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Relatif

Relatif.

Panggung 1: Jauh di sebuah dusun nelayan dengan bau laut yang kental. 
Seorang paman menanyakan kabar keponakannya yang telah lama pergi 
ke kota. Dengan bangga, ibunya menjawab, "Syukurlah, sekarang hidup 
Bejo sudah enak. Dia bekerja sebagai petugas kebersihan di gedung 
tinggi."

Panggung 2: Di sebuah gedung perkantoran di tengah kota yang sibuk. 
Seorang bos berdasi menanyakan tentang seorang pegawai yang tampak 
lusuh. Dengan gugup, manajernya menjawab, "Namanya Bejo pak! 
Pegawai rendahan di bagian kebersihan. Sayang, nasibnya tidak sebaik 
namanya." Aha! Betapa relatifnya nilai sebuah pekerjaan. Dari satu sudut 
pandang, sesuatu yang dibanggakan ternyata tak ubahnya cemoohan. 
Namun dari sudut lain, sebuah ejekan ternyata sumber harapan panjang. 
Begitulah bila pikiran mulai menilai-nilai apa yang disebut "kemujuran" 
hidup, maka pada saat yang sama ia memisah-misahkan orang ke dalam 
kelas-kelas yang berbeda. Padahal, melalui tatapan hati nurani, tiadalah 
lebih berharga jabatan tinggi di hadapan jabatan rendah. Ketika anda 
m e n g h a r g a i  d a n  m e m b e b a s k a n  d i r i  d a r i  p e r i n g k a t -peringkat 
"keberuntungan", di saat itu anda mampu mendengar bisikan nurani.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah A n d a !

Teleskop pertama dibuat pada tahun 1608 oleh orang Belanda bernama 
Hans Lippershey. Teleskop tersebut memiliki dualensa yang membiaskan 
cahaya dan membuat objek yang jauh kelihatan sangat dekat.

Setahun kemudian, seorang Italia bernama Galileo Galilei menggunakan 
teleskop yang serupa untuk mempelajari bulan.

************************************************************

Wisdom Of The Day

Sedikit sekali orang kaya yang memiliki hartanya sendiri. 
Hartalah yang memiliki mereka. (Robert G. Ingersoll)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Delapan Kado Indah

Delapan Kado Indah.

Delapan macam kado ini adalah hadiah terindah dan tak ternilai bagi 
orang-orang yang Anda sayangi.

KEHADIRAN
Kehadiran orang yang dikasihi rasanya adalah kado yang tak ternilai 
harganya. Memang kita bisa juga hadir dihadapannya lewat surat, telepon, 
foto atau faks. Namun dengan berada di sampingnya. Anda dan dia dapat 
berbagi perasaan, perhatian dan kasih sayang secara lebih utuh dan 
intensif. Jadikan kehadiran Anda sebagai pembawa kebahagiaan.

MENDENGAR
Sedikit orang yang mampu memberikan kado ini. Sebab, kebanyakan 
orang lebih suka didengarkan, ketimbang mendengarkan. Dengan 
mencurahkan perhatian pada segala ucapannya, secara tak langsung kita 
juga telah menumbuhkan kesabaran dan kerendahan hati. Untuk bisa 
mendengar dengan baik, pastikan Anda dalam keadaan betul-betul relaks 
dan bisa menangkap utuh apa yang disampaikan. Tatap wajahnya. Tidak 
p e r l u  m e n y e l a ,  m e n g k r i t i k ,  a p a l a g i  m e n g h a k i m i .  B i a r k a n  i a  
menuntaskannya, ini memudahkan Anda memberikan tanggapan yang 
tepat setelah itu. Tidak harus berupa diskusi atau penilaian. Sekedar 
ucapan terima kasihpun akan terdengar manis baginya.

DIAM
Seperti kata-kata. di dalam diam juga ada kekuatan. Diam bisa dipakai 
untuk menghukum, mengusir, atau membingungkan orang. Tapi lebih dari 
segalanya, Diam juga bisa menunjukkan kecintaan kita pada seseorang 
karena memberinya "ruang". Terlebih jika sehari-hari kita sudah terbiasa 
gemar menasihati, mengatur, mengkritik bahkan mengomel.

KEBEBASAN
Mencintai seseorang bukan berarti memberi kita hak penuh untuk memiliki 
atau mengatur kehidupan orang bersangkutan. Bisakah kita mengaku 
mencintai seseorang jika kita selalu mengekangnya? Memberi kebebasan 
adalah salah satu perwujudan cinta. Makna kebebasan bukanlah "Kau 
bebas berbuat semaumu". Lebih dalam dari itu, memberi kebebasan 
adalah memberinya kepercayaan penuh untuk bertanggung jawab atas 
segala hal yang ia putuskan atau lakukan.



KEINDAHAN
Siapa yang tak bahagia, jika orang yang disayangi tiba-tiba tampil lebih 
ganteng atau cantik? Tampil indah dan rupawan juga merupakan sebuah 
kado yang indah. Selain keindahan penampilan pribadi, Anda pun bisa 
menghadiahkan keindahan suasana di rumah. Vas dan bunga segar 
cantik di ruang keluarga atau meja makan yang tertata indah, misalnya.

TANGGAPAN POSITIF
Tanpa sadar, sering kita memberikan penilaian negatif terhadap pikiran, 
sikap atau tindakan orang yang kita sayangi. Seolah-olah tidak ada yang 
benar dari dirinya dan kebenaran mutlak hanya pada kita. Kali ini, coba 
hadiahkan tanggapan positif. Nyatakan dengan jelas dan tulus. Cobalah 
ingat, berapa kali dalam seminggu terakhir anda mengucapkan terima 
kasih atas segala hal yang dilakukannya demi Anda. Ingat-ingat pula, 
pernahkah Anda memujinya. Kedua hal itu. ucapan terima kasih dan 
pujian (dan juga permintaan maaf) adalah kado indah yang sering 
terlupakan.

KESEDIAAN MENGALAH
Tidak semua masalah layak menjadi bahan pertengkaran. Apalagi sampai 
menjadi pertengkaran yang hebat. Bila Anda memikirkan hal ini. berarti 
Anda siap memberikan kado "kesediaan mengalah". Kesediaan untuk 
mengalah juga dapatmelunturkan sakit hati dan mengajak kita menyadari 
bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.

SENYUMAN
Percaya atau tidak, kekuatan senyuman amat luar biasa. Senyuman, 
terlebih yang diberikan dengan tulus, bisa menjadi pencair hubungan yang 
beku. pemberi semangat dalam keputusasaan, pencerah suasana 
muram, bahkan obat penenang j iwa yang resah. Senyuman juga  
merupakan isyarat untuk membuka diri dengan dunia sekeliiling kita. 
Kapan terakhir kali anda menghadiahkan senyuman manis pada orang 
yang dikasihi?

(submitted by Shanty Pramita @bdg.centrin.net.id)



Wisdom Of The Day
Hidup adalah sebuah tantangan, maka hadapilah Hidup adalah sebuah 
lagu. maka nyanyikanlah. Hidup adalah sebuah mimpi, maka sadarilah. 
Hidup adalah sebuah permainan, maka mainkanlah. Hidup adalah cinta,

maka nikmatilah .
(Bhagawan Sri Sthya Sai Baba)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Saturday, February 23, 2002 4:58 AM



Pertunjukkan Akhir

Pertunjukkan Akhir.

Seorang pemain sirkus memasuki hutan untuk mencari anak ular yang 
akan dilatih bermain sirkus. Beberapa hari kemudian, ia menemukan 
beberapa anak ular dan mulai melatihnya.Mula-mula anak ular  i tu 
dibelitkan pada kakinya. Setelah ular itu menjadi besar dilatih untuk 
melakukan permainan yang lebih berbahaya, di antaranya membelit tubuh 
pelatihnya.

Sesudah berhasil melatih ular itu dengan baik, pemain sirkus itu mulai 
mengadakan  per tun jukkan  un tuk  umum.  Har i  demi  har i  j umlah  
penontonnya semakin banyak. Uang yang diterimanya semakin besar. 
Suatu hari. permainan segera dimulai. Atraksi demi atraksi silih berganti. 
Semua penonton tidak putus-putusnya bertepuk tangan menyambut 
setiap pertunjukkan. Akhirnya, tibalah acara yang mendebarkan, yaitu 
permainan ular. Pemain sirkus memerintahkan ular itu untuk membelit 
tubuhnya. Seperti biasa, ular itu melakukan apa yang diperintahkan, la 
mulai melilitkan tubuhnya sedikit demi sedikit pada tubuh tuannya. Makin 
lama makin keras lilitannya. Pemain sirkus kesakitan. Oleh karena itu ia 
lalu memerintahkan agar ular itu melepaskan lilitannya. tetapi ia tidak taat. 
Sebaliknya ia semakin liar dan lilitannya semakin kuat. Para penonton 
menjadi panik, ketika jeritan yang sangat memilukan terdengar dari 
pemain sirkus itu, dan akhirnya ia meninggal.

******************************************************************************************
Renungan:

Kadang-kadang dosa terlihat tidak membahayakan. Kita merasa tidak 
terganggu dan dapat mengendalikannya. Bahkan kita merasa bahwa kita 
sudah terlatih untuk mengatasinya. Tetapi pada kenyataanya. apabila dosa 
itu telah mulai meli l i t  hidup kita. sukar dapat melepaskan diri lagi 
daripadanya.

(submitted by Hartono Achmadi @consultant.com)
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Tahukah Anda!

Orang Inggris menghabiskan waktu paling sedikit di situs
pornografi. Rata-rata mereka cuma menghabiskan

waktu 36.7 menit dalam sebulan (atau kira-kira
satu menit sehari). Angka ini lebih rendah

dari warga Eropa lainnya,

Wisdom Of The Day

Orang yang bahagia bukanlah orang pada lingkungan
tertentu,melainkan orang dengan sikap-sikap tertentu.

(Hugh Downs)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sunday, February 24, 2002 8:32 AM
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Singkirkan Ketakutan

Singkirkan Ketakutan.

Jalan keberhasilan ini adalah milik anda. Pada saat anda menyadari 
bahwa anda bertanggungjawab penuh atas segala sesuatunya, dan anda 
tak menemukan alasan apa pun untuk menyalahkan orang lain, di saat 
itulah anda menemukan jalan anda sendiri. Di saat itulah anda menyadari 
kebebasan dan hilangnya ketakutan. Hanya anda yang mampu memikul 
hidup anda. bukan orang lain.

Bila anda menganggap hidup adalah suatu tugas, tunaikanlah.Bila anda 
menganggap hidup adalah beban, pikullah. Bila anda menganggap hidup 
adalah harta karun yang tak terhingga, berbagilah. Kerjakan yang terbaik 
dari diri anda. Tujuan hidup akan anda temukan di saat anda menjalani 
perjalanan anda. Dan yang terpenting, anda tak kan menemukan apa-apa 
bila diam tak melakukan sesuatupun.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah Anda. :

Du lu ,  o rang  Amer i ka  sanga t  taku t  te rhadap  buah  tomat ,  dan  
menganggapnya beracun serta tidak bisa dimakan, karena tomat masih 
sekeluarga dengan kecubung.

Namun tentu saja itu tidak berlangsung terus. Keadaan berubah setelah 
seorang dokter asal Virginia bernama Dr. Siccary di tahun 1733 berani 
'menantang maut' dengan memakan beberapa buah tomat di depan orang 
banyak.Masyarakat Amerika kemudian menjadi percaya bahwa tomat 
tidak beracun dan bahkan memiliki rasa nikmat. Di masa kini Amerika 
Serikat adalah produsen dan konsumen tomat terbesar di dunia.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wisdom Of The Day

Jangan takut untuk mengambil satu langkah besar bila
memang itu diperlukan. Anda takkan bisa meloncati

sebuah jurang dengan dua lompatan kecil.
(David Lloyd George)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



C i n t a  Dan Waktu

Cinta Dan Waktu.

Alkisah di suatu pulau kecil, tinggallah berbagai macam benda-benda 
abstrak: ada Cinta. Kesedihan. Kekayaan. Kegembiraan dan sebagainya. 
Mereka hidup berdampingan dengan baik.

Namun suatu ketika, datang badai menghempas pulau kecil itu dan air laut 
tiba-tiba naik dan akan menenggelamkan pulau itu. Semua penghuni pulau 
cepat-cepat berusaha menyelamatkan diri. Cinta sangat kebingungan 
sebab ia tidak dapat berenang dan tak mempunyai perahu, la berdiri di tepi 
pantai mencoba mencari pertolongan. Sementara itu air makin naik 
membasahi kaki Cinta.

Tak lama Cinta melihat Kekayaan sedang mengayuh perahu."Kekayaan! 
Kekayaan! Tolong aku!" teriak Cinta. "Aduh! Maaf, Cinta!" kata Kekayaan, 
"perahuku te lah  penuh dengan har ta  bendaku.  Aku  tak  dapat  
membawamu serta, nanti perahu ini tenggelam. Lagipula tak ada tempat 
lagi bagimu di perahuku ini."

Lalu Kakayaan cepat-cepat mengayuh perahunya pergi. Cinta sedih 
sekali, namun kemudian dilihatnya Kegembiraan lewat dengan perahunya. 
"Kegembiraan! Tolong aku!", teriak Cinta. Namun Kegembiraan terlalu 
gembira karena ia menemukan perahu sehingga ia tak mendengar 
teriakan Cinta.

Air makin tinggi membasahi Cinta sampai ke pinggang dan Cinta semakin 
panik. Tak lama lewatlah Kecantikan. "Kecantikan! Bawalah aku 
bersamamu!", teriak Cinta. "Wah, Cinta, kamu basah dan kotor. Aku tak 
bisa membawamu ikut. Nanti kamu mengotori perahuku yang indah ini." 
sahut Kecantikan.

Cinta sedih sekali mendengarnya, la mulai menangis terisak-isak. Saat itu 
lewatlah Kesedihan. "Oh, Kesedihan, bawalah aku bersamamu." kata 
Cinta. "Maaf, Cinta. Aku sedang sedih dan aku ingin sendirian saja..." kata 
Kesedihan sambil terus mengayuh perahunya. Cinta putus asa. la 
merasakan air makin naik dan akan menenggelamkannya. Pada saat kritis 
itulah tiba-tiba terdengar suara, "Cinta! Mari cepat naik ke perahuku!" Cinta 
menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang tua dengan perahunya. 
Cepat-c e p a t  C i n t a  n a i k  k e  p e r a h u  i t u ,  t e p a t  s e b e l u m  a i r  
menenggelamkannya.



