
BAGIAN KETIGA

Kasih Orang Tua 87

Motivasi Diri 88

Kasih Sayang Seorang Ibu 89

Alasan Di Balik Kegagalan 90

Anda Dan Sang Kholiq 91

Temukan Ketenangan 92

Sebuah Renungan 93

Menggenggam Harapan 94

Bingkisan Dari Lubuk Hati 95

Doa Seorang Prajurit Bagi Puteranya 96

Tugas Kita Adalah Berikhtiar 97

Bicara Dengan Bahasa Hati 98

Pikiran Yang Membelenggu 99

Raihlah Dengan Seluruh Yang Anda Miliki 100

Terserah Anda 101

Anugerah Yang Paling Berharga 102

Mengenali Diri 103

Bersikap Apa Adanya 104

Lakukanlah Dengan Kebaikan Hati 105

Berhati-Hatilah Dengan Pujian 106

Satu Takdir Yang Sama 107

Manusia Bahagia Bila.... 108

Kepercayaan Diri 109

Tak Ada Jalan Pintas 110

Lingkaran Waktu Yang Tiada Berujung 111

Kisah Seekor Belalang 112

Dimulai Dengan Angan-Angan 113

Kelenturan Sikap 114
Cita-Cita Terbesar 115

Sadarkah Kita 116

Cintailah Cinta 117

Saya Tidak Tahu 118

Sesuatu Yang Sangat Berharga 119

Mencoba Sesuatu Yang Positif 120

Mengasah Diri 121

Ketakutan Akan Kegagalan 122

Memulai Dengan Hal Kecil 123

Berhentilah Anda Mengeluh 124

Arti Sebuah Tujuan 125

Sebentang Jaring Kepercayaan 126



Kasih Orang Tua

Kasih Orang Tua.

Kenanglah kedua orangtua anda. Biasanya, di saat orangtua kita masih 
hidup, tidak mudah bagi kita untuk menghargai kasih sayang mereka. 
Padahal mereka menebar cinta mereka dalam setiap desah nafas, gerak 
bibir, dan ayunan langkah mereka. Tak ada yang mereka pikirkan begitu 
pen t ing  se la in  ke lua rga  mereka ,  anak  cucu  mereka ,  penerus  
keberlangsungan karya mereka di dunia ini. Bahkan dalam amarah, 
kekecewaan dan kesedihan mereka selimuti dengan kasih sayang.

Bagi kita. ini mungkin nasehat tua yang sudah terlalu sering terdengar. 
Namun, tak pernah usang, karena orangtua selalu dilahirkan jaman. 
Mengenang orangtua sebenarnya mengenang keberadaan diri kita sendiri. 
Kita terlahir dari buah kasih sayang, kita tumbuh dalam naungan kasih 
sayang, kita pun ditinggalkan dengan lambaian kasih sayang. Memang tak 
ada yang terlambat, namun sebelum hati terdalam anda menyesal, 
kasihilah orangtua anda. Bagi mereka, balasan ini jauh lebih berharga dari 
apa pun yang pernah diperolehnya. Bagi mereka, itulah bekal sebaik-
baiknya untuk menikmati usia senja mereka.

Tahukah Anda.

Sang mega star  komponis Jerman, Richard Wagner senant iasa 
dirundung angka 13! Jumlah huruf nama Richard Wagner sendiri sudah 
13. dilahirkan pada tahun 1813. yang apabila keempat angkanya dijumlah 
juga menjadi 13. Penampilan perdana Wagner di depan publik terjadi pada 
tahun 1831, yang apabila segenap angkanya dijumlahkan, lagi-lagi 
menjadi 13.

Salah satu opera akbarnya, Tannhaeusser, dirampungkan 13 April 1845, 
lalu dipergelarperdanakan di Paris tanggal 13 Maret 1861 (1x8 + 6-1 = 13)! 
Tanggal 13 Agustus 1876 (7 + 6 = 13), pertama kali Wagner mulai 
mempergelarkan mega-siklus "Ring of The Nibelungen". Wagner sempat 
diangkat menjadi direktur Teater Riga yang resmi dibuka pada tanggal 13 
September. Opera mahakarya Wagner seluruhnya berjumlah 13.
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Karena alasan politis, Wagner meninggalkan tanah airnya selama 13
tahun,   dan  meninggal  dunia  pada tanggal   13  Februari  1883,  yang
kebetulan merupakan tahun ke-13 berdirinya Federasi Jerman baru.
Kendati demikian, tidak bisa dikatakan bahwa semasa hidup Richard
Wagner, yang kini dijunjung tinggi sejajar dengan Bach, Bethoven, atau
Brahms, senantiasa dirundung sial belaka.

