BAKIR ANWAR NASSAR
IRAK/ PALESTINE
PUTBOL/SOCCER – ÍA

Ang putbol/soccer ay halos tulad ng isa pang
mundo para sa akin, pangalawang relihiyon.
Nang magsimula akong maglaro ng putbol/
soccer, naging mas mabuti at mahusay ang
aking pagtanggap ng Icelandic. Nagkaroobn
din ako ng mga kaibigan. Naging mas madali
para sa akin na umangkop sa lipunan. Kung
wala ang putbol/soccer hindi ako magiging
ganitong klasing tao ngayon.

MACIEJ BAGINSKI

FJOLLA SHALA

POLLAND

KOSOVO / ALBANI

BASKETBOL/BASKETBALL - NJARÐVIK

PUTBOL/SOCCER - BREIÐABLIK

Nang magsimula akong lumahok sa
larong pampalakasan, naging mas madali
para sa akin na matuto ng salitang
Icelandic. Mas marami akong natutunan
sa pamamagitan ng ibang mga kabataan
na kasama ko sa aking pag iinsayo.
Marami akong mga nakilalang mabubuti
at mahuhusaay na mga tao at marami
akong nakilalang mga bagong kaibigan.
Nakatulong sa akin ang mga isports na
maging bahagi sa lipunan ng Iceland.

Ang larong pampalakasan ang naging
dahilan kung anong klasing tao ako ngayon.
Sa tulong ng larong pampalakasan naging
maayos at naging tama ang aking mga
ginagawa sa aking buhay. Sa pamamagitan
ng larong pampalakasan nakapagbyahe
ako sa marami at iba´t ibang bansa at
marami akong nakilalang mga mabubuti
at mahuhusay na mga tao. Ang aking mga
grupo sa larong pampalakasan ay pamilya
ko na ring maituturing.

STIVEN T. VALENCIA
COLUMBIA

HANDBOL/HANDBALL - VALUR
Ang pagsali ko sa larong
pampalakasan ang nakabago sa
akin na maging mas malusog na
tao at nakatulong para madagdagan
ang kompyansa ko sa aking sarili.

IVANA JORDANOVA
BULGARIA

BASKETBOL/BASKETBALL - HSV
Ang basketbol ay nagbigay sa akin
ng layunin sa buhay. Mas masaya
ako kaysa dati, may mga bagong
kaibigan at nagkaroon ako ng
pagkakataon na maglakbay. Kaya
mas naging mahusay at magaling
ako sa aking pag-aaral pagkatapos kong
magsimula ng pagsasanay
sa larong pampalakasan.

Ano ang
naidudulot
ng pag-eerhersisyo
para sa iyo?

ARON HUYNH
VIETNAM
KARATI - ÍR

Ang larong pamapalakasan ang
nagbigay daan para sa aking pangarap na
matupad. Kung ang buhay ay
mahirap maaari mong idaan at
makakahanap ka ng solusyon saa
larong pampalakasan. May suporta
at paraan sa kaligayahan.

SAMAR E ZAHIDA
PAKISTAN

TAEKWONDO - ÁRMANN
Nung ako ay siyam na taong gulang pinasok
ako ng aking mga magulang sa larong
Taekwando. Sa una pa lang beses ng paag
iinsayo ay napamahal na ako sa larong
Taekwando at hindi na ako nagdalawang isip
na umalis. Marami akong mga naranasan
ng dahil sa larong pampalakasan, natutunan
ko na maging maayos sa aking sarili,
nakapaglakbay sa iba´t ibang bansa, nanalo
ng maliliit at malalaking tagumpay at
nakilala ang mga kahanga-hangang tao.

MINELA CRNAC

VUK OSKAR DIMITRIJEVIC

PUTBOL/SOCCER – SNÆFELL

PUTBOL/SOCCER - LEIKNIR

BOSNIA

Ang larong pampalakasan ay higit
pa sa pagdalo sa mgapagsasanay. Nung
sinimulan ko ang larong putbol/soccer,
nagkaroon ako ng mas maraming kaibigan
kaysa noon at mayroon akong laging
ginagawa. Ang pinakamahusay na desisyon
na aking ginawa ay ang pagpasok at
pagsasanay ng larong pampalakasan.
Inirerekumenda ko na subukan mo ito!

SERBIA

Marami akong natutunan sa
pamamagitan ng larong pampalakasan.
Pinalakas ako at nadagdagan ang aking
lakas at marami akong nakilalang mga
mabubuting kaibigan. Ang pinaka-kasiyasiyang bagay na ginagawa ko ay pumunta sa
mga pagsasanay ng putbol/soccer kasama
ang aking mga kasamahan.
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