Di pulau terdekat, orang tua itu menurunkan Cinta dan segera pergi lagi. 
Pada saat itu barulah Cinta sadar bahwa ia sama sekali tidak mengetahui 
s i a p a  o r a n g  t u a  y a n g  m e n y e l a m a t k a n n y a  i t u .  C i n t a  s e g e r a  
menanyakannya kepada seorang penduduk tua di pulau itu, s iapa 
sebenarnya orang tua itu. "Oh, orang tua tadi? Dia adalah Waktu." kata 
orang itu. 'Tapi, mengapa ia menyelamatkanku1? Aku tak mengenalnya. 
Bahkan teman-teman yang mengenalku pun enggan menolongku" tanya 
Cinta heran. "Sebab," kata orang itu. "hanya Waktu lah yang tahu berapa 
nilai sesungguhnya dari Cinta itu ..."

(submitted by Steven Widya @yahoo.co.uk)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah Anda.!

Napoleon Bonaparte, saat berperang di Timur Tengah tahun 1799 
bermaksud akan melepaskan 1200 tentara Turki yang berhasil ditawan 
Perancis, ketika Perancis berhasil merebut Jaffa. Saat itu Napoleon 
sedang terserang influenza.

Saat menginspeksi pasukan, Napoleon terserang batuk berat, ia 
mengatakan "Ma sacre toux" ("Batuk sialan"). Perwira pendamping 
Napoleon merasa sang jenderal mengatakan "Massacrez Tous" ("Bunuh 
Semua").

Akibatnya, seluruh 1200 orang tawanan Turki itu dibunuh.Hanya karena 
batuk sang jenderal...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wisdom Of The Day

Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat
terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau

belajar dari kegagalan.
(General Colin Powell)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tuesday, February 26, 2002 6:32 AM



Menyingkirkan Duri

Menyingkirkan Duri

Kita berbuat baik tentunya bukan untuk mengharapkan sesuatu. Karena 
kita sadar itulah peran yang harus kita mainkan. Adalah kewajiban kita 
untuk menyingkirkan duri di jalan yang sedang kita lalui, bukan saja agar 
tak melukai diri kita, namun untuk menjaga para pejalan lain.

Jadi. meski tak seorang pun mengucapkan terima kasih atas perbuatan 
baik anda, itu tak perlu mengecilkan arti kerja anda. Mungkin saja orang 
lain tak memahami kebaikan itu. karena mereka menganggap memang 
seharusnya anda lakukan itu. Maka. apatah artinya sebuah ucapan terima 
kasih. Biarkan saja kebaikan mengalir dari tangan anda. Dan.biarkan 
benak anda terbebas dari perasaan berjasa. Temukan arti pesan sang 
bijak, berikan derma dari tangan kanan seakan-akan tangan kirimu tak 
mengetahuinya.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah Anda.!

Oscar. patung emas berbentuk ksatria yang sedang berdiri di atas 
gulungan film. adalah piala yang dimenangkan oleh para bintang film 
dalam upacara tahunan Academy Awards. Tapi mengapa patung itu 
dinamakan Oscar? Piala tersebut sebetulnya tidak mempunyai nama 
sampai tahun 1931.

Pada tahun 1931, Oscar Pierce, seorang petani Texas yang kaya. tanpa 
disangka-sangka "tampil". Keponakan perempuan-nya adalah seorang 
penjaga perpustakaan pada Academy of Motion Pictures Arts and 
Sciences. Suatu hari ia sambil lalu mengatakan bahwa patung ksatria itu 
mirip dengan pamannya, Oscar.

Seorang wartawan surat kabar kebetulan mendengar komentar-nya dan 
menerbitkan sebuah cerita, dengan menyebutkan bahwa "karyawan-
karyawan memberi julukan patung terkenal itu dengan nama "Oscar". 
Sejak itu nama Oscar menjadi resmi dan digunakan terus.

Pernah sekali terjadi, Oscar tdak dibuat dari logam, yaitu pada waktu 
Perang Dunia II. Meskipun pada waktu itu Amerika kekurangan logam, 
piala Oscar tetap diberikan, tapi terbuat dari kayu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Wisdom Of The Day

Kita menilai diri kita dengan mengukur dari apa yang kita
rasa mampu untuk kerjakan, orang lain menilai diri kita

dengan mengukur dari apa yang telah kita lakukan.

(Henry Wadsworth Longfellow) 

Wednesday, February 27, 2002 7:08 AM
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Selalu Ada Sisi Baik

Selalu Ada Sisi Baik

Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan 
di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat 
kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan 
orang pesimis melihat lubangnya saja.

A n d a  d a p a t  m e n g e m b a n g k a n  k e b e r h a s i l a n  d a r i  s e t i a p  
kegagalan.Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju 
keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi anda jika 
saja anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk anda.

Pandanglah setiap masalah sebagai kesempatan.  Hanya bila cuaca
cukup gelaplah anda bisa melihat bintang.

***********************************************************

Tahukah A n d a !

Suatu hari, Presiden Theodore Roosevelt pergi berburu. Seekor beruang 
tertangkap dan di ikat agar presiden dapat menembaknya, namun 
Presiden Roosevelt tidak mau membunuh beruang itu. Kisah ini menjadi 
terkenal ketika dilaporkan di surat kabar dan digambar dalam bentuk 
kartun.

Seorang laki-laki bernama Morris Michtom memiliki toko permen dan alat-
alat tulis. Istrinya yang bernama Rose kadang-kadang membuat boneka 
beruang kecil yang diletakkan di jendela toko mereka. Morris melihat 
kartun beruang di koran dan mendapatkan ide. Dia minta istr inya 
membuat beberapa beruang khusus seperti yang ada dalam gambar 
kartun itu.

Lalu Morris menulis surat yang ditujukan ke Gedung Putih, menanyakan 
apakah beruang baru itu boleh diberi nama seperti nama Presiden. 
Presiden membalas surat itu. "Saya pikir nama saya tidak begitu berharga 
dalam bisnis beruang, tapi anda boleh saja menggunakannya."

Maka Morris meletakkan beruang-beruang baru itu di jendela tokonya, di 
sebelah gambar kartun. Boneka beruang itu dinamai dengan nama 
panggilan Presiden Roosevelt, Teddy.Dan sampai sekarang boneka 
beruang tersebut terkenal dengan nama 'Teddy Bear".

***********************************************************



Wisdom Of The Day.

Pengalaman bukan apa yang terjadi pada anda. melainkan
apa yang anda lakukan atas apa yang terjadi pada anda.

(Aldous Huxley)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Thursday, February 28; 2002 7:22 AM



Orang-Orang Penting

Orang-Orang Penting

Istilah orang penting terlalu sering digambarkan dengan politisi yang 
berkuasa, bos konglomerat, atlit berprestasi, artis ternama, atau semua 
yang kita golongkan selebritis.

Kenyataannya, setiap orang adalah orang penting. Setiap kehidupan 
adalah penting. Tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Anda sama 
pentingnya dengan wajah-wajah yang bermunculan di layar TV atau 
sampul majalah. Demikian juga pentingnya orang-orang di sekitar anda.

Setiap orang memiliki sesuatu yang bisa disumbangkan pada kehidupan. 
Setiap orang bisa membuat perbedaan bernilai positif. Setiap orang 
memiliki hal yang khas di dunia ini. Dan setiap orang memerlukan 
hidupnya semakin bernilai. Itu yang membuat setiap orang menjadi 
penting. Tentu ada orang yang berhasil menjadi sumber inspirasi orang 
lain, yang mampu memimpin orang lain, yang mau melayani orang lain, 
yang mengajari orang lain. Mereka juga tidak lebih penting dari orang lain. 
Tetapi mereka melakukan itu karena dimulai dengan kesadaran bahwa 
hidup mereka penting, dan menjadi lebih penting lagi saat mereka 
memerlukan orang lain.

Orang-orang penting ada di sekitar anda. Mereka memiliki potensi luar 
biasa, sama seperti anda. Kenali dan hargai potensi yang ada pada 
mereka, dan diri anda. Sertai dengan tindak lanjut. Jadikan mereka orang 
penting, dan anda pun akan dianggap orang penting.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah A n d a !

Jika anda mengenal seorang wanita yang sedang hamil, yang telah 
mempunyai 8 anak. tiga diantaranya tuli, dua buta. satu mengalami 
gangguan mental dan wanita itu sendiri mengidap sipilis. apakah anda 
akan menyarankannya untuk menggugurkan kandungannya?

Jika anda menjawab ya. maka anda baru saja membunuh salah satu 
komponis masyur dunia. Karena anak yang dikandung oleh sang ibu 
tersebut adalah Ludwig Van Beethoven.



Sekarang adalah waktunya untuk memilih seorang pemimpin dunia dan 
keputusan anda berpengaruh besar terhadap siapa yang akan menjadi 
pemenang. Berikut adalah fakta mengenai ketiga calon tersebut:

Calon   A:    dihubung-hubungkan    dengan    politisi   jahat   dan   sering
berkonsultasi dengan astrologis, punya dua istri muda, dia juga seorang
perokok berat dan minum 8-10 botol martini setiap hari.
Calon B: dipecat dua kali dari kantor, selalu bangun sore hari, pernah
menggunakan narkoba waktu kuliah dan minum wiski tiap sore.
Calon C: dianggap pahlawan perang, vegetarian, tidak merokok, hanya
sesekali minum bir tidak pernah berselingkuh diluar perkawinannya.

Siapa diantara ketiga calon ini yang akan anda pilih? Anda mungkin tidak 
akan menduga siapa sebenarnya calon-calon ini.

Calon A adalah Franklin D. Roosevelt 
Calon B adalah Winston Churchill 
Calon C adalah Adolf Hitler

Sekal i  lagi  sejarah mengajarkan untuk t idak meni la i  orang dar i  
penampilan.

Wisdom Of The Day.

Sukses seringkali datang pada mereka yang berani
bertindak: dan jarang menghampiri penakut yang

tidak berani mengambil konsekuensi.
(Jawaharlal Nehru)

Tuesdav, March 05. 2002 12:07 PM



Ikan Kecil Dan Air

Ikan Kecil Dan Air.

Suatu hari seorang ayah dan anaknya sedang duduk berbincang bincang 
di tepi sungai. Kata ayah kepada anaknya, "Lihatlah anakku, air begitu 
penting dalam kehidupan ini. tanpa air kita semua akan mati."

Pada saat yang bersamaan, seekor ikan kecil mendengarkan percakapan 
itu dari bawah permukaan air, ia mendadak menjadi gelisah dan ingin tahu 
apakah air itu, yang katanya begitu penting dalam kehidupan ini. Ikan kecil 
itu berenang dari hulu sampai ke hilir sungai sambil bertanya kepada 
setiap ikan yang ditemuinya, "Hai, tahukah kamu dimana air? Aku telah 
mendengar percakapan manusia bahwa tanpa air kehidupan akan mati."

Ternyata semua ikan tidak mengetahui dimana air itu. si ikan kecil 
semakin gelisah, lalu ia berenang menuju mata air untuk bertemu dengan 
ikan sepuh yang sudah berpengalaman, kepada ikan sepuh itu ikan kecil 
ini menanyakan hal serupa, "Dimanakah air?"

Jawab ikan sepuh. 'Tak usah gelisah anakku, air itu telah mengelilingimu, 
sehingga kamu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Memang benar, 
tanpa air kita akan mati." Apa arti cerita tersebut bagi kita. Manusia 
kadang-kadang mengalami situasi seperti si ikan kecil, mencari kesana 
kemari  tentang kehidupan dan kebahagiaan, padahal  ia sedang 
menjalaninya, bahkan kebahagiaan sedang melingkupinya sampai-sampai 
dia tidak menyadarinya.



Tahukah Anda!

Tanda bahaya dalam keadaan darurat adalah SOS. Banyak yang 
mengatakan. SOS adalah singkatan "Save Our Soul" .  Tetapi  in i  
sebenarnya keliru. SOS bukanlah singkatan. Huruf SOS dipilih karena 
tanda ini dapat dengan mudah diingat bila dituliskan dalam kode Morse 
(alfabet yang digunakan pada telegraf). Dengan kode morse, tanda SOS 
terbentuk dari tiga titik tiga garis dan tiga titik.

Tanda SOS pertama kali digunakan oleh kapal legendaris "Titanic" saat 
menjelang ajalnya. Namun sayangnya tanda SOS saat itu belum dikenal 
luas. Tidak heran pada saat musibah Titanic, kapal-kapal di sekitarnya 
terlambat merespon dan memberi bantuan.

Sebagai alternatif lain dari SOS adalah "Mayday", yang biasanya 
diucapkan lewat hubungan komunikasi radio. Kata "Mayday" berasal dari 
kata : "m'aidez" - bahasa Perancis yang berarti 'Tolong Saya"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wisdom Of The Day.

Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan,
tetapi hebat dalam tindakan

(Confusius)

Wednesday, March 06. 2002 7:28 PM



Anda Tidaklah Sendiri

Anda Tidaklah Sendiri.

Kesepian anda bukan karena tiadanya orang di sekitar anda, namun 
karena tiadanya seseorang di hati anda. Anda dapat kehilangan saat-saat 
yang berharga. Yaitu ketika anda suatu saat merasa enggan untuk 
memberikan bantuan pada orang yang membutuhkan. Saat mengulurkan 
pertolongan, tanpa sadar anda menjalin hati anda dan hati orang lain 
dengan dawai emas yang tak tampak. Dawai itu bernama persaudaraan. 
Semakin banyak anda menjalin dawai semakin jauh hati anda dari 
kesepian. Karena dawai-dawai itu akan mendentingkan nada nada yang 
memenuhi dan menghibur jiwa.

Bangkitlah dan tebarkan uluran tangan anda. Segaris senyum dan tatapan 
mata yang bersahabat cukup untuk membangunkan bahwa anda sama 
sekali tidak sendiri.

Tahukah Anda !