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

Kata Bijak Hari Ini.

Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari
kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, dan akan

mencoba kembali untuk melakukan dalam
suatu cara yang berbeda.

(Dale Carnegie)

Wednesday, May 01, 2002 7:08 AM



Motivasi Diri

Motivasi Diri

Adalah keliru menuntut orang lain memotivasi anda. Tak seorang pun 
bertanggung jawab atas timbul tenggelamnya motivasi itu di dalam diri 
anda, melainkan anda sendiri. Pidato pemimpin yang menggebu-gebu, 
program pelatihan yang menggairahkan atau pernyataan visi yang penuh 
kalimat indah, semua itu hanya usaha mengetuk pintu motivasi diri anda. 
Bila anda tak berkenan membukanya, gedoran sekeras apa pun takkan 
berguna. Karena anda bertanggung jawab atas perjalanan karier dan 
hidup anda, maka bangunlah, bangunkan diri anda sendiri.

Anda pun tak bertanggung jawab pada naik turunnya motivasi orang lain.
Karena anda tak selalu tahu apa harapan mereka. Motivasi selalu bertalian
dengan harapan. Sediakan tempat bagi mereka untuk memenuhi harapan
bersama: antara anda dan mereka. Kemudian bekerjalah bahu-membahu
untuk   mewujudkannya.    Motivasi   selalu   muncul   dari   kegembiraan.
Sedangkan kegembiraan ditemukan dalam kerja bersama.

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

Tahukah Anda!.

Mithradates (131-63 SM) adalah penguasa negeri Pontus dan musuh 
besar Kerajaan Roma. Karena percaya bahwa ia akan diracun oleh 
musuh-musuhnya, Mithradates "berlatih" dengan cara menelan racun 
dosis kecil yang dengan secara bertahap ditingkatkan dosisnya. Di akhir 
"latihan" ia menjadi kebal dan tak dapat diracuni.

Ironisnya, dalam sebuah pertempuran melawan Roma. Mithradates kalah
dan terpojok. Daripada menanggung malu. ia berusaha untuk bunuh diri
dengan   meminum   racun.    Tentu   saja   sia-sia.   Diakhir   usahanya,
Mithradates memerintahkan seorang pengawal
untuk membunuhnya dengan pedang.

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



Kata Bijak Hari Ini.

Hati yang penuh syukur bukan saja merupakan kebajikan
yang terbesar, melainkan merupakan pula induk

segala kebajikan yang lain.
(Cicero)

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

Friday, May03,2002 7:15AM
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Kasih Sayang Seorang Iba

Kasih Sayang Seorang Ibu.

Saat kau berumur 15 tahun, dia pulang kerja ingin memelukmu. Sebagai 
balasannya, kau kunci pintu kamarmu.

Saat kau berumur 16 tahun, dia ajari kau mengemudi mobilnya.Sebagai 
balasannya, kau pakai mobilnya setiap ada kesempatan tanpa peduli 
kepentingannya.

Saat kau berumur 17 tahun, dia sedang menunggu telepon yang penting. 
Sebagai balasannya, kau pakai telepon nonstop semalaman.

Saat kau berumur 18 tahun, dia menangis terharu ketika kau lulus SMA. 
Sebagai balasannya, kau berpesta dengan temanmu hingga pagi.

Saat  kau berumur 19 tahun,  d ia membayar b iaya kul iahmu dan 
mengantarmu ke kampus pada hari pertama. Sebagai balasannya, kau 
minta diturunkan jauh daripintu gerbang agar kau tidak malu di depan 
teman-temanmu.

Saat kau berumur 20 tahun, dia bertanya, "Dari mana saja seharian ini?". 
Sebagai balasannya, kau jawab,"Ah Ibu cerewet amat sih, ingin tahu 
urusan orang!"

Saat kau berumur 21 tahun, dia menyarankan satu pekerjaan yang bagus 
untuk karirmu di masa depan. Sebagai balasannya, kau katakan,"Aku tidak 
ingin seperti Ibu."

Saat kau berumur 22 tahun, dia memelukmu dengan haru saat kau lulus 
perguruan tinggi. Sebagai balasannya, kau tanya dia kapan kau bisa ke 
Bali.

Saat kau berumur 23 tahun, dia membelikanmu 1 set furniture untuk 
rumah barumu. Sebagai balasannya, kau ceritakan pada temanmu betapa 
jeleknya furniture itu.



Saat kau berumur 24 tahun, dia bertemu dengan tunanganmu dan 
bertanya tentang rencananya di masa depan. Sebagai balasannya, kau 
mengeluh/'Bagaimana Ibu ini, kok bertanya seperti itu?"

