko sa lahat ang kinakaawaan ako. 



Why?? have you imagine na tuwing lalabas ka ng bahay mo para kang 
artista na pinagtitinginan ng mga nakapaligid sa iyo, pero hindi ka 
hinahangaan or tinitiliian para magpa autograph kindi kinakaawaan.

Yung tipong magtatanong pa sila sa iyo kung ano yung sakit mo tapos 
kapag nalaman nila na Cancer at stage 3, sila na mismo ang gagawa mg 
prognosis. Nakaka asar no?! nagfufumeeling doctor

"wala na yan..." or "kawawa naman ang bata bata pa niya" ang salitang 
mahirap iignore pero pinilit kong wag pakinggan.

2. Vase like treatment

Vase like treatment ang title nito kasi naicocompare ko ang sarili ko sa 
mamahaling vase na kailangang ingatan.

Akala siguro ng iba masaya ang nasa ganoong sitwasyon. Yung buhay 
prinsesa. yung tipong maliligo ka lang nagaalala na kagad sila azar noh?? 



Feeling ko tuloy dedo na rin ako kasi, wala ka nang nagagawa, pero 
siguro sa taong gusto lang ng buhay ng kain tulog mas ikakatuwa pa ninyo 
yan..

3. Masamang tingin ng ibang tao

Siguro normal na masama ang dating sa akin nun.. yung tipong 
pinandidirihan ka kala nila may nakakahawa kang sakit kasi nakasuot ka 
ng face mask/surgical mask.

I want to clear this, kailangan po kasi talaga magsuot ng ganun kasi 
mahina po ang immune system or resistensya na panglaban sa kung 
anong infection or virus out there ng taong nagchechemo.. pero hindi po 
contagous ang Cancer. Nagiingat lang po kami sa mga sakit na dala dala 
ng iba...

Ayun na nga.. nakaka asar kasi 1 time, ay hindi lang pala one time many 
times pinagtatawanan ka ng mga tao kasi sasabihin nila OA naman daw 
ako or may AH1N1 daw ako pero pinipilit ko iignore yung mga yun kasi 
hindi naman ito totoo, sila naman ang nagmumukhang eng eng sa mga 
pinagsasabi sabi nila.. 

Yung patapos na ang chemotherapy ko, pinayagan na ako ng Doctor ko na 
magbalik school, and natural nakasuot pa rin ako ng Face mask, 



nakasalamuha ako ng iba't ibang tao na ginawa akong katatawanan not 
necessary ginawa nila akong clown basta mayroon times na bigla nalang 
sila magbubulungan ang like tapos pinagtitinginan pero ok lang as ussual 
I ignore them, pero deep in myself may something sa akin yun hanggang 
nasanay nalang ako.  

4.Nakakawala ng Social life

Dahil nga mahina ang immune system ko Hospital-Bahay-Clinic lang ang 
mundo ko, as in kaharap ko lang ang TV, computer at kung ano ano pang 
nasa bahay.. Loner na ako noon pa pero mas naging loner ako ngayon... 
I've tried na makipagkaibigan cyberworld pero pagnalalaman nila ang 
sakit ko iba iba ang nagiging reaction nila, minsan may nagsabi pa sa akin 
na wala na daw lunas yung sakit ko, at tumalon na daw ako sa building 
iniyakan ko talaga yun pero naisip ko sino ba sila para pagsalitaan ako ng 
mga ganung salita they don't know me and all about me.. so I still stood 
up and fight...

Un lang... yung iba baka yung ibang emo emohan part idagdag ko nalang 
sa susunod...



_____________________________________________________
__________

Don't ever mention giving up your life. Death is the end to everything.
Your past and future will be lost in an instant where there'll be no 
second chance. However, as long as you live, there's a chance of pulling 
off a win. The survivor will be victorious. To the very end.. don't give 
up! 

- Kazuma Yagami



And I’m now in Remission

After all the hardship natapos din ako ng 2 years Chemo therapy from 
Aug 2008- Oct 2010

Wait may nasence ako na may nagtanong ng Ano ba yung remission??

Tanongin po ulit natin si Mr. Wikipedia. At ang sagot niya is this...

A remission is a temporary end to the medical signs and symptoms of 
an incurable disease. A disease is said to be incurable if there is always 
a chance of the patient relapsing, no matter how long the patient has 
been in remission.

Yes, kahit po tapos na po ang chemo and nakasurvive ka and wala nang 
signs, hindi pa rin 100% na masisigurado na hindi ka na babalikan ng 
cancer. Pero in all fairness, mag 5 years na ako this aug since 
nadiagnose pero I'm still alive.. and clear parin ang mga tests and 
examination na ginagawa sa akin every 6 months.

Now, I'm Continuing my studies, Hindi ko man naituloy ang aking 
naunang course na gusto ko talaga. Ok lang naman yun kasi dinirect 
naman ako ng nangyari sa mas malaking opportunity. I'm taking up 
Nutrition And Dietetics and Im currently onmy 3rd year. 1 year nalang 
graduate na :)



Dahil sa nangyari I'm not concidering my self na Pinaka malas na tao, 
yet, ang swerte ko pa kasi sa murang edad napatunayan ko na I AM A 
STRONG PERSON. 

Napatunayan ko na our family will not give up in this kind of situation

Kaya Never become Emo kung minalas ka or may problema mang 
dumating sa inyo, but instead tingnan natin ang mga problems na 
dumadating sa atin ay isang test para itaas ang level natin.