Manusia diciptakan Tuhan dengan keunikan yang luar biasa. Menurut hasil 
penelitian ilmu kedokteran, jika seorang dewasa dengan bobot tubuh rata-
rata, maka selama 24 jam ia memiliki kesibukan :

1. Jantung berdenyut 103.689 kali
2. Darah menempuh perjalanan 168.000.000 mil
3. Bernapas sebanyak 23.040 kali
4. Menghirup udara sebanyak 483 meter kubik
5. Menelan 1,5 kg makanan
6. Meminum 3,5 liter cairan
7. Berkata-kata sebanyak 25.000 kata (termasuk kata-kata yang tidak 

perlu diucapkan)
8. Menggerakkan 750 otot
9. Kuku bertumbuh 0,00012 cm

10. Rambut memanjang 0,94353 cm
11. Sel otak sebanyak 7.000.000 terus bekerja

(submitted by Raymond Erwin @ing-aetna.co.id)



Wisdom Of The Day

Setiap pria dan wanita yang sukses adalah pemimpi-pemimpi besar.
Mereka berimajinasi tentang masa depan mereka, berbuat sebaik

mungkin dalam setiap hal, dan bekerja setiap hari menuju visi jauh ke
depan yang menjadi tujuan mereka.

(Brian Tracy)

Friday, March 08, 2002 7:34 AM



Belajar Seumur Hidup.

Belajar Seumur Hidup

Bila anda menganggap bahwa anda sudah tak perlu lagi belajar selepas 
meraih ijazah sekolah, maka anda salah. Dunia sedang berjalan semakin 
cepat. Manusia bekerja semakin baik. Persoalan yang muncul semakin 
rumit. Anda memerlukan berbagai ketrampilan yang baru. Bukan hanya 
sebagai alat untuk meraih kemajuan. Namun untuk berada di suatu 
tempat, anda dituntut untuk tahu bagaimana menjaga posisi. Karena itu, 
jangan berhenti belajar.

Pelajarilah hal-hal baru dengan penuh antusias. Belajar berarti membuka 
dir i  anda pada dunia Yang Maha Luas ini.  Belajar mengingatkan, 
sesungguhnya anda tak mungkin tahu semua jawaban.  Bela jar  
mengajarkan pelajaran terpenting dalam hidup, yaitu kerendahan hati 
untuk bertanya.

Memang benar, sarang burung Manyar tak mengalami perubahan sejak 
berabad-abad lalu. Mungkin, hingga berabad-abad ke depan. Juga benar, 
ikan Salmon mungkin takkan mengubah perjalanannya ke sungai air tawar 
untuk meletakkan telur-telur mereka. Namun, kehidupan manusia selalu 
berubah.

Bukan hanya dari tahun ke tahun, atau dari bulan ke bulan. Tetapi, dari hari 
ke hari. Manusia akan menemukan cara-cara terbaik bagi hidup mereka. 
Rahasia alam ini terlalu Maha Besar untuk dimengerti dalam seumur yang 
fana ini. Anda tidak harus mengetahui semua jawaban. Namun, anda 
harus berusaha tahu apa yang terbaik bagi hidup anda. Untuk itu anda 
harus belajar. Seumur hidup anda.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tahukah Anda 

Apakah anda tahu bahwa Hollywood dulu direncanakan untuk menjadi 
suatu model masyarakat yang penduduknya bebas dari minuman keras? 
Daerah itu ditemukan oleh keluarga Wilcox, yang membeli tanah itu di 
tahun 1887. Suatu ketika, Nyonya Wilcox sedang duduk di kereta api, 
disebelah seorang wanita yang mempunyai rumah musim panas dengan 
nama "Hollywood". Rupanya Nyonya Wilcox menyukai bunyi dari nama 
tersebut.Akhirnya ia memil ih nama Hollywood untuk menamakan 
daerahnya.
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Selama 20 tahun. Hollywood merupakan desa dengan 500 warga dengan 
masalah yang tidak lebih berat daripada bagaimana menjaga domba 
mereka untuk tidak berkeliaran di alun-alun desa.

Sepuluh tahun kemudian. Hollywood berubah menjadi pusat perfilman 
nasional untuk dua alasan. Pertama, cuacanya memungkinkan masa 
pembuatan film yang panjang. Kedua, para pembuat film sering kuatir 
dituntut karena melanggar hak cipta. Karena Hollywood cukup dekat 
dengan Meksiko, maka mereka bisa menyeberang perbatasan untuk 
mendapat kekebalan hukum bila diperlukan.

Tanda nama Hollywood awalnya ditulis "Hollywoodland", yang merupakan 
ungkapan iklan untuk perusahaan pembangunan perumahan Namun, 
empat huruf di  belakang nama i tu akhirnya dibuang, dan tul isan 
"Hollywood" terus terpampang dipinggir bukit tersebut hingga sekarang.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.

Kita tidak tahu bagaimana hari esok, yang bisa kita lakukan
ialah berbuat sebaik-baiknya dan berbahagia pada hari ini.

(Samuel Taylor Coleridge)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Monday, March 11, 2002 6:29 AM



Janganlah Memaksa

Janganlah Memaksa.

_Seorang kakek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di 
jalan pinggiran pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu 
mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik 
kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba 
membukanya secara paksa.

"Cara demikian tidak pernah akan berhasil nak!" kata nenek. "Saya akan 
mencoba mengajarimu."

Mereka pulang. Sang nenek meletakkan kura-kura di dekat perapian. 
Beberapa menit kemudian, kura-kura itu menge-luarkan kakinya dan 
kepalanya sedikit demi sedikit, la mulai merangkak bergerak mendekati si 
anak.

"Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak !" nasihat 
nenek, "Berilah kehangatan dan keramahan, ia akan menanggapinya."

Tahukah Anda ! .

Saat demam emas melanda Amerika di tahun 1848. tersebutlah seorang 
pemuda usia 20 tahun dari New York berniat mengadu nasib. Namanya 
Levi Strauss.

Di tempat asalnya ia adalah seorang penjual pakaian. Strauss berangkat 
ke California dengan berbekalkan beberapa potong tekstil untuk dijual 
selama perjalanan ke Barat.

Karena memang dasarnya berbekal nekat belaka, sesampai di California, 
Levi Strauss telah menjual semua barang yang dimilikinya, kecuali 
segulung kanvas. Segulung kanvas? Apa gunanya? Siapa yang mau 
memakai pakaian dibuat dari kanvas1? Atau mungkin?



Di California, Strauss memperhatikan bahwa para pekerja tambang 
memiliki celana yang cepat sekali rusak. Untuk itu Strauss mencoba 
membuat celana kerja dari bahan kanvas dan menjual celana itu kepada 
para penambang. Celana dari kanvas itu laku keras. Banyak penambang 
membeli celana kanvas dari Strauss. Karena tidak sepenuhnya suka 
dengan bahan kanvas, Strauss mulai menggunakan bahan lain yang 
dipesannya dari Genoa, Italia. Para pemintal di sana menyebut bahan itu 
"genes". Strauss mengubah namanya menjadi "jeans", dan mulailah ia 
memproduksi celana jeans pertamanya, yang diberi merk "Levi's".

Hanya dalam waktu singkat celana ini menjadi "pakaian resmi" para 
penambang dan koboi, dan akhirnya dapat kita temui sekarang sebagai 
"pakaian kebangsaan" banyak orang.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.

Lakukanlah semua kebaikan yang dapat anda lakukan, dengan segala 
kemampuan anda, dengan semua cara yang anda bisa. di segala tempat, 
setiap saat, kepada semua orang, selama anda bisa.

(Samuel Wesley)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tuesdav March 12, 2002 6:01 AM
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Orang Besar Berpikir Besar

Orang Besar Berpikir Besar.

Anda besar dengan berpikir besar. Anda keci l  bi la berpikir keci l .  
Keterbatasan anda adalah pikiran anda. Mimpi dianugerahkan agar anda 
bisa berpikir besar. Maka bermimpilah menjadi besar. Mulailah dari pikiran 
anda.Keberhasilan semata-mata bagaimana anda meletakkanya dalam 
pikiran. Tidak ada yang salah pada lingkungan sekitar. Tidak pula salah 
pada waktu anda. Semua memberikan tempat dan kesempatan bagi anda 
untuk meraih keberhasilan.Tinggal anda mengambil langkah pertama, 
yaitu berpikir besar.

Tak ada yang salah pada katak yang merindukan bulan. Tak ada yang 
salah pada kera yang ingin menjadi dewa. Jangan hiraukan ucapan orang 
lain. Bergaullah dengan orang-orang yang berkepribadian besar. 
Perlakukanlah diri anda dengan penuh rasa hormat, maka orang lain akan 
menghormati anda sebagai orang besar.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah Anda.

Tahukah anda bahwa ada 21 fi lm layar lebar serial James Bond1? 
Sembilan belas dalam versi "resmi" dan 2 versi "tidak resmi". James Bond 
yang dianggap versi "resmi" adalah yang dibuat berdasarkan lisensi yang 
dipegang oleh Albert Brocolli (yang setelah kematian Albert, lisensi ini 
dipegang oleh istrinya).

Semua film James Bond ini selalu dinyatakan sebagai karya lan Fleming, 
padahal sepanjang hidupnya lan Fleming hanya menulis 14 novel James 
Bond. Salah satu dari seri James Bond ini, yaitu "From Russia With Love" 
adalah novel favorit Presiden Amerika John F. Kennedy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.

Amatlah sedikit yang diperlukan untuk membuat suatu
kehidupan yang membahagiakan, semuanya ada

di dalam diri anda sendiri, yaitu di dalam cara
anda berpikir dan bersikap.

(Fred Corbett)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Inti Semua Kebijaksanaan

Inti Semua Kebijaksanaan.

Konon, ada seorang raja muda yang pandai, la memerintahkan semua 
mahaguru terkemuka dalam kerajaannya untuk berkumpul dan menulis 
semua kebijaksanaan dunia ini. Mereka segera mengerjakannya dan 
empat puluh tahun kemudian, mereka telah menghasilkan ribuan buku 
berisi kebijaksanaan. Raja itu, yang pada saat itu telah mencapai usia 
enam puluh tahun, berkata kepada mereka. "Saya tidak mungkin dapat 
membaca ribuan buku Ringkaslah dasar-dasar semua kebijaksanaan 
itu."

Setelah sepuluh tahun bekerja, para mahaguru itu berhasil meringkas 
seluruh kebijaksanaan dunia dalam seratus jilid.'ltu masih terlalu banyak," 
kata sang raja. "Saya telah berusia tujuh puluh tahun. Peraslah semua 
kebijaksanaan itu ke dalam inti yang paling dasariah.

Maka orang-orang b i jak  i tu  mencoba lag i  dan memeras semua 
kebijaksanaan di dunia ini ke dalam hanya satu buku. Tapi pada waktu itu 
raja berbaring di tempat tidur kematiannya. Maka pemimpin kelompok 
mahaguru itu memeras lagi kebijak- sanaan-kebijaksanaan itu ke dalam 
hanya satu pernyataan. "Manusia hidup, lalu menderita, kemudian mati. 
Satu-satunyahal yang tetap bertahan adalah cinta."

Tahukah Anda.

Pernahkan anda mengunjungi dan menggunakan search engine yang 
bernama Lycos. Dan sekali lagi, muncul pertanyaan, apa sih artinya 
Lycos? Lycos ternyata adalah potongan nama hewan. Tepatnya nama 
laba-laba. Lycos adalah potongan dari nama "Lycosidae", yaitu nama 
keluarga laba-laba yang dapat bergerak sangat cepat.

Mengapa laba-laba? Karena Lycos menggunakan teknologi ^spider". untuk 
menjelajah website (jaring-jaring situs). Spider di sini adalah terminologi 
internet untuk suatu robot program, yang dapat melakukan penyusunan 
index banyak tempat dengan menjelajahi dan merekamnya satu persatu.



Satu laba-laba lain yang juga terkenal di Internet adalah : Inktomi, yaitu 
"spider" yang dipakai search engine Hot Bot. Inktomi adalah nama spesies 
laba-laba asal Amerika Selatan, yang sekalipun berukuran kecil, namun 
terkenal cerdik.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kata Bijak Hari Ini.

Kesalahan terbesar yang bisa dibuat oleh manusia di
dalam kehidupannya adalah terus-menerus

mempunyai rasa takut bahwa mereka
akan membuat kesalahan.

(Elbert Hubbard)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Thursday, March 14: 2002 7:03 AM



Cobalah Untuk Merenung

Cobalah Untuk Merenung.

Sediakan beberapa menit dalam sehari untuk melakukan perenungan. 
Lakukan di pagi hari yang tenang, segera setelah bangun tidur Atau di 
malam har i  sesaat  sebelum beranjak t idur .  Merenunglah dalam 
keheningan. Jangan gunakan pikiran untuk mencari berbagai jawaban. 
Dalam perenungan anda tidak mencari jawaban. Cukup berteman dengan 
ketenangan maka anda akan mendapatkan kejernihan pikiran. Jawaban 
berasal dari  pikiran anda yang bening. Selama berhari-hari anda 
disibukkan oleh berbagai hal. Sadarilah bahwa pikiran anda memerlukan 
istirahat. Tidak cukup hanya dengan tidur. Anda perlu tidur dalam keadaan 
terbangun. Merenunglah dan dapatkan ketentraman batin.

Pikiran yang digunakan itu bagaikan air sabun yang diaduk dalam sebuah 
gelas kaca. Semakin banyak sabun yang tercampur semakin keruh air. 
Semakin cepat anda mengaduk semakin kencang pusaran. Merenung 
adalah menghentikan adukan.Dan membiarkan air berputar perlahan. 
Perhatikan partikel sabun turun satu persatu, menyentuh dasar gelas. 
Benar-benar perlahan. Tanpa suara. Bahkan anda mampu mendengar 
luruhnya partikel sabun. Kini anda mendapatkan air jernih tersisa di 
permukaan. Bukankah air yang jernih mampu meneruskan cahaya. 
Demikian halnya dengan pikiran anda yang bening.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah Anda.

Sebuah    nama    domain    terpanjang    yang    ada   di   internet   adalah 
wmw.llanfairpwlla'jwnavllgoaervch'jvvrndrobwllllantvsilioaogogoch.co uk dimana 
adalah merupakan sebuah situs yang mempromosikan suatu kota dengan 
nama yang sama dengan nama domain tersebut. Kota dengan nama yang 
unik itu terletak di Anglesey. Gwynedd. Inggris.

Nama terseout mempunyai arti bahwa "Gereja St.Mary terletak di suatu 
lembah yang penuh pohon hazel putih, di dekat sebuah pusaran air yang 
sangat deras, dan Gereja St Tysilio berada di dekat gua yang berwarna 
merah".