Saat kau berumur 25 tahun, dia mambantumu membiayai penikahanmu. 
Sebagai balasannya, kau pindah ke kota lain yang jaraknya lebih dari 500 
km.

Saat kau berumur 30 tahun, dia memberikan beberapa nasehat 
bagaimana merawat bayimu. Sebagai  balasannya, kau katakan 
padanya,"Bu, sekarang jamannya sudah berbeda!"

Saat kau berumur 40 tahun, dia menelepon untuk memberitahukan pesta 
ulang tahun salah seorang kerabat. Sebagai balasannya, kau jawab,"Bu, 
saya sibuk sekali, nggak ada waktu."

Saat kau berumur 50 tahun, dia sakit-sakitan sehingga memerlu-kan 
perawatanmu. Sebagai balasannya, kau baca tentang pengaruh negatif 
orang tua yang menumpang tinggal di rumah anak-anaknya.

Dan hingga suatu hari. dia meninggal dengan tenang. Dan tiba-tiba kau 
teringat semua yang belum pernah kau lakukan, karena mereka datang 
menghantam HATI mu bagaikan palu godam.

JIKA BELIAU MASIH ADA, JANGAN LUPA MEMBERIKAN KASIH 
SAYANGMU LEBIH DARI YANG PERNAH KAU BERIKAN SELAMA INI 
DAN JIKA BELIAU SUDAH TIADA, INGATLAH KASIH SAYANG DAN 
CINTANYA YANG TULUS TANPA SYARAT KEPADAMU.

(submitted by mavadiana(5>s...^



Tahukah Anda.

Andrew Carnegie, salah seorang terkaya Amerika Serikat
pada masanya, mengidap alergi psikologis terhadap uang
segera setelah ia semakin kaya dan tua. la merasa jijik

melihat ataupun menyentuh uang. dan itu sebabnya
kemanapun ia pergi tidak pernah membawa uang.

Karena "penyakif'nya ini suatu saat ia pernah diusir dari
trem di London karena tidak membawa uang untuk

membayarkarcis. 
*************************************************************

*

Kata Bijak Hari Ini.

Semua yang dimulai dengan rasa marah, akan
berakhir dengan rasa malu

(Benjamin Franklin) 
**************************************************************

Monday, May 06: 2002 10:57 AM



Alasan Di Balik Kegagalan

Alasan Di Balik Kegagalan.

Bila anda mencari alasan untuk sebuah kegagalan, anda bisa temukan 
berjuta-juta dengan mudahnya. Namun, alasan tetaplah alasan, la takkan 
mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Kerapkali. alasan serupa 
dengan pengingkaran. Semakin banyak menumpuk alasan, semakin 
besar pengingkaran pada di r i  sendir i .  Ini  menjauhkan anda dari  
keberhasilan; sekaligus melemahkan kekuatan diri sendiri. Berhentilah 
mencari suatu alasan untuk menutupi kegagalan. Mulailah bertindak untuk 
meraih keberhasilan.

Belajarlah dari penambang yang tekun mencari emas. Ditimbanya berliter-
liter tanah keruh dari sungai, la saring lumpur dari pasir, la sisir pasir dari 
logam. Tak jemu ia lakukan hingga tampaklah butiran emas berkilauan. 
Begitulah semestinya anda memperlakukan kegagalan. Kegagalan itu 
sepert i  pasir keruh yang menyembunyikan emas. Bila anda terus 
berusaha, tekun mencari perbaikan di sela-sela kerumitan, serta berani 
menyingkirkan alasan-alasan, maka anda akan menemukan cahaya 
kesempatan. Hanya mencari alasan, sama saja dengan membuang pasir 
dan semua emas yang ada di dalamnya.

Tahukah Anda! .

Nama Pasifik sebagai sebutan bagi Lautan Teduh sebenarnya adalah 
keliru. Saat pelayaran keliling dunianya, Magellan menyeberangi lautan itu 
tanpa sekalipun menemui badai. Samudera yang luasnya tiga kali benua 
Asia inipun kemudian diberi nama olehnya dengan sebutan "Mar Pacifico" 
(Lautan Teduh).

Magellan sebenarnya cuma beruntung. Secara kenyataan, Pasifik adalah 
samudera yang memiliki paling banyak badai dan paling ganas diantara 
samudera-samudera lainnya di muka bumi.

DISULAP MENJADI PDF OLEH yohukm@yahoo.com 2008,awal tahun



Kata Bijak Hari Ini.

Apa yang nampak sebagai suatu kemurahan hati, sering sebenarnya tiada lain 
dar ipada ambis i  yang terselubung, yang mengabaikan kepent ingan-
kepentingan kecil untuk mengejar kepentingan-kepentingan yang lebih besar. 
(La Roucefoucauld)

Tuesday, May 07, 2002 7:54 AM
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Anda Dan Sang Kholiq

Anda Dan Sang Kholiq.

Orang sering sulit dimengerti, tidak pikir panjang dan selalu memikirkan diri 
sendiri, namun demikian ... ampunilah mereka. Bila anda baik hati. orang 
mungkin menuduh anda egois, atau punya mau. namun demikian ... tetaplah 
berbuat baik

Bi la anda sukses,  anda akan menemui teman-teman yang t idak 
bersahabat, dan musuh-musuh sejati anda, namun demikian ... teruskan 
kesuksesan anda.

Bila anda jujur dan tulus hati, orang mungkin akan menipu anda; namun 
demikian ... tetaplah jujur dan tulus hati.

Hasil karya anda selama bertahun-tahun dapat dihancurkan orang dalam 
semalam; namun demikian ... tetaplah berkarya.

Bila anda menemukan ketenangan dan kebahagiaan, mungkin ada yang 
iri; namun demikian ... syukurilah kebahagiaan anda.

Kebaikan anda har i  in i  gampang ser ing d ilupakan orang; namun 
demikian ... teruslah berbuat kebaikan.

Berikanlah yang terbaik dari anda dan itu pun t idak akan pernah 
memuaskan orang, namun demikian ... tetaplah memberi yang terbaik.

Pada akhirnya....

Perkaranya adalah antara anda dan Sang Kholik ...dan bukan antara anda 
dan mereka.

(Bunda Theresa)



Tahukah Anda !

Gladiator bukan cuma menjadi tontonan, namun juga dapat menjadi 
jenjang karir. Ini dibuktikan oleh Commondus Lucius Aelius Aurelius (161-
192 Masehi).

Bermula dari seorang gladiator, ia merintis karir. dan akhirnya sukses 
menjadi seorang kaisar Romawi. Riwayat karirnya meliputi 1.031 
pertandingan. Setelah menjadi kaisar pun ia masih tetap bertarung di 
arena. Karir politik dan olah raganya berakhir sekaligus, ketika dalam 
suatu pertandingan seorang gladiator  yang bernama Narcissus 
mencekiknya hingga tewas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bi jak Hari Ini.

Tiga sifat manusia yang merusak adalah, kikir yang dituruti,
hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi

diri sendiri yang berlebihan.
(Nabi Muhammad SAW)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wednesday, May 08, 2002 6:44 AM



Temukan Ketenangan

Temukan Ketenangan.

Coba anda lempar sebutir kerikil ke dalam telaga yang tenang. Berpusat 
dari tempat jatuhnya kerikil itu akan tercipta sebuah riak gelombang yang 
mengalun ke penjuru telaga. Kini, bisakah anda menghentikan laju riak 
gelombang itu? Mungkin anda mencoba dengan memasukkan telapak 
tangan anda ke dalam air. Atau. menghadangnya dengan ke dua belah 
kaki anda. Namun yang terjadi adalah semakin banyak anda melakukan 
sesuatu pada permukaan telaga, semakin banyak riak gelombang baru 
bermunculan. Satu-satunya cara menghentikan laju riak gelombang itu 
hanyalah dengan membiarkannya berhenti sendiri.

Demikian pula dengan ketenangan dan pikiran. Semakin keras anda 
melakukan sesuatu pada pikiran anda. semakin sulit anda mencapai 
ketenangan itu. Amati saja. Jangan tolak atau menghentikan riak pikiran 
anda. Biarkan pikiran berangsur-angsur tenang. Ketenangan diri dimulai 
dari ketenangan pikiran; sedangkan ketenangan pikiran bermula dari 
ketenangan bernafas. Dalam nafas yang tenang temukan jiwa yang 
tenang.

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

Tahukah Anda !.

Minat luar biasa orang Jepang terhadap kereta api (mereka adalah 
penduduk yang paling sering naik kereta api di seluruh dunia), ternyata 
dimulai tahun 1850-an. Gairah mereka terhadap kereta api muncul 
hanya beberapa saat setelah Jepang membuka diri kepada dunia 
setelah kunjungan Komodor Perry ke pelabuhan Jepang.