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Kata Bijak Hari Ini.

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah
gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.

(Confusius) 
***********************************************************

Monday, March 18, 2002 6:08 AM
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Kerendahan Hati

Kerendahan Hati

Kalau engkau tak sanggup menjadi beringin yang tumbuh di puncak bukit; 
jadilah saja belukar. Tetapi belukar yang terbaik yang tumbuh di tepi 
danau. Kalau engkau tak sanggup jadi belukar; jadilah saja rumput. Tapi 
rumput yang terbaik yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau 
engkau tak mampu menjadi jalan raya; jadilah saja jalan kecil, yang 
membawa orang ke mata air.

Tak semua menjadi nakhoda; Tentu ada awak kapalnya. Bukan besar 
kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya dirimu. Jadilah saja 
dirimu, sebaik-baiknya dirimu sendiri.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah Anda.

Siapa tidak kenal Thomas Alva Edison, salah seorang penemu terbesar 
abad lalu. Dalam hidupnya ia mengantungi 3.000 paten penemuan ilmiah. 
Lelaki kelahiran Milan, Ohio, AS, 11 Februari 1847 ini tinggal di sebuah 
rumah besar dengan di kelilingi pagar besi. Para tamu yang akan masuk 
ke halaman rumahnya harus membuka pintu gerbang besi yang amat 
berat, dan kemudian menutupnya kembali sampai benar-benar tertutup.

Sebagai ilmuwan produktif yang banyak membuat penemuan baru. tentu 
ia banyak dikunjungi tamu. Apalagi ia pernah memil ik i  pabrik dan 
laboratorium dengan 300 karyawan. Suatu ketika, seorang teman 
dekatnya mengeluh kepada Edison, betapa ia harus menguras banyak 
tenaga setiap kali membuka dan menutup gerbang rumah Edison.

Dengan mengedipkan ekor matanya, Edison lalu mengantarkan sang 
teman naik tangga menuju ruangan di atap rumahnya. Di sana terdapat 
alat-alat mekanis rumit yang terdiri atas beberapa pengungkit besi, 
kerekan, dan pompa-pompa. Sang teman terheran-heran, apa maksud 
tuan rumah mengajaknya ke ruang tersebut.

"Engkau pasti tidak tahu." ujar Edison, "setiap kali ada orang yang 
membuka dan menutup pintu gerbang depan, secara otomatis akan 
memompa satu galon air ke dalam bak penampungan air di sini."



Itulah kelebihan seorang Thomas Alva Edison. Benar kata Aristoteles, 
tidak pernah ada orang yang genius tanpa diwarnai dengan kesintingan.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.

Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut
menghadapi tantangan; dan saya percaya

pada diri saya sendiri.
(Muhammad Ali)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tuesday, March 19. 2002 5:39 AM



Kejujuran

Kejujuran.

Bersiaplah selalu untuk menghadapi situasi yang menuntut kejujuran 
anda. Nasehat agar kita senantiasa berlaku jujur lebih mudah diucapkan 
daripada kenyataan. Bayangkan seseorang dalam keadaan "terjepit"; bila 
ia berkata jujur, ia akan kehilangan keuntungan besar yang sudah ada 
dalam genggamannya. Sebaliknya, bila ia mau sedikit berdusta bukan 
hanya keuntungan namun juga kebanggaan yang akan diraihnya. 
Sebenarnya, kejujuran tidak berkaitan dengan untung-rugi. Kejujuran 
adalah sebuah sikap yang tidak perlu dihitung dengan nilai uang. Kejujuran 
bukanlah sebuah pilihan. Seseorang melakukan dusta karena ia memilih 
untuk berdusta. Mengapa dusta adalah pilihan? Karena anda tak bisa 
menipu diri sendiri. Hati nurani tak bisa dibungkam meski ia hanya berbisik 
lirih.

Pepatah kuno ini tak pernah lekang bagaimana pun majunya sebuah 
perekonomian: "kejujuran adalah mata uang yang laku dimana-mana." 
Bawalah sekeping kejujuran dalam saku anda. itu melebihi mahkota raja 
diraja sekalipun..

Tahukah Anda !

Raja Ptolomeus II yang memerintah Mesir dari masa 285 sampai 246 SM, 
memiliki nama asli "Philadephus", yang berarti "penyayang saudara". 
Namun semasa hidupnya, ia telah membunuh dua saudara laki-lakinya.

Penerusnya, ternyata tidak lebih baik.

Raja Ptolomeus IV, yang memerintah Mesir dari masa 221 hingga 203 
MM, memiliki nama asli "Philopator". yang mempunyai arti "penyayang 
ayah". Namun semasa hidupnya. Raja Ptolomeus I V  tersebut telah 
membunuh ayahnya. Jadi, apalah arti sebuah nama.

Kata Bijak Hari Ini.

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-
orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka 
dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 

(Thomas Alva Edison)



Lebib Dari Sekedar Ucapan Terima Kasih

Lebih Dari Sekedar Ucapan Terima Kasih

Seorang anak merengek minta dibelikan jagung bakar. Dengan sedikit 
enggan ibunya mengulurkan selembar uang dan mengawasinya dari 
kejauhan. Lalu si anak dengan tekun mengikuti gerak-gerik nenek tua 
penjual jagung bakar memainkan kipas bambunya. Mata kanak-kanaknya 
membulat terheran-heran pada pletikan biji jagung, asap, serta harum 
yang tertebar kemana-mana Sedangkan nenek tua berpakaian lusuh itu 
tersenyum melirik anak kecil yang jongkok di sebelahnya. Mata tuanya 
meredup melayang entah kemana. Sesekali dicubitnya pipi anak itu. 
Kemudian diberikannya jagung bakar itu pada anak yang sedari tadi 
berharap-harap takjub, katanya. "Ambil saja buatmu nak. Tak usah 
dibayar." Si ibu mengucapkan terima kasih lalu berkata pada sang ayah, 
"Lumayan, kita dapat rejeki satu jagung bakar." Lalu mereka meninggalkan 
taman kota itu dengan kendaraan roda empat mereka.

Tunggu dulu wahai ibu! Mengapa kau menyebutnya sebagai rejeki? 
Bukankah dengan demikian si nenek tua itu malah kehilangan sebagian 
penghasilannya yang tak seberapa? Tidakkah kau terpanggil untuk 
membalas pemberian itu dengan sesuatu yang lebih dari sekedar kata 
terima kasih? Memang, menerima selalu menyenangkan. Namun, 
memberi dengan sikap tulus lebih membahagiakan. Tahukah kau. wahai 
ibu. hati nenek tua itu teramat terang; jauh lebih terang dari lampu yang 
menerangi temaram senja ini.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah Anda.

Fernande Olivier, telah hidup bersama dengan pelukis Pablo Picasso 
selama tujuh tahun (1904-1911) dan ingin menikah dengannya. Namun 
sebelum hal itu dapat terlaksana ia harus resmi bercerai dulu dengan 
suaminya. Di sinilah kesulitan timbul, sang suami tidak jelas berada di 
mana berada.Bertahun-tahun ia mencari suaminya untuk menuntaskan 
perceraian mereka, agar ia dapat menikah dengan Picasso.Hingga 
akhirnya di pertengahan tahun 1940-an Fernande Olivier menemukan 
bahwa suaminya telah meninggal. Sang suami telah meninggal empat 
puluh tahun yang lalu, saat Fernande Olivier pertama kali bertemu dengan 
Picasso.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Kata Bijak Hari Ini.

Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah
berbuat kesalahan, selama ia menjadi lebih

bijaksana daripada sebelumnya.
(Alexander Pope)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Friday, March 22. 2002 6:19 AM
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Mulailah Memberi

Mulailah Memberi.

Bila tak seorang pun berbelas kasih pada kesulitan anda. Atau, tak ada 
yang mau merayakan keberhasilan anda. Atau tak seorang pun bersedia 
mendengarkan, memandang, memperhatikan apa pun pada diri anda. 
Jangan masukkan ke dalam hati.  Manusia selalu disibukkan oleh 
urusannya sendiri. Manusia kebanyakan mendahulukan kepentingannya 
sendiri. Anda tak perlu memasukkan itu ke dalam hati. Karena hanya akan 
menyesakkan dan membebani langkah anda.Ringankan hidup anda 
dengan memberi pada orang lain. Semakin banyak anda memberi 
semakin mudah anda memikul hidup ini.

Berdirilah di depan jendela. Pandanglah keluar. Tanyakan pada diri sendiri, 
apa yang bisa anda berikan pada dunia ini. Pasti ada alasan kuat 
mengapa anda hadir di sini. Bukan untuk merengek atau meminta dunia 
menyanjung anda.Keberadaan anda bukan untuk kesia-siaan. Bahkan 
seekor cacing pun dihidupkan untuk menggemburkan tanah. Dan, 
sebongkah batu dipadatkan untuk menahan gunung. Alangkah hebatnya 
anda dengan segala kekuatan yang tak dimiliki siapapun untuk mengubah 
dunia. Itu hanya terwujud bila anda mau memberikannya.

Tahukah Anda

Sampanye yang dipecahkan untuk meresmikan sebuah kapal laut ternyata 
adalah pengganti darah manusia. Orang-orang Viking dan para suku 
bangsa laut Selatan masa lampau selalu mengorbankan manusia saat 
mereka meresmikan sebuah kapal baru. Mereka percaya, jiwa-jiwa orang 
yang dikorbankan akan melindungi kapal dari bahaya.

Kebiasaan ini kemudian digantikan dengan mempersembahkan anggur 
pada masa masuknya agama Kristen, dan akhirnya digantikan dengan 
sampanye di masa kini.

Kata Bijak Hari Ini.

Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu,
mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan

besar dan saat rezeki melimpah.
(Kahlil Gibran)



Hanyalah Sementara

Hanyalah Sementara.

Ada kalanya tiba masa-masa sulit; yang membuat hidup serasa penuh 
kepedihan dan keluh kesah. Namun, pada saatnya jua tibalah masa-masa 
kegembiraan: yang membuat hidup terasa ringan dan terang. Tanpa 
sadar bibir kita basah dengan senyuman. Sesungguhnya, kesedihan, 
kegembiraan, kekecewaan, keriangan dan emosi-emosi lain hanyalah 
sementara.  Sebagaimana sesaatnya malam d i te lan s iang.  Tak 
selamanya kesedihan dan kegembiraan melanda anda. Semua itu datang 
silih berganti, tanpa selalu dapat dinanti.

Yang perlu anda pahami adalah kesementaraan ini. Kesementaraan 
menunjukkan bahwa emosi-emosi itu bukanlah milik anda. la hanya 
sebuah tawaran dari alam yang menuntun tindakan dan sikap anda. la 
bukanlah anda Saat gembira sadarilah kegembiraan itu. Saat sedih 
pahamilah kesedihan itu. Saat anda penuh dengan kesadaran akan emosi 
anda, saat itu anda bersentuhan dengan jiwa yang tenang milik anda

Tahukah Anda.

Bila mengeja dengan benar suatu kata tidak dianggap sesuatu yang 
penting, maka renungkanlah kisah Cinderella. Oleh karena seorang 
pengeja membuat satu kesalahan kecil, Cinderella akhirnya memakai 
sepatu yang salah untuk selama-lamanya.

Pada tahun 1697, seorang Perancis bernama Charles Perrault menyalin 
kisah Cinderella ke dalam bahasanya sendiri, Perancis. Dalam kisah 
Cinderella sebelumnya, sepatu Cinderella terbuat dari bulu tupai berwarna 
putih dan abu-abu. Bahasa Perancis untuk kata bulu adalah 'vair'.Charles 
salah menyalin, bahwa sepatu Cinderella terbuat dari 'verre', yang 
bunyinya sama dengan Vair', namun berbeda artinya yaitu 'kaca'.

Sejak itulah anak-anak sedunia membayangkan ada sebuah sepatu kaca 
yang berkilauan yang tertinggal di atas tangga istana, dan mereka 
terheran-heran mengapa mereka tidak pernah melihat sepatu seperti itu 
dalam kenyataannya.



Kata Bijak Hari Ini.

Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah
perbuatan-perbuatan baiknya dan kasihnya

yang tidak diketahui orang lain.
(William Wordsworth)

«XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Diam Adalah Emas

Diam Adalah Emas.

Saat anda tak memiliki kata-kata yang perlu dibicarakan, diamlah. Cukup
mudah untuk mengetahui kapan waktunya berbicara. Namun, mengetahui
kapan anda harus diam adalah hal yang jauh berbeda. Salah satu fungsi
bibir adalah untuk dikatupkan. Bagaimana anda bisa memperhatikan dan
mendengarkan dengan lidah yang berkata-kata. Diamlah demi kejernihan
pandangan anda. Orang yang mampu diam di tengah keinginan untuk
berbicara mampu menemukan kesadaran dirinya. Sekali anda membuka
mulut, anda akan temui betapa banyak kalimat-kalimat meluncur tanpa
disadari.  Mungkin sebagian kecil kata-kata itu tidak anda kehendaki.
Seringkali orang tergelincir oleh kerikil kecil, bukan batu besar.Butiran
mutiara indah hanya bisa tercipta bila kerang mutiara mengatupkan
bibirnya rapat-rapat. Sekali ia membuka lebar-lebar cangkangnya, maka
pasir dan kotoran laut segera memenuhi mulutnya. Inilah ibarat, kekuatan
anda untuk diam. Kebijakan seringkali tersimpan rapat dalam diamnya
para bijak. Untuk itu, anda perlu berusaha membukanya sekuat tenaga.
Bukankah pepatah mengatakan, "diam adalah emas".

************************************

Tahukah Anda!.

Ada seorang anak perempuan kecil yang bernama Grace Bedell, dan 
tinggal di New York. Saat berusia 11 tahun, dia menulis surat kepada 
seorang pria yang sangat terkenal. Surat ini berisi permintaan agar si pria 
tersebut memelihara jenggot. Grace menganggap wajah pria itu terlalu 
kurus, dan pria itu akan tampak lebih baik apabila berjenggot. Suatu hari, 
ketika pria ini datang ke kota Grace, yaitu kota New York, dengan naik 
kereta api. dia minta untuk bertemu dengan Grace. Grace pun pergi 
menemuinya, dan ketika pria itu melihat Grace. dia kemudian mencium 
Grace dan berkata. "Kamu lihat sendiri kan, aku membiarkan jenggot ini 
tumbuh untukmu. Grace."