Saat kunjungan kedua Komodor Perry ke Jepang, ia membawa 
serangkaian bingkisan bagi Shogun Jepang saat itu, Hitotsubashi (1837-
1902), dan satu diantara sekian banyak bingkisan itu adalah sebuah 
model miniatur kereta api yang terdiri dari sebuah lokomotif, gerobak 
arang, serta gerbong penumpang -lengkap dengan rel selebar 18 inchi 
bergaris tengah 350 feet.Bingkisan ini digelar bagi masyarakat umum dan 
membangkitkan minat mendalam bagi orang Jepang masa itu.
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Hanya  dalam  waktu  singkat,   di tahun   1897,   Jepang telah  berhasil
membuat sendiri lokomotif mereka yang diberi nama Mikado, dan berhasil
menembus pasaran Amerika enam tahun kemudian. Hingga Perang
Dunia II. lokomotif jenis Mikado masih dipakai di Amerika, dan pada masa
itu   nama   Mikado  diganti  menjadi  "Mikes"  ataupun  "McArthur",   agar
namanya tidak terlalu berbau Jepang.

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

Kata Bijak Hari Ini.

Kita semua hidup dalam ketegangan, dari waktu ke waktu,
serta dari hari ke hari; dengan kata lain, kita adalah

pahlawan dari cerita kita sendiri.
(Mary McCarthy) 

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

Friday, May 10, 2002 7:02 AM



Sebuah Renungan

Sebuah Renungan

Kalau kita mencoba untuk merenung sejenak dan melupakan semua 
kesibukan sehari-hari maka kita akan menyadari bahwa manusia jaman 
sekarang ini paling lama umurnya 80 tahun. Itupun sudah termasuk 
panjang umur.

Tetapi kita sering lupa akan hal ini sehingga kita mati-matian mengejar 
uang, harta, jabatan dan mengabaikan hati nurani kita. Kita menginjak dan 
menghina orang yang tidak seberuntung kita dan kita menjilat serta 
mencari muka terhadap orang kaya dan berpangkat.

Kita menilai orang dari mobil, rumah, harta, atau jabatannya dan bukan 
pada pribadi seseorang. Ini yang membuat kita menjadi orang yang egois, 
serakah, sombong, materialis dan membutakan hati nurani kita sendiri.

Masing-masing orang bersaing untuk sal ing melebihi  dan pamer 
kekayaan, pamer rumah, pamer mobil, dan lain-lain. Padahal itu semua 
hanya membuat orang yang tidak seberuntung kita menjadi panas hati 
dan iri hati.

Untuk itu kita harus sadar dan ingat bahwa hidup ini tidak semata-mata 
mengejar uang, harta, jabatan, tapi yang utama hidup ini harus kita isi 
dengan perbuatan-perbuatan yang berguna dan bermanfaat baik bagi diri 
kita sendiri maupun bagi orang lain.

Itu semua membuat kita merasa puas, bahagia, rendah hat i  dan 
mempunyai empati terhadap orang yang tidak seberuntung kita. Rejeki 
kita tidak akan habis, malahan rejeki kita akan lancar dan tidak terputus 
bila kita mau membagi sebagian dari rejeki kita untuk orang-orang yang 
memang benar-benar membutuhkan bantuan kita.

Marilah hidup ini kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang berguna dan 
bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain.
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Tahukah Anda.

Ludwig II, Raja Bavaria, memiliki obsesi aneh. yaitu membangun sebuah 
kastil raksasa. Karena obsesi inilah ia terlibat hutang yang sangat besar.

Seorang kerabat Raja Ludwig, yaitu Kaisar Wilhelm I, menawarkan 
pinjaman 10 Juta Mark. namun Ludwig menolaknya karena pinjaman itu 
memiliki syarat hanya boleh digunakan untuk membayar hutang-hutang 
dan bukan untuk melanjutkan pembangunan kastil impiannya.

Di kemudian hari Ludwig gagal memperoleh pinjaman dari raja Swedia 
dan Norwegia untuk membanguan kast i l  impiannya. Sedemikian 
terobsesinya Ludwig sehingga ia mengancam akan memenjarakan 
siapapun yang tidak membantunya membangun kastil impiannya. Di 
kemudian hari, setelah gagal membangun kastilnya, Ludwig II melakukan 
bunuh diri dengan menenggelamkan diri di tahun 1886.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kata Bijak Hari Ini.

Kerendahan hati menuntun pada kekuatan bukan
kelemahan.Mengakui kesalahan dan melakukan

perubahan atas kesalahan adalah bentuk
tertinggi dari penghormatan pada

diri sendiri.
(John Mccloy)

Friday, May 17, 2002 7:11 AM



Menggenggam Harapan

Menggenggam Harapan.