Siapakah pria ini? Anda mungkin sering melihat gambar atau fotonya. 
Namanya tidaklah asing bagi anda, yaitu Abraham Lincoln, salah satu 
Presiden Amerika Serikat yang paling terkenal.

Anda dapat membayangkan betapa gembiranya Grace, karena seorang 
presiden mau mendengarkannya. Bahwa surat seorang anak perempuan 
kecil, Grace, mampu mengubah sejarah.

***********************************************************



Kata Bijak Hari Ini.

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di
tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi

dibalas dengan buah
(Abu Bakar Sibli)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tuesday, April 02, 2002 7:38 AM



Kuatnya Sebongkah Harapan

Kuatnya Sebongkah Harapan

Dahulu, ada seorang pengusaha yang cukup berhasil di kota ini. Ketika 
sang suami jatuh sakit, satu per satu pabrik mereka dijual. Harta mereka 
terkuras untuk berbagai biaya pengobatan. Hingga mereka harus pindah 
ke pinggiran kota dan membuka rumah makan sederhana. Sang suami 
pun telah tiada. Beberapa tahun kemudian, rumah makan itu pun harus 
berganti rupa menjadi warung makan yang lebih kecil sebelah pasar. 
Setelah lama tak mendengar kabarnya, kini setiap malam tampak sang 
istri dibantu oleh anak dan menantunya menggelar tikar berjualan lesehan 
di alun-alun kota. Cucunya sudah beberapa. Orang-orang pun masih 
mengenal masa lalunya yang berkelimpahan. Namun, ia tak kehilangan 
senyumnya yang tegar saat meladeni  para pembel i .  Wahai  ibu,  
bagaimana kau sedemikian kuat?

"Harapan nak! Jangan kehilangan harapan. Bukankah seorang guru dunia 
pernah berujar, karena harapanlah seorang ibu menyusui anaknya. 
Karena harapanlah kita menanam pohon meski kita tahu kita tak kan 
sempat memetik buahnya yang ranum bertahun-tahun kemudian. Sekali 
kau kehilangan harapan, kau kehilangan seluruh kekuatanmu untuk 
menghadapi dunia".

Tahukah Anda.

Menara Pisa, salah satu obyek wisata paling terkenal di Italia, ternyata 
menjadi miring karena salah bikin. Dan lebih dari itu, menara ini ternyata 
dibangun dalam waktu lebih dari seabad

Menara itu dibangun dalam tiga tahap. Tahap pertama dimulai tahun 1178, 
yang berlangsung hingga tingkat tiga. Pekerjaan dihentikan karena pada 
tahun ke l ima. menara sudah mulai mir ing ke selatan. Pekerjaan 
pembangunan menara dihentikan hingga kira-kira 100 tahun, sebelum 
pada tahun 1272 - tinggi menara ditambah 4 tingkat ke arah berlawanan -
agar menara dapat tegak



Karena tanah di  seki tar Menara Pisa t idak stabi l ,  pembangunan 
dihentikan, hingga akhirnya dilanjutkan pada tahun 1360 - atau 80 tahun 
kemudian. Pada pembangunan terakhir ini pula ditempatkan ruang 
lonceng pada puncak menara, dan Menara Pisa mendapatkan bentuknya 
seperti yang sekarang kita kenal.

Mungkinkah Menara Pisa ditegakkan? Mungkin saja. namun berdasarkan 
pengamatan para ilmuwan, sekalipun Menara Pisa ditegakkan, bagian-
bagian dalam menara tetap akan melengkung akibat terlalu banyak 
koreksi yang dilakukan sejak pembangunannya 823 tahun yang lampau.

Kata Bijak Hari Ini.

Apabila kamu tidak dapat memberikan kebaikan kepada
orang lain dengan kekayaanmu, berilah mereka kebaikan
dengan wajahmu yang berseri-seri, disertai akhlak yang

baik.(Nabi Muhammad SAW)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Olimpiade Yang Istimewa

Olimpiade Yang Istimewa.

Beberapa tahun lalu. diadakan olimpiade khusus orang-orang cacat di 
Seattle. Saat itu dilakukan pertandingan lari jarak 100 meter. Sembilan 
pelari telah bersiap-siap di tempat start masing-masing.

Ketika pistol tanda pertandingan dinyalakkan, mereka semua berlari, 
meski tidak tepat berada di garis lintasannya, namun semuanya berlari 
dengan wajah gembira menuju gar is  f in ish dan berusaha untuk 
memenangkan pertandingan. Kecuali, seorang pelari, anak lelaki, tiba-tiba 
tersandung dan terjatuh berguling beberapa kali. la lalu menangis.

Delapan pelari mendengar tangisan anak lelaki yang terjatuh itu. Mereka 
lalu memperlambat lari mereka dan menoleh ke belakang. Mereka semua 
berbalik dan berlarian menuju anak lelaki yang terjatuh di tanah itu.

Semuanya, tanpa terkecuali.

Seorang gad is  yang menyandang cacat keterbelakangan mental 
menunduk, memberikan sebuah ciuman padanya dan berkata, "Semoga 
ini membuatmu merasa lebih baik." Kemudian kesembilan pelari itu saling 
bergandengan tangan, berjalan bersama menyelesaikan pertandingan 
menuju garis finish.

Seluruh penonton yang ada di stadion itu berdiri, memberikan salut 
selama beberapa lama. Mereka yang berada di sana saat itu masih saja 
tak bosan-bosannya meneruskan kejadian ini. Tahukah anda mengapa? 
Karena di dalam diri kita yang terdalam kita tahu bahwa: dalam hidup ini 
tak ada yang jauh lebih berharga daripada kemenangan bagi kita semua. 
Yang terpenting dalam hidup ini adalah saling tolong menolong meraih 
kemenangan, meski kita harus mengalah dan mengubah diri kita sendiri.

(submitted by febriana



Tahukah Anda!.

Al Capone semasa hidup sering menyombongkan diri bahwa codet besar 
di bawah pipinya adalah akibat cedera yang dialaminya semasa berjuang 
dalam sebuah batalion yang mengalami kekalahan di Perancis pada 
Perang Dunia I. Namun kejadian yang sebenarnya bukanlah demikian.

Sebenarnya codet pada wajahnya itu terjadi saat ia masih menjadi 
preman kecil di sebuah rumah bordil di Brooklyn, New York semasa 
muda. Codet itu akibat akibat perkelahian-nya dengan sesama preman 
bernama Frank Gallucio dalam memperebutkan seorang wanita.

Al Capone sendiri tidak suka dengan panggilan 'Scarface Al' (Al si muka 
codet). la pernah mengancam redaktur koran Chicago American karena 
menyebutnya dengan nama tersebut.

Kata Bijak Hari Ini.

Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang
tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang

menangis: dan pada kematianmu semua
orang menangis sedih, tetapi hanya

kamu sendiri yang tersenyum.
(Mahatma Gandhi)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Thursday, April 04, 2002 6:38 AM



Nama Baik.

Nama Baik.

Alkisah pada suatu ketika, Angin, Air dan Nama Baik sedang mengadakan 
perjalanan bersama-sama. Angin, biasa datang terburu-buru seperti orang 
yang sedang marah. Bisa melompat di sini dan menendang debu di sana. 
Air berjalan dalam bentuk seorang putri, la selalu membawa kendi 
ditangannya, meneteskan beberapa air di atas tanah sekitarya. Nama Baik 
berwujud dalam seorang pemuda yang tampan dengan sikap-sikap yang 
baik. namun sedikit pemalu.

Mereka saling menyukai, meskipun mereka sangat berbeda satu sama 
lain. Ketika mereka harus berpisah, mereka bertanya, "Kapan kita bisa 
bertemu untuk mengadakan perjalanan yang lain lagi?"

Angin menjawab, "Engkau akan selalu menemukan aku di puncak 
gunung-gunung atau melompat-lompat di sekitar kakimu. Meniup debu ke 
mana kamu pergi."

Air berkata, "Aku juga akan selalu ada disekitarmu. Kamu bisa pergi ke 
laut atau sungai, bahkan ke dapur, untuk menemuiku."

Nama Baik tidak mengatakan apa-apa Angin dan Air bertanya, "Nama 
Baik, kapan dan dimana kita akan bertemu lagi?"
Nama Baik menjawab, "Kamu tidak akan bertemu aku lagi di manapun 
Siapapun yang telah kehilangan aku sekali saja. takkan pernah bisa 
mendapatkan aku lagi."

************************************

Tahukah Anda !.
Saat menaklukkan daerah Siberia yang sering diliputi oleh kegelapan 
selama berbulan-bulan, tentara Mongol memiliki cara sederhana untuk 
bisa pulang ke markas melewati kegelapan.

Di markas, para tentara Mongol meninggalkan anak-anak kuda. dan saat 
pergi berperang mereka membawa serta kuda-kuda betina. Setelah 
selesai melakukan penyerangan, tentara Mongol akan melepas tali kekang 
dari kuda-kuda betina dan mengikuti kuda-kuda itu pulang ke markas 
dituntun secara insting.

***********************************************************



Kata Bijak Hari Ini.

Keramahtamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan,
keramahtamahan dalam pemikiran menciptakan

kedamaian.keramahtamahan dalam memberi
menciptakan kasih.

(Lao Tse)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Surat Dari Sang Maha Pencipta

Surat Dari Sang Maha Pencipta

Saat kau bangun di pagi hari, AKU memandangmu dan berharap engkau 
akan berbicara kepadaKU, walaupun hanya sepatah kata meminta 
pendapatKU atau bersyukur kepadaKU atas sesuatu hal yang indah yang 
terjadi dalam hidupmu hari ini atau kemarin.

Tetapi AKU melihat engkau begitu sibuk mempersiapkan diri untuk pergi 
bekerja. AKU kembali menanti saat engkau sedang bersiap, AKU tahu
akan ada sedikit waktu bagimu untuk berhenti dan menyapaKU. tetapi 
engkau terlalu sibuk.

Disatu tempat, engkau duduk disebuah kursi selama lima belas menit 
tanpa melakukan apapun. Kemudian AKU melihat engkau menggerakkan 
kakimu. AKU berfikir engkau akan berbicara kepadaKU tetapi engkau 
ber lar i  ke te lephone,  dan menelepone seseorang teman untuk 
mendengarkan gosip terbaru. AKU melihatmu ketika engkau pergi bekerja 
dan AKU menant i  dengan sabar sepanjang har i .  Dengan semua 
kegiatanmu AKU berfikir engkau terlalu sibuk mengucapkan sesuatu 
kepadaKU.

Sebelum makan siang AKU melihatmu memandang ke sekeli l ing, 
mungkin engkau merasa malu untuk berbicara kepadaKU, itulah sebabnya 
mengapa engkau tidak menundukkan kepalamu. Engkau memandang tiga 
atau empat meja sekitarmu dan melihat beberapa temanmu berbicara dan 
menyebut namaKU dengan lembut sebelum mereka menyantap rizki yang 
AKU berikan, tetapi engkau tidak melakukannya. Yah, tidak apa-apa masih 
ada waktu yang tersisa dan aku berharap engkau akan berbicara 
kepadaKU, meskipun saat engkau pulang kerumah kelihatannya seakan-
akan banyak hal yang harus kau kerjakan.Setelah tugasmu selesai, 
engkau menyalakan TV, AKU tidak tahu apakah kau suka menonton TV 
atau tidak, hanya saja engkau selalu kesana dan menghabiskan banyak 
waktu setiap hari di depannya, tanpa memikirkan apapun dan hanya 
menikmati acara yang ditampilkan. Kembali AKU menanti dengan sabar 
saat engkau menonton TV dan menikmati makananmu tetapi kembali kau 
tidak berbicara kepadaKU.



Saat tidur KUpikir kau merasa terlalu lelah. Setelah mengucap-kan 
selamat malam kepada keluargamu, kau melompat ketempat tidur dan 
tertidur tanpa sepatahpun namaKU kau sebut. Tidak apa-apa karena 
mungkin engkau tidak menyadari bahwa AKU selalu hadir untukmu. AKU 
telah bersabar lebih lama dari yang kau sadari. AKU bahkan ingin 
mengajarkan bagaimana bersabar terhadap orang lain. AKU sangat 
menyayangimu, setiap hari AKU menantikan sepatah kata, do'a. pikiran 
atau ucapan syukur dari hatimu. Baiklah, engkau bangun kembali dan 
kembali AKU menanti dengan penuh kasih bahwa hari ini kau akan 
memberiku sedikit waktu untuk menyapaKU.

Tapi yang AKU tunggu...ah, tak jua kau menyapaKU. Dari detik ke detik, 
dari menit ke menit, dari jam ke jam. hingga hari berganti lagi. kau masih 
mengacuhkan AKU. Tak ada sepatah kata. tak ada seucap do'a, dan tak 
ada rasa. tak ada harapan dan keinginan untuk bersujud kepadaKU.

Apakah salahKU padamu1? Rizki yang AKU limpahkan, kesehatan yang 
AKU berikan, harta yang AKU relakan, makanan yang AKU hidangkan, 
anak-anak yang AKU rahmatkan, apakah hal itu tidak membuatmu ingat 
kepadaKU? Percayalah AKU selalu mengasihimu, dan AKU tetap 
b e r h a r a p  s u a t u  s a a t  e n g k a u  a k a n  m e n y a p a K U ,  m e m o h o n  
perlindunganKU. dan bersujud menghadapKU

Yang selalu menyertaimu setiap saat, 
ALLAH SWT.

(submitted by Dinda Maharani, maharanit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Tahukah Anda!.

Berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk menghitung dari 1 sampai 
dengan 1 triliun (1.000.000.000.000)?

Sekiranya tiap 1 satuan diperlukan waktu 1 detik, maka diperlukan waktu 1 
triliun detik, atau sama dengan16,67 milyar menit, atau sama dengan 
277,78 juta jam, atau sama dengan 11,57 juta hari, atau sama dengan 
31.709,79 tahun (tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan tahun).

Jadi Anda bisa membayangkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk 
menghi tung semua uang yang d ikorupsi  o leh para pejabat  dan 
konglomerat Indonesia, yang tingkat korupsinya merupakan yang tertinggi 
di dunia.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.