Sepasang suami istri menggelar dagangannya di trotoar jalan. Saat itu 
petang turun terburu-buru. Lampu jalan tak cukup terang menerangi 
dagangan mereka. Di kanan kiri tumpukan puing-puing bongkaran pasar 
mengepung. Di depan, berlalu-lalang kendaraan dan langkah-langkah 
cepat. Siapa pula yang tertarik membeli? Namun, mereka berdua silih 
berganti menyapa dan menawarkan dagangan. Kaos anak warna-warni, 
setangan sebungkus tiga, rok kecil, dan entah apalagi. "Wahai suami istri 
pedagang, mengapa kalian yakin ada yang membeli dagangan itu. 
Bagaimana kalian bisa menjajakan barang di keremangan dan keriuhan 
seperti ini?"

"Kami tak kehilangan harapan." begitu jawabnya. "Itulah satu-satunya 
kekuatan kami. Kami tak tahu apa dan bagaimana membesarkan usaha 
ini, namun kami tahu harapan takkan pernah meninggalkan mereka yang 
menggenggamnya." Berterima kasihlah pada orang-orang kecil yang 
memberikan teladan dan menebarkan harapan perbaikan hidup pada kita. 
Mereka tiang penyangga yang menahan langit dari keruntuhan. Mereka 
peredup ter ik mentar i  kehidupan yang adakalanya terasa panas 
membakar.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah Anda.

Sylvan N.Goldman dari Oklahoma City. Amerika Serikat, adalah seorang 
pemilik dua toko swalayan kecil di kotanya, la sering mengamati, bahwa 
keranjang yang disediakan kerap membuat pembeli hanya membeli sedikit 
barang. Setelah keranjang penuh, pembeli segera menuju kasir dan 
pulang. Tentu saja Goldman ingin agar pelanggan tokonya membeli lebih 
banyak lagi barang, tapi bagaimana caranya?

Untuk itu Goldman mendesain dan menciptakan kereta belanja pertama di 
tahun 1937. Penemuannya ini ternyata terbukti dapat meningkatkan omzet 
penjualan, dan akhirnya ditiru penggunaannya oleh toko-toko swalayan di 
seluruh dunia. Saat ini kereta belanja adalah kendaraan roda empat paling 
banyak di muka bumi setelah mobil.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Kata Bijak Hari Ini.

Semakin tua. semakin aku menyadari dampak dari sikapku terhadap diriku 
sendiri. Sikap, menurutku, lebih penting daripada fakta, lebih penting 
daripada masa lalu. daripada pendidikan, daripada uang, daripada 
lingkungan, daripada kegagalan, daripada keberhasilan, daripada apa 
yang orang lain pikirkan, katakan, atau lakukan. Lebih penting daripada 
penampilan, hadiah, ataupun ketrampilan. Sikaplah yang membangun 
atau menghancurkan perusahaan, rumah ibadah, ataupun rumah.

(Charles Swindoll)

Monday, June 03, 2002 8:52 AM



Bingkisan Dari Lubuk Hati

Bingkisan Dari Lubuk Hati.

Ada ratusan toko berjajar di kota ini. Di dalamnya terpajang ribuan bahkan 
jutaan barang menarik untuk dibawa pulang. Anda hanya perlu sedikit 
kelapangan hati untuk membeli sebuah produk sederhana, mengemasnya 
secara hati-hati. menyisipkan secarik ucapan, dan memberinya sebagai 
bingkisan pada rekan kerja sekantor yang telah menjalin kerja baik selama 
ini. Bukan soal berapa uang yang harus anda belanjakan, namun 
seberapa panjang hubungan yang ingin anda rajut dengan mereka.

Berikan bingkisan sebagai tanda penghargaan dan terima kasih pada 
rekan kerja anda. Anda mungkin tak mampu menjadi rekan kerja yang 
baik. atau bukan teman bicara yang mengerti keluh kesah sahabat. Anda 
mungkin bukan pemimpin yang baik, yang belum bisa menyediakan 
lingkungan kerja yang menyenangkan, atau memberikan upah yang 
mencukupi seluruh kebutuhan mereka, namun anda bisa berikan sekotak 
bingkisan dari lubuk hati anda.Percayalah, sesuatu yang berasal dari hati 
akan selalu singgah di hati pula.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tahukah Anda.

Daerah Alaska dibeli Amerika dari Rusia pada tahun 1867, yaitu pada 
masa pemerintahan Menteri Dalam Negeri William Seward. Tanah Alaska 
adalah harga tanah termurah di dunia, Amerika saat itu hanya perlu 
membayar 7,2 Juta Dollar untuk mendapatkan tanah seluas itu (yang saat 
ini menjadi negara bagian terluas Amerika). Harga yang dibayar Amerika 
setara dengan 2 sen Dollar per acre, atau kira-kira Rp. 70,- per hektar!

Setelah pembel ian Alaska, banyak nama yang diajukan kepada 
Kementerian Dalam Negeri bagi wilayah yang baru dibeli itu. Mulai dari 
Walrusia, Icebergia, hingga Seward Ice Box. Tetapi Seward tetap pada 
pendiriannya menggunakan nama yang berasal dari bahasa Aleut 
"Alakshah" yang berarti "Negeri Besar".

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Kata Bijak Hari Ini.

Apa pun tugas hidup anda. lakukan dengan baik. Seseorang
semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik

sehingga mereka yang masih hidup, yang sudah
mati, dan yang belum lahir tidak mampu

melakukannya lebih baik lagi.
(Martin Luther King)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tuesday, June 04, 2002 8:14 AM
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Doa Seorang Prajurit Bagi Puteranya

Doa Seorang Prajurit Bagi Puteranya.

Tuhanku, bentuklah puteraku menjadi manusia yang cukup kuat untuk 
menyadari manakala ia lemah. Dan cukup berani untuk menghadapi 
dirinya sendiri manakala ia takut. Manusia yang memiliki rasa bangga dan 
keteguhan dalam kekalahan, rendah hati dan jujur dalam kemenangan.

Bentuklah puteraku menjadi seorang yang kuat dan mengerti, bahwa 
mengetahui serta mengenal diri sendiri adalah dasar dari segala ilmu yang 
benar.

Tuhanku, janganlah puteraku Kau bimbing pada jalan yan mudah dan 
lunak. Biarlah Kau bawa dia ke dalam gelombang dan desak kesulitan 
tantangan hidup. Bimbinglah puteraku. supaya dia mampu tegak berdiri di 
tengah badai, serta berwelas asih kepada mereka yang jatuh.

Bentuklah puteraku. menjadi manusia berhati bening dengan cita-cita 
setinggi langit. Seorang manusia yang sanggup memimpin dirinya sendiri, 
sebelum memimpin orang lain.

Seorang manusia yang mampu meraih hari depan tapi tak melupakan 
masa lampau. Dan setelah segala menjadi miliknya semoga puteraku 
dilengkapi hati yang ringan untuk bergembira serta selalu bersungguh-
sungguh namun jangan sekali-kali berlebihan.

Berikan kepadanya kerendahan hati. kesederhanaan dan keagungan yang 
hakiki, pikiran cerah dan terbuka bagi sumber kearifan dan kelembutan 
dari kekuatan yang sebenarnya sehingga aku, orang tuanya, akan berani 
berkata: "hidupku tidaklah sia-sia"

Douglas Mac Arthur - ditulis pada masa-masa paling sulitdiawal perang 
Pasific.

( s u b m i t t e d  b y  M i n t u j u h ,  if0400491420(S?b...1 
***************************************************************



Tahukah Anda.

Thomas Farnham, seorang pengelana Amerika, menuliskan bahwa saat 
mendekati kota Santa Fe di tahun 1839 ia menyaksikan kawanan bison 
yang bergerak tak habis-habisnya selama t iga har i  t iga malam. 
Diperkirakan kawanan bison ini terdiri dari 1 juta ekor bison yang bergerak 
bersama dalam kerumunan seluas 1.350 mil persegi. Luas yang sama 
dengan satu negara bagian Rhode Island.

Sangat mengherankan bahwa kurang dari seabad berikutnya.bison hampir 
saja punah dari daratan Amerika.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.
Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah,

tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena
melawan bangsamu sendiri.

(Bung Karno)

Wednesday, June 05, 2002 6:48
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Tugas Kita Adalah Berikhtiar

Tugas Kita Adalah Berikhtiar.

Ketika orang lain berbicara sejuta basa, tetaplah anda bekerja. Cangkullah 
sawah itu dan taburi dengan benih. Ketika orang lain berdiam tak tahu 
harus berkata apa. teruskan kerja anda. Siangi dan airi putik-putik yang 
baru bertunas itu. Ketika orang lain saling tuding saling hunus, bekerjalah 
dalam istirahat anda. Senandungkan seranai pengundang angin dan 
gerimis. Ketika orang lain terlelap pada tidur nyenyak mereka, jangan 
putuskan kerja anda. Bekerjalah dengan doa dan harapan; "Semoga 
ikhtiar ini menjadi kebaikan bagi segenap semesta." Maka, ketika orang 
lain tergugah dari peraduannya, ajaklah mereka untuk mengangkat sabit 
memungut panen yang telah masak. Bila mereka tak jua berkenan, jangan 
kecil hati. Terus dan tetaplah bekerja. Bekerja, karena itulah yang 
semestinya kita kerjakan.