Kaca, porselen dan nama baik, adalah sesuatu yang
gampang sekali pecah, dan tak akan dapat

direkatkan kembali tanpa meninggalkan
bekas yang nampak.
(Benjamin Franklin)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Monday, April 08, 2002 7:09 AM
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Batu Kecil

Batu Kecil

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang 
sangat tinggi. Pada suatu saat ia harus menyampaikan pesan penting 
kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-
teriak,tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari 
mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia 
saja.

Oleh karena itu untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia 
mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya 
berhenti bekerja, mengambil uang itu lalu bekerja kembali. Pekerja itu 
mencoba lagi, tetapi usahanya yang keduapun memperoleh hasil yang 
sama.

Tiba-tiba ia mendapat ide. la mengambil batu kecil lalu melemparkannya 
ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena 
merasa sakit, temannya menengadah ke atas? Sekarang pekerja itu 
dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya.

Tuhan kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk 
membuat kita menengadah kepadaNya. Seringkali Tuhan melimpahi kita 
dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah 
kepadaNya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadaNya. Tuhan 
sering menjatuhkan "batu kecil" kepada kita.

(submitted by M.Firdiansyah firdian



Tahukah Anda.

Kesuksesan yang diperoleh Thomas Alva Edison, si penemu lampu listrik 
(yang juga memiliki kekayaan hingga USS 15 Juta dari 1.000 patent lebih) 
harus dibayar sangat mahal.

Ed ison  d i kena l  sanga t  pe l i t  o leh  pa ra  pegawa inya ,  l a  se r ing  
mempekerjakan pegawainya dalam jam kerja yang sangat panjang dan 
kondisi kerja membahayakan, namun membayar mereka dengan upah 
seminimal mungkin. Ini sebabnya ia tidak memperoleh kesetiaan dari para 
pegawainya.

Hidup Edison sebagian besar dihabiskan di laboratorium, dan ia hampir
tidak peduli akan keluarganya. Kedua istrinya semasa hidup menderita
depresi, dan anaknya yang tertua Thomas Alva Edison, Jr adalah seorang
alkoholik  dan   penderita   hipokondriak (sejenis  penyakit  mental  yang
menganggap diri sendiri selalu dalam keadaan sakit) - yang pada akhirnya
mengakhiri hidup dengan bunuh diri.

**************************************************************

Kata Bijak Hari Ini.

Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah
berada di atas kepala kita sendiri, tetapi selalu

berada di atas kepala orang lain.4
(Thomas Hardy) 

**************************************************************

Tuesday. April 09. 2002 8:07 AM



Tentang Waktu

Tentang Waktu.

Ambillah waktu untuk berpikir, itu adalah sumber kekuatan.

Ambillah waktu untuk bermain, itu adalah rahasia dari masa muda yang 
abadi.

Ambillah waktu untuk berdoa, itu adalah sumber ketenangan.

Ambillah waktu untuk belajar, itu adalah sumber kebijaksanaan

Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, itu adalah hak istimewa yang 
diberikan Tuhan.

Ambillah waktu untuk bersahabat itu adalah jalan menuju kebahagiaan.

Ambillah waktu untuk tertawa, itu adalah musik yang menggetarkan hati.

Ambillah waktu untuk memberi, itu adalah membuat hidup terasa berarti.

Ambillah waktu untuk bekerja, itu adalah nilai keberhasilan.

Ambillah waktu untuk beramal, itu adalah kunci menuju surga.



Tahukah Anda.

Bisnis CIarence A. Crane sebenarnya adalah coklat. tetapi saat musim 
panas, coklat cepat meleleh, dan bisnis CIarence terancam. Demi 
mengamankan bisnisnya, saat musim panas CIarence membuat dan 
menjual permen mint padat. Untuk mencetaknya, ia menyewa seorang 
pembuat pil lokal, guna mempress permen mintnya hingga berbentuk 
padat.  Karena kesalahan pada mesin pembuat pi l ,  permen yang 
dihasilkan ternyata tidak berbentuk bundar padat, melainkan berlubang di 
tengah seperti cincin. CIarence menjual permen cincin itu dengan nama 
"Life Savers", dan menjadi permen cincin pertama dan paling sukses di 
dunia.

Sejak pertama kali muncul di tahun 1912 hingga tahun 1980. permen 
paling laris di dunia ini diperkirakan telah terjual 30 Milyar keping, yang bila 
dijejerkan cukup untuk menjangkau bumi-bulan hingga tiga kali.

Di Indonesia, permen bolong seperti "Life Savers" diantaranya adalah 
bermerk "Polo" yang punya semboyan : Permen bolong rasa plong.

Kata Bijak Hari Ini.

Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-
putusnya dipukul ombak, la tidak saja tetap berdiri 

kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan 
gelombang itu. (Marcus Aurelius)

Wednesday, April 10. 2002 6:48 AM



Cermin Positif

Cermin Positif.

Mengkritik itu mudah, karena melihat kesalahan orang lain itu gampang. 
Namun kritik yang didasari oleh mencari-cari kesalahan orang lain tak 
mungkin dapat mempermudah keadaan.Anda tak perlu menghabiskan 
waktu dan tenaga anda untuk menilai apakah orang lain telah berbuat 
salah atau benar.Karena itu sangat mudah! Yang sulit adalah melihat 
kesa lahan  d i r i  send i r i .  Waspada i lah  b i l a  anda  beg i tu  panda i  
mengkritik.Jangan-jangan anda tak mampu lagi melihat kebenaran. Dan 
sebuta-butanya orang ialah mereka yang tak bisa menangkap cahaya 
kebenaran.

Sekali anda gembira bisa menemukan sebutir debu kesalahan orang lain, 
anda tergoda untuk mendapatkan yang sebesar kerikil. Begitu seterusnya, 
hingga tanpa sadar anda telah menciptakan gunung kesalahan orang. 
Orang tak pernah suka berkaca pada cermin yang memantulkan 
kekurangan wajahnya. Maka dari itu janganlah anda menjadi bayangan 
atas kesalahan orang lain. Bantulah mereka menemukan sisi positif diri 
mereka. Di saat itu pula orang lain akan memantulkan sisi baik anda 
sendiri.

(taken from rekan-kantor)

Tahukah Anda!.

Oxford University di Inggris didirikan akibat pertengkaran antara seorang 
raja dan seorang pemimpin agama. Raja Henry II (1133-1189), berseteru 
dengan Uskup Agung Thomas Becket (1118-1170). Perseteruan itu 
meluas ketika Raja Perancis ternyata ikut campur dengan mendukung 
Uskup Becket.

Untuk menghindari  meluasnya pengaruh Perancis, Raja Henry II 
memerintahkan agar seluruh mahasiswa Inggris dari Universitas Paris 
dipanggil pulang ke Inggris. Kebanyakan dari mahasiswa yang dipanggil 
pulang itu bermukim di kota Oxford. Untuk melanjutkan pendidikan mereka 
didirikanlah sebuah universitas yang sekarang kita kenal dengan nama 
Oxford University.

**************************************************************



Kata Bijak Hari Ini.

Karena manusia cinta akan dirinya, tersembunyilah baginya
aib dirinya; tidak kelihatan olehnya walaupun nyata. Kecil di

pandangnya walaupun bagaimana besarnya.
(Jalinus At Thabib)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Thursday, April 11, 2002 6:20 AM



Sebutir Pasir

Sebutir Pasir.

Penakluk pertama Mount Everest. puncak tertinggi dunia di Pegunungan 
Himalaya, Sir Edmund Hillary. pernah ditanya wartawan apa yang paling 
ditakutinya dalam menjelajah alam.Dia lalu mengaku tidak takut pada 
binatang buas, jurang yang curam, bongkahan es raksasa, atau padang 
pasir yang luas dan gersang sekali pun!

Lantas apa? "Sebutir pasir yang terselip di sela-sela jari kaki," kata Hillary. 
Wartawan heran, tetapi sang penjelajah melanjutkan kata-katanya, 
"Sebutir pasir yang masuk di sela-sela jari kaki sering sekali menjadi awal 
malapetaka, la bisa masuk ke kulit kaki atau menyelusup lewat kuku. 
Lama-lama jari kaki terkena infeksi, lalu membusuk. Tanpa sadar, kaki 
pun tak bisa digerakkan. Itulah malapetaka bagi seorang penjelajah sebab 
dia harus ditandu."

Harimau, buaya, dan beruang, meski buas, adalah binatang yang secara 
naluriah takut menghadapi manusia. Sedang menghadapi jurang yang 
dalam dan ganasnya padang pasir, seorang penjelajah sudah punya 
persiapan memadai. Tetapi, jika menghadapi sebutir pasir yang akan 
masuk ke jari kaki. seorang penjelajah tak mempersiapkannya. Dia 
cenderung mengabaikannya.

Apa yang dinyatakan Hillary. kalau kita renungkan, sebetulnya sama 
dengan orang yang mengabaikan dosa-dosa kecil. Orang yang malakukan 
dosa kecil, misalnya mencoba-coba mencicipi minuman keras atau 
membicarakan keburukan orang lain. sering menganggap hal itu adalah 
dosa yang kecil. Karena itu. banyak orang yang kebablasan melakukan 
dosa-dosa kecil sehingga lambat laun jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi 
kebiasaan, dosa kecil itu pun akanberubah jadi dosa besar yang sangat 
membahayakan dirinya dan masyarakat.

Melihat kemungkinan potensi kerusakan besar yang tercipta dari dosa-
dosa kecil itulah, Nabi Muhammad saw mewanti-wanti agar ummatnya 
tidak mengabaikan dosa-dosa kecil seraya tidak melupa kan amal baik 
kendati kecil juga.



Dalam kisah sufi, seorang pelacur masuk surga hanya karena memberi 
minum anjing yang kehausan. Perbuatan yang cenderung dinilai sangat 
kecil itu ternyata di mata Allah punya nilai sangat besar karena faktor 
keikhlasannya. Bukankah semua roh yang ada di seluruh jagad ini, 
termasuk roh anjing tersebut, hakikatnya berasal dari Tuhan Yang Maha 
Pencipta juga? Itulahnilai setetes air penyejuk yang diberikan sang pelacur 
pada anjing yang kehausan.

(submitted by desta(5?j...i

Tahukah Anda.

Di kota Korintius, pada masa Yunani kuno. pelacuran adalah industri 
utama kota itu. Lebih dari 1.000 wanita bekerja sebagai pelacur di kuil 
Aphrodite yang terletak di kota PorneTidak heran kota itu menjadi tujuan 
utama tempat hiburan para pelaut di masa itu.

Di kemudian hari, kata Porne itu sendiri berarti pelacur dalam bahasa 
Yunani, dan dari kata inilah kita mengenal istilah Pornografi, yang berarti 
"gambar/tulisan pelacur".

Kata Bijak Hari Ini.

Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah
kesangsian.Tetapi, jika orang sudah mulai berpegang

pada kesangsian, maka hilanglah keyakinan.
(Sir Francis Bacon)

Friday, April 12, 2002 6:21 AM

DISULAP MENJADI PDF OLEH

yohukm@yahoo.com

2008,awal tahun



Cerita Dari Gunung

Cerita Dari Gunung

Seorang bocah mengisi waktu luang dengan kegiatan mendaki gunung 
bersama ayahnya. Entah mengapa, tiba-tiba si bocah tersandung akar 
pohon dan jatuh. "Aduhh!" jeritannya memecah keheningan suasana 
pegunungan. Si bocah amat terkejut, ketika ia mendengar suara di  
kejauhan menirukan teriakannya persis sama, "Aduhh!"

Dasar anak-anak, ia berteriak lagi, "Hei! Siapa kau?" Jawaban yang 
terdengar, "Hei! Siapa kau?" Lantaran kesal mengetahui suaranya selalu 
ditirukan, si anak berseru. "Pengecut kamu!" Lagi-lagi ia terkejut ketika 
suara dari sana membalasnya dengan umpatan serupa, la bertanya 
kepada sang ayah. "Apa yang terjadi?"

Dengan penuh kearifan sang ayah tersenyum, "Anakku, coba perhatikan." 
Lelaki itu berkata keras, "Saya kagum padamu!" Suara di kejauhan 
menjawab, "Saya kagum padamu!" Sekali lagi sang ayah berteriak "Kamu 
sang juara!" Suara itu menjawab, "Kamu sang juara!"

Sang bocah sangat keheranan, meski demikian ia tetap belum mengerti. 
Lalu sang ayah menjelaskan. "Suara itu adalah GEMA,tapi sesungguhnya 
itulah KEHIDUPAN."

Kehidupan memberi umpan balik atas semua ucapan dan tindakanmu. 
Dengan kata lain, kehidupan kita adalah sebuah pantulan atau bayangan 
atas tindakan kita. Bila kamu ingin mendapatkan lebih banyak cinta di 
dunia ini. ya ciptakan cinta di dalam hatimu.Bila kamu menginginkan tim 
kerjamu punya kemampuan tinggi, ya tingkatkan kemampuan itu. Hidup 
akan memberikan kembali segala sesuatu yang telah kau berikan 
kepadanya. Ingat, hidup bukan sebuah kebetulan tapi sebuah bayangan 
dirimu.



Tahukah Anda!.

Semasa mengajar di Cambridge University. Sir Isaac Newton dianggap 
sebagai dosen yang payah, la cuma mengajar delapan kali dalam 
setahun, dan kuliahnya dianggap tidak menarik.

Namun di Cambridge University, Sir Isaac Newton mendapat kedudukan 
pengajar tertinggi yaitu Lucasian Professor bidang Matematika. Posisi 
yang sekarang dijabat Stephen W. Hawking.

*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.

Perbuatan-perbuatan salah adalah biasa bagi manusia,
tetapi perbuatan pura-pura itulah sebenarnya yang

menimbulkan permusuhan dan pengkhianatan.
(Johan Wolfgang Goethe)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Monday, April 15, 2002 7:00 AM



Di Balik Bayang-Bayang

Di Balik Bayang-Bayang

Banyak orang bersembunyi di balik bayang-bayang orang lain, sekedar 
untuk ikut menikmati sedikit keberhasilan. Mereka mengakui ide, jerih 
payah, karya dan keberhasilan orang lain sebagai milik mereka. Bila anda 
melakukan hal ini. maka ini bukan saja kegagalan anda, namun juga 
kekalahan telak bagi integritas anda. Akuilah keberhasilan orang lain 
dengan menghargai dan menghormati apa yang telah mereka raih. 
Nyatakan dengan tulus bahwa keberhasilan ini bukan mil ik anda. 
Keberhasilan semu bagaikan pakaian indah yang terpajang di etalase 
toko. Seberapa bagus itu anda katakan, tetap saja anda tidak berhak 
mengenakannya. Mulailah meniti keberhasilan anda sendiri. Meski hanya 
setetes, keberhasilan sejati adalah mata air bagi padang pasir anda.

Bersembunyi dibalik bayang-bayang mungkin membuat anda nyaman. 
Namun apa yang bisa diberikan sebuah bayangan hanyalah kegelapan. 
Selama anda berjalan di bawah remang-remang, bagaimana anda bisa 
mengetahui tempat yang dituju? Karena itu, keluarlah. Tunjukkan 
kemampuan anda sendiri. Berjalan di bawah terik matahari selalu 
melelahkan. Namun, keringat itu adalah keringat anda sendiri. Itulah 
kehormatan anda. yang jauh lebih berharga daripada keberhasilan semu 
dengan menipu diri sendiri.

(taken from rekan-kantor)

Tahukah Anda!.

Di Mexico terdapat sebuah tempat, tepatnya sebuah tanjung, yang diberi 
nama Yucatan. Nama ini memiliki sejarah yang unik. Saat Fransisco 
Fernandez de Cordoba mendarat di  tempat i tu di  tahun 1517, ia 
menanyakan nama tempat itu kepada penduduk suku Maya setempat. 
Semua penduduk yang ditanya menjawab "Yukatan". De Cordoba 
kemudian menamai tempat itu Yucatan.

Saat itu ia tidak mengetahui bahwa dalam bahasa Maya, Yucatan berarti 
"Saya tidak mengerti maksud anda". Nama Yucatan itu tetap melekat 
hingga sekarang.

**************************************************************



Kata Bijak Hari Ini

Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil;
kita baru yakin kalau kita telah berhasil

melakukannya dengan baik.

(Evelyn Underhill)
txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx»

Tuesday, April 16, 2002 6:28 AM



Pikiran Kita

Pikiran Kita

Perhatikan sekeliling anda. Rumah anda. mobil anda. komputer di depan 
anda. telepon, kulkas, jam. buku. dan lain sebagainya. Segalanya berasal 
dari pikiran manusia. Coba perhatikan, sedemikian banyak hal dapat 
dikerjakan oleh pikiran.

Beberapa ilmuwan menyatakan bahwa manusia normal cuma mengguna 
kan kurang dari lima persen kapasitas otaknya. Dan banyak dari kita 
sudah puas dengan sebegitu. Bayangkan apa yang dapat dicapai bila kita 
berani menggunakan lebih.

Pada kenyataannya, pikiran tidak memiliki batas. Anda tidak perlu uang, 
ruang khusus, steker listrik, ataupun batere untuk berpikir. Anda bukan 
robot. Anda dapat memikirkan hal yang paling besar, hal yang paling rumit, 
bahkan sambil mandi ataupun sikat gigi. Sebagaimana otot kita. pikiran 
akan semakin kuat bila semakin sering digunakan, semakin pikiran 
tertantang, semakin besar yang bisa ia kerjakan.

Kita hidup di dunia di mana uang dicetak dari ide dan pikiran.Pikiran anda 
dapat "membeli" dan "membawa" apapun yang andaperlukan. Gunakan 
pikiran anda. dan ia akan bekerja untuk anda.

Tahukah Anda 

Salah seorang tokoh sejarah dunia yang mungkin paling sering membuat 
kekeliruan sekaligus keliru ditafsirkan adalah Christopher Columbus.

Meski mengemban tugas langsung dari ratu Spanyol menjelajah ke arah 
Barat, Columbus sebenarnya bukan warga Spanyol, la warga Italia. 
Christopher Columbus juga bukan penjelajah pertama yang menemukan 
benua Amerika. Jauh sebelum Columbus. sudah banyak orang Cina, 
Irlandia, dan Viking sempat berkeliaran di sana. Suku Indian Amerika juga 
berasal dari daratan Asia Timur-Laut yang merambah masuk ke daratan 
Amerika melalui jalur utara, yang diduga dahulu masih menjadi satu 
dengan Asia. Hanya saja para pendahulu Columbus itu kalah promosi, 
akibat kurang public relations dan pemberitahuan formal maupun informal, 
hingga di lembaran sejarah, riwayat penjelajahan mereka tertutup 
gemerlap popularitas Columbus.



Di Amerika Serikat, Columbus dielu-elukan sebagai pahlawan, padaha 
pelaut obsesif ini sendiri belum pernah menginjak bumi daratan wilayah 
Amerika Serikat sama sekali.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah
penakut dan bimbang. Teman yang paling setia,

hanyalah keberanian dan keyakinan
yang teguh.

(Andrew Jackson)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wednesday, April 17, 2002 6:28 AM
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Hati Yang Tulus

Hati Yang Tulus.

Jika anda memiliki hati yang tulus, penuh penghargaan, serta gembira 
atas kebaikan yang dicapai oleh orang lain, maka tak ada yang akan anda 
berikan pada mereka selain pujian dan jabat tangan selamat yang 
meninggikan kepercayaan. Tak ada pula rintangan bagi anda untuk turut 
larut merayakan keberhasilan mereka.

Namun, jika anda menyimpan hati yang culas, penuh kecurigaan serta iri 
dengki atas kemajuan yang diperoleh oleh orang lain, meski itu teman 
karib anda sendiri, maka tak ada yang akan anda lontarkan selain celaan 
dan ucapan cemooh yang merendahkan. Tak ada hambatan bagi anda 
untuk membuang muka menyangsikan keberhasilan mereka.

Memang, hati yang busuk, meski dibungkus sutra terbaik pun. pada 
ujungnya akan mengeluarkan bau tak sedap. Entah itu dalam ucapan, 
atau tindakan. Sedangkan hati yang jernih, tak perlu disembunyikan, la 
akan memancarkan kecantikannya, baik dalam perkataan dan perilaku.

(taken from rekan-rantor)

Kalau saja Marco Polo tidak ditangkap dan dipenjara selama setahun oleh 
pemerintah kota Genoa, tentu dunia tidak akan mengetahui cerita 
petualangannya sepanjang 22 tahun ke Timur Jauh. Saat ia kembali ke 
Venesia setelah perjalanannya ke Timur Jauh, Marco Polo menjabat 
"Komandan kehormatan" dalam perang antara Venesia melawan Genoa.

Dalam pertempuran di pulau Curzold, galeonnya tertangkap, dan ia 
ditawan di penjara Genoa. Di dalam penjara itulah Marco Polo bertemu 
dengan seorang penulis bernama Rustichello, yang mendengar cerita 
petualangan Marco Polo selama dalam tahanan, dan berhasil membujuk 
Marco Polo untuk menulis buku tentang petualangannya ke Timur Jauh.

Tanpa buku Marco Polo ini, ada kemungkinan orang Eropa juga tidak 
menemukan benua Amerika. Christopher Columbus sangat terinspirasi 
oleh buku petualangan Marco Polo, sehingga ia ingin mencapai Timur 
Jauh lewat laut.



Kata Bijak Hari Ini.
Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita

miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang
belum kita capai.
(Schopenhauer)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Thursday, April 18. 2002 5:45 AM



Setiap Langkah Adalah Anugerah

Setiap Langkah Adalah Anugerah.

Seorang profesor diundang untuk berbicara di sebuah basis militer. Di 
sana ia berjumpa dengan seorang prajurit yang tak mungkin dilupakannya, 
bernama Harry.

Harry yang dikirim untuk menjemput sang profesor di bandara. Setelah 
saling memperkenalkan diri, mereka menuju ke tempat pengambilan 
kopor. Ketika berjalan keluar, Harry sering menghilang. Banyak hal yang 
dilakukannya, la membantu seorang wanita tua yang kopornya jatuh. 
Kemudian mengangkat  seorang anak kec i l  agar  dapat  mel ihat  
pemandangan,  la  juga menolong  o rang  yang te rsesa t  dengan 
menunjukkan arah yang benar. Setiap kali, ia kembali ke sisi profesor itu 
dengan senyum lebar menghiasi wajahnya.

"Dari mana Anda belajar melakukan hal-hal seperti itu?" tanya sang 
profesor. "Oh," kata Harry, "selama perang, saya kira." Lalu ia menuturkan 
kisah perjalanan tugasnya di Vietnam. Juga tentang tugasnya saat 
membersihkan ladang ranjau, dan bagaimana ia harus menyaksikan satu 
persatu temannya tewas terkena ledakan ranjau di depan matanya.

"Saya belajar untuk hidup diantara pijakan setiap langkah, "katanya. "Saya 
tak pernah tahu apakah langkah berikutnya merupakan pijakan yang 
terakhir, sehingga saya belajar untuk melakukan segala sesuatu yang 
sanggup saya lakukan tatkala mengangkat dan memijakkan kaki. Setiap 
langkah yang saya ayunkan merupakan sebuah dunia baru, dan saya kira 
sejak saat itulah saya menjalani kehidupan seperti ini." Kelimpahan hidup 
tidak ditentukan oleh berapa lama kita hidup, tetapi sejauh mana kita 
menjalani kehidupan yang berkualitas.

**************************************************************



Tahukah Anda.
Sir Henry Wyat, seorang bangsawan di masa pemerintahan Raja Richard 
III (1452-1485) dari Inggris, dijebloskan ke Tower of London, dengan 
tuduhan terlibat kejahatan politik dan dijatuhi hukuman mati dengan jalan 
dibiarkan mati kelaparan.

Kucing milik Sir Henry Wyat. mengikuti tuannya ke Tower of London, dan 
setiap hari kucing itu membawa seekor merpati bagi tuannya lewat 
cerobong. Dengan jalan inilah Sir Henry Wyat dapat tetap hidup hingga 
berbulan-bulan.

Sang raja, yang mendengar keajaiban ini akhirnya memerintahkan Sir 
Henry Wyat agar dilepaskan dari tempat tahanannya.

Kata Bijak Hari Ini.

Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri
mereka melakukan hal yang harus dikerjakan
ketika hal itu memang harus dikerjakan,entah

mereka menyukainya atau tidak.
(Aldus Huxley)

Friday, April 19, 2002 6:56 AM
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Putus Asa

Putus Asa.

Pada suatu saat. Iblis mengiklankan bahwa ia akan mengobral perkakas-
perkakas kerjanya. Pada hari H, seluruh perkakasnya dipajang untuk 
dilihat calon pembelinya, lengkap dengan harga jualnya. Seperti kalau kita 
masuk ke toko hardware, barang yang dijual sungguh menarik, dan 
semua barang kelihatan sangat berguna sesuai fungsinya. Harganyapun 
tidak mahal.

Barang yang dijual antara lain; Dengki, Iri. Tidak Jujur, Tidak Menghargai 
Orang Lain. Tak Tahu Terima Kasih. Malas, Dendam, dan lain-lainnya.

Di suatu pojok display. ada satu perkakas yang bentuknya sederhana, 
sudah agak aus, tetapi harganya sangat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi 
dibandingkan yang lain.

Salah satu calon pembeli  bertanya, "Ini  alat apa namanya? "Iblis 
menjawab: "Itu namanya Putus Asa" "Kenapa harganya mahal sekali, 
padahal sudah aus?" "Ya, karena perkakas ini sangat mudah dipakai dan 
berdaya guna tinggi. Saya bisa dengan mudah masuk ke dalam hati 
manusia dengan alat ini dibandingkan dengan alat lain. Begitu saya 
berhasil masuk ke dalam hati manusia, saya dengan sangat mudah 
melakukan apa saja yang saya inginkan terhadap manusia tersebut. 
Barang ini menjadi aus karena saya sering mengguna-kannya kepada 
hampir semua orang, karena kebanyakan manusia tidak tahu kalau Putus 
Asa itu milik saya".

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Tahukah Anda

Konon, salah satu karakteristik masyarakat modern adalah tidak percaya 
takhyul. Anggapan modern semacam itu tidak selalu benar. Dalam 
sebuah art ikel  di  Smithsonian Magazine,Februari  1987, berjudul 
"Triskaidekaphobia" (ketakutan terhadap angka 13). psikososiolog Paul 
Hoffman melaporkan hasil risetnya bahwa akibat phobia dengan nama 
ruwet itu, setiap tahun Amerika Serikat dirugikan minimal satu biliun dolar 
AS akibat absenteisme, pembatalan perjalanan darat, udara, dan laut, 
sambil memerosotkan kinerja ekonomi, industri, dan bisnis pada setiap 
tanggal 13 setiap bulan, apalagi bila kebetulan jatuh pada hari Friday! 
Tidak heran, film "Friday The 13th" begitu laris dikonsumsi di Amerika 
Serikat, sampai diproduksi serial beruntun.Beberapa insan paling maha 
kaya raya, seperti Paul Getty, sampai pun Presiden AS, seperti Franklin 
Delano Roosevelt. selalu tegas menolak hadir dalam acara resmi yang 
dihadiri tiga belas orang.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.

Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka 
bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. 
(Ernest Newman)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Monday. April 22. 2002 6:42 AM
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Keberhasilan Adalah Buah Kesabaran

Keberhasilan Adalah Buah Kesabaran

Jangan terkecoh dengan keberhasilan seseorang. Di balik kejayaan selalu 
ada jalan panjang yang berisikan catatan perjuangan dan pengorbanan. 
Keringat dan kepayahan. Tak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. 
Bila anda terpesona pada kenyamanan yang diberikan oleh kesuksesan, 
anda bisa lupa dari keharusan untuk berupaya. Namun, bila anda 
terkagum pada ketegaran seseorang dalam berusaha, anda menyerap 
energi kekuatan, keberanian dan kesabaran. Tak ada harga diskon untuk 
sebuah keberhasilan. Berusahalah terus.

Pohon besar mampu menahan terjangan badai karena memiliki batang 
dan akar yang kokoh. Belasan tahun diperlukan untuk menumbuhkan dan 
melatih kekuatan. Bulan demi bulan, hujan menguatkan jaringan kayunya. 
Tahun demi tahun, pohon-pohon besar lain melindunginya dari terpaan 
hujan. Tak ada hitungan malam untuk mencetak sebongkah batang yang 
tegar. Tak ada hitungan siang untuk menumbuhkan akar yang kekar 
mencengkeram bumi. Hanya dengan kesabaranlah anda bisa meraih 
keberhasilan. Tumbuhkan kesabaran bukan sekedar kecepatan meraih 
sukses.

Tahukah Anda.

Ada yang menarik soal keterkaitan angka 13 dengan mata uang Amerika 
Serikat (AS S).

Jika kita teliti selembar uang kertas satu dolar AS, ternyata di bagian 
belakang tampil piramid dengan 13 jenjang. Semboyan di atasnya 
berbunyi "Annuit Coeptis" yang terdiri dari 13 huruf. Di pita tergigit paruh 
burung elang tertulis "E Pluribus Unum", juga terdiri dari 13 huruf. Di atas 
kepala sang elang bersinar 13 bintang, di perisai terlukis 13 garis, cakar 
kiri mencengkeram 13 anak panah, sementara di cakar kanan sebuah 
batang dengan 13 daun zaitun, perlambang bahwa pada masa berdirinya, 
semula Amerika Serikat memang terdiri dari hanya 13 negara bagian.

Meskipun nilainya mungkin sering naik-turun, namun tidak disangkal 
bahwa AS S - serba 13 itu - sampai kini tidak dapat dianggap berkarier 
sial. malah telah diakui sebagai mata uang paling suprematif di dalam 
sistem moneter dunia.

*****************************************************************************



Kata Bijak Hari Ini

Belajarlah dari kesalahan orang lain. Anda tak dapat hidup
cukup lama untuk melakukan semua kesalahan

itu sendiri.
(Martin Vanbee)

txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
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Kesempatan Di Sekeliling Anda

Kesempatan Di Sekeliling Anda

Kesuksesan tidak mendatangi anda. Andalah yang harus menemuinya. 
Terserah anda sendiri apakah mau membuka pintu diri anda untuk suatu 
kesempatan. Kesempatan emas yang anda cari-cari berada di dalam diri 
anda sendiri. Tidak tergantung pada lingkungan anda, atau keberuntungan, 
atau pertolongan orang lain. Semua itu ada di dalam diri anda sendiri.

Anda bisa memulai dimanapun anda berada setiap saat. Rumput di 
kejauhan mungkin tampak lebih hijau, namun kesempatan itu tepat berada 
dimana anda berada. Ketika kesempatan itu muncul, ambillah keuntungan 
darinya.

Anda t idak memerlukan lebih banyak kekuatan, atau lebih besar 
kemampuan, atau lebih luasnya kesempatan. Yang anda perlukan adalah 
menggunakan apa yang anda mi l ik i  sekarang.  Bela jar lah untuk 
menangkap kemujuran, yang selalu berada di sekeliling anda. Setiap 
situasi yang dipandang dengan baik adalah kesempatan.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah Anda !

Pesawat terbang militer Jepang - Zero yang paling terkenal semasa 
Perang Dunia II, didesain oleh seorang Amerika.

Perancang pertama pesawat itu - Howard Hughes mengajukan desain 
pesawat itu kepada Angkatan Bersenjata Amerika Serikat namun ditolak 
dengan alasan pesawat itu terlampau ringan dan kurang tahan tembak.

Pihak Jepang kemudian menjiplak desain pesawat itu dan diproduksi oleh 
Mitsubishi. Pesawat ini disebut Zero karena diperkenalkan pertama kali 
bulan Agustus 1940 yang jatuh pada tahun 2600 pada penanggalan 
Jepang.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.

Dalam masalah hati nurani, pikiran pertamalah yang terbaik.
Dalam masalah kebijaksanaan, pemikiran terakhirlah

yang paling baik.
(Robert Hall)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Pelajaran Sang Keledai

Pelajaran Sang Keledai.

Suatu hari keledai milik seorang petani jatuh ke dalam sumur.Sementara 
si petani, sang pemiliknya, memikirkan apa yang harus dilakukannya.

Akhirnya, ia memutuskan bahwa hewan itu sudah tua dan sumur juga 
perlu ditimbun karena berbahaya. Jadi tidak berguna menolong si keledai, 
la mengajak tetangganya untuk membantu-nya. Mereka membawa sekop 
dan mulai menyekop tanah ke dalam sumur.

Ketika si keledai menyadari apa yang sedang terjadi, ia meronta-ronta. 
Tetapi kemudian, ia menjadi diam. Setelah beberapa sekop tanah 
dituangkan ke dalam sumur, si petani melihat ke dalam sumur dan 
tercengang melihatnya.

Walaupun punggungnya terus ditimpa oleh bersekop-sekop tanah dan 
ko to ran ,  s i  ke leda i  me lakukan  sesua tu  yang  menak jubkan . la  
mengguncang-guncangkan badannya agar  tanah yang menimpa 
punggungnya turun ke bawah, lalu menaiki tanah itu

Si petani terus menuangkan tanah kotor ke atas punggung hewan itu, 
namun si keledai juga terus menguncangkan badannya dan kemudian 
melangkah naik. Si keledai akhirnya bisa meloncat dari sumur dan 
kemudian melarikan diri.

Renungan:

Kehidupan terus saja menuangkan tanah dan kotoran kepada kita, segala 
macam tanah dan kotoran. Cara untuk keluar dari "sumur" (kesedihan dan 
masalah) adalah dengan menguncangkan segala tanah dan kotoran dari 
diri kita (pikiran dan hati kita) dan melangkah naik dari "sumur" dengan 
menggunakan hal-hal tersebut sebagai pijakan.

Setiap masalah-masalah ki ta merupakan satu batu pi jakan untuk 
melangkah. Kita dapat keluar dari "sumur" yang terdalam dengan terus 
berjuang, jangan pernah menyerah. Guncangkanlah hal-hal negatif yang 
menimpa dan melangkahlah naik.



Tahukah Anda.

Demi membasmi takhyul bahwa angka 13 adalah angka sial. pada tahun 
1884, sekelompok warga Kota New York nekat mendirikan The Thirteen 
Club! Mereka sengaja menyelenggarakan pertemuan rutin pada tanggal 
13 setiap bulan yang dimulai tepat pada pukul 13.13 di suatu gedung 
pertemuan bernomor 13, dihadiri 13 insan (atau apabila lebih harus tepat 
berjumlah kelipatan 13), dengan iuran per anggota AS S 13 setiap bulan.

Mereka ingin membuktikan bahwa segenap anggota klab 13 itu sama 
sehat, sama makmur, sama selamat, sama beruntung, dan sama 
panjang-usia dengan anggota klab mana pun. Namun yang jelas, misi The 
Thirteen Club itu bernasib sial. Terbukti takhyul atas angka 13 sebagai sial 
itu tetap saja bertahan merajalela sampai masa kini.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini

Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika
memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal

yang sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan
mengetahui masa depan jika Anda

menunggu-nunggu.
(William Feather)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Thursday. April 25 2002 7:07 AM
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Hidup Adalah

Hidup Adalah.

Hidup adalah masalah pilihan.
Memilih untuk bahagia atau untuk sengsara.
Memilih untuk dipulihkan atau untuk menyimpan kepahitan.
Memilih untuk mengampuni atau untuk mendendam.

Hidup adalah masalah pilihan.
Kebahagiaan   semu   bisa  anda  dapatkan,   yang  sejati tak jauh  dari
jangkauan.
Cinta kasih juga bisa anda miliki, namun dendam dan amarah juga bisa
anda alami.

Persahabatan nan indah bukan impian, pengkhianatan dan kepahitan 
mungkin anda dapati.

Hidup adalah masalah pilihan.
Mengenai bagaimana anda menjalani hidup Mengenai bagaimana anda 
menghabiskan seluruh waktu. Mengenai bagaimana anda mencapai 
impian. Dan mengenai bagaimana anda memandang kehidupan.

Ada  o rang  yang  menganggap  keh idupan  sebaga i  ang in  yang  
berhembus.Banyak yang datang dan yang pergi. Tak dapat ditebak, dan 
tak dapat diselami.

A d a  p u l a  y a n g  m e n g a n g g a p  k e h i d u p a n  s e b a g a i  m e d a n  
peperangan.Dimana ia harus berjuang tanpa henti. Tanpa kedamaian di 
hati.

Sementara yang lain menganggap kehidupan sebagai kutuk dari Yang 
Mahakuasa. Hidup tak lagi berarti bagi dirinya. Ratap tak pernah jauh dari 
mulutnya. Air mata mengalir siang dan malam, sebab hanyalah duka 
nestapa yang ada.

Namun...

Orang yang berbahagia menganggap kehidupan sebagai suatu emas 
yang mulia. Harta nan sangat berharga. Anugrah Ilahi yang tak tertandingi.



Dijalaninya hidup, dengan asa dan impian. Berjalan dalam jalan Sang 
Pencipta. Berserah sepenuhnya. Melangkah setapak demi setapak. 
Sampai didapatinya mahkota kemuliannya.

Hidup adalah masalah pilihan. Yang manakah yang anda pilih?

Tanyalah pada diri sendiri.

Dan jalanilah hidup anda.....

**************************************************************

Tahukah Anda.

James S. Ritty, seorang pemilik sebuah bar di Dayton. Ohio Amerika 
Serikat, mengalami stress berat akibat pekerjaannya sebagai bartender. 
Dok te r  menyarankannya un tuk  ber is t i raha t  dengan berw isa ta  
menggunakan kapal laut.

Selama di atas kapal, Ritty memperhatikan sebuah alat yang digunakan 
untuk menghitung kecepatan baling-baling kapal, dari alat inilah Ritty 
mendapat ide untuk menggunakan prinsip yang sama bagi alat penghitung 
uang. Dengan bantuan saudara laki-lakinya, John - Ritty berhasi l  
menciptakan mesin kas pertama dan mempatenkan penemuannya di 
bulan November 1879.

Lima tahun kemudian, Kolonel John Henry Patterson membeli perusahaan
yang didirikan Ritty dan mengganti namanya dengan National Cash
Register (NCR) - salah satu perusahaan pembuat komputer dan alat
kantor terkenal dunia.

**************************************************************

Kata Bijak Hari Ini

Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan
pedangnya ke pundak lawan, tetapi pahlawan

sebenarnya ialah orang yang sanggup
menguasai dirinya dikala ia marah.

(Nabi Muhammad SAW)



Bersyukurlah

Bersyukurlah.

Jika populasi bumi berkurang hingga menjadi sebuah desa dengan hanya 
100 orang penduduk, seperti apakah profil desa kecil yang beragam ini, 
jika seluruh perhitungan rasio kependudukan dianggap masih berlaku ?

Philip M.Hartner, MD dari Fakultas Kedokteran Stanford University 
Amerika Serikat, mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan ini.

Berdasarkan analisanya, desa kecil bumi akan terdiri dari:
57 orang Asia
21 orang Eropa
14 orang berasal dari belahan bumi sebelah barat
8 orang Afrika

52 perempuan 48 
laki-laki

80 bukan kulit putih 
20 kulit putih

89 heteroseksual 
11 homoseksual

6 orang memiliki 59% dari seluruh kekayaan bumi, dan keenam orang
tersebut seluruhnya berasal dari Amerika Serikat.
80 orang tinggal di rumah-rumah yang tidak menenuhi Standard
70 orang tidak dapat membaca
50 orang menderita kekurangan gizi
1 orang hampir meninggal
1 orang sedang hamil
1 orang memiliki latar belakang perguruan tinggi
1 orang memiliki komputer

Marilah kita merenungkan analisa Hartner dan mulai dari hal-hal sebagai 
berikut:

* Jika anda tinggal di rumah yang baik. memiliki banyak makanan dan 
dapat membaca, anda adalah bagian dari kelompok terpilih.



* Jika anda memiliki rumah yang baik. makanan, dapat membaca dan
memiliki komputer, anda bagian dari kelompok elit.

" Jika anda bangun pagi ini dan merasa sehat, anda lebih beruntung dari 
jutaan orang yang mungkin tidak akan dapat bertahan hidup minggu ini.

* Jika anda tidak pernah merasakan bahaya perang, kesepian karena 
dipenjara, kesakitan karena penyiksanaan. atau kelaparan, anda berada 
selangkah lebih maju dibandingkan 500 juta orang di dunia.

* Jika anda dapat menghadiri pertemuan politik atau keagamaan tanpa 
merasa takut akan dilecehkan, ditangkap, disiksa, atau
mati. anda beruntung, karena lebih dari 3 milyar orang di dunia tidak dapat 
melakukannya.

* Jika anda memiliki makanan di lemari pendingin, baju-baju di lemari 
pakaian, dan memiliki atap yang menaungi tempat anda beristirahat, anda 
lebih kaya dari 75% penduduk di dunia ini.

* Jika anda memiliki uang di bank. di dompet, dan mampu membelanjakan 
sebagian uang untuk menikmati hidangan di restoran, anda merupakan 
anggota dari 8% kelompok orang-orang kaya di dunia.

* Jika orang tua anda masih hidup dan menikmat bahagianya kehidupan 
pernikahan mereka, maka anda termasuk salah satu dari kelompok orang
yang dikategorikan langka, terutama di Amerika Serikat.

* Jika anda mampu menegakkan kepala dengan senyuman dibibir dan 
merasa benar-benar bahagia, anda memiliki keistimewaan tersendiri, 
karena sebagian besar orang tidak memperoleh kenikmatan tersebut.

* Jika anda dapat membaca pesan ini. anda baru saja menerima karunia 
ganda, karena seseorang memikirkan anda, dan anda jauh lebih 
beruntung dibandingkan lebih dari 2 milyar orang yang tidak dapat 
membaca sama sekali.

Semoga anda menikmat i  har i  yang indah in i .  Hi tunglah karunia 
keberuntungan anda, dan sampaikan hal ini kepada orang lain untuk 
mengingatkan bahwa sebenarnya, kita adalah orang-orang yang sangat 
beruntung.
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Tahukah Anda!.

Buku paling berpengaruh dalam dunia psikologi yaitu
'The Interpretation of Dreams" karya Sigmund Freud (1899),

cuma menghasilkan S 209 bagi Freud dari cetakan pertamanya.

Penjualan buku tersebut berjalan sangat lambat. Cetakan
pertama buku itu yang terdiri dari 600 copy, memerlukan

waktu 8 tahun untuk habis terjual. 
**************************************************************

Kata Bijak Hari Ini.

Ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer
mulai bisa berpikir seperti manusia, tetapi ketika

manusia mulai berpikir seperti komputer.
(Sydney Harris) 

**********************************************************
****
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