Apa pun yang terjadi di muka bumi, sang mentari tak berhenti sedetik pun
dari   kerja;   mengipasi  tungku  pembakaran  raksasanya:   menebarkan
kehangatan ke seluruh galaksi. Maka. tak ada alasan yang lebih baik untuk
keberadaan kita di sini, selain bekerja, mengubah energi hangat matari
menjadi kebaikan semesta.

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

Tahukah Anda.

Penulis terkenal, John Grisham - 'The Firm", 'The Client", "Pelican Brief -
mulai menulis buku pertamanya pada sebuah buku notes kecil yang selalu 
dibawanya kemana saja. Buku itu dikerjakannya satu atau dua halaman 
sehari. Namun akhirnya, demi menyelesaikan bukunya, John Grisham rela 
melepaskan pekerjaannya di bidang hukum. "Saya meneruskan menulis 
buku itu sekalipun saat menderita flu, saat bertamasya, dan kerap 
kehilangan waktu tidur.."

Walau begitu, kerja keras John Grisham tidak cuma pada saat menulis. 
Saat buku pertamanya selesai, buku itu dikirimkannya kepada beberapa 
penerbit untuk dipublikasikan Anda tahu berapa kali buku pertamanya itu
ditolak? Dua puluh lima kali.

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



Kata Bijak Hari Ini.

Orang-orang yang gagal dibagi menjadi dua; yaitu mereka
yang berpikir gagal padahal tidak pernah melakukannya,

dan mereka yang melakukan kegagalan dan tak
pernah memikirkannya.
(John Charles Salak)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Thursday, June 06, 2002 7:31 AM



Tahukah Anda.

Istilah "hooker" dalam konotasi pelacur atau wanita penghibur, ternyata 
berasal dari para prajurit Amerika.

Saat perang sipil, dikenal seorang Jenderal dari pihak Union (Utara) yang 
bernama Joseph Hooker. Jenderal ini sering membawa wanita-wanita 
penghibur untuk menemaninya di kota New Orleans sepanjang masa 
perang sipil. Oleh anak buahnya, wanita-wanita ini diberi nama "Hooker's 
Division'V

Lama-kelamaan kata "Division" menghilang, dan akhirnya wanita-wanita 
dengan profesi demikian mendapat mendapat sebutan "hooker" hingga 
sekarang.

Kata Bijak Hari Ini

Kegagalan adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan;
tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa

dan tidak menjadi apa-apa.
(Denis Waitley)

Friday, June 07, 2002 9:20 AM
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Pikiran Yang Membelenggu

Pikiran Yang Membelenggu.

Hampir seluruh persoalan hidup bermula dari  ket idakmauan kita 
menerima hidup ini apa adanya. Kita tak mampu berkompromi pada 
kenyataan. Kita tak sudi melepaskan kacamata paradigma dan melihat 
real i tas secara sederhana. Kita lebih suka bermain-main dengan 
persepsi. Kita lebih senang berlindung membenarkan pikiran diri sendiri. 
Padahal itu adalah bentuk lain dari belenggu sehari-hari.

Mari, sejenak kita pejamkan mata. Menemukan kesejukan pikiran. Menggali 
ketentraman perasaan. Menyentuh jiwa yang tenang. Menekuri setiap tarikan 
nafas. Menyadari keberadaan kita di bumi ini. Meneguhkan kembali ikrar kita 
pada semesta yang agung; ikrar untuk mencurahkan  yang terbaik bagi hidup 
ini. dan membiarkan tangan-tanganNya menuntun setiap gerak kita sehari-
hari.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah Anda.

Film "AH Quiet on the Western Front", sepanjang sejarah perfilman diakui 
sebagai film dengan tema anti peperangan paling sukses yang pernah 
dibuat. Film yang dibuat dengan berdasarkan novel Erich Maria Remarque 
ini melibatkan kira-kira 2.000 orang bekas tentara Amerika Serikat (Gl) 
sebagai pemeran.

Sedemikian berpengaruhnya "AH Quiet on the Western Front" ini pada 
masyarakat Amerika akan kerugian serta bencana yang ditimbulkan oleh 
sebuah peperangan, sehingga di masa Perang Korea pada tahun 1950-
an, film ini dipangkas habis-habisan oleh badan sensor Amerika agar tidak 
mempengaruhi semangat para pemuda yang akan dikirim ke kancah 
perang Korea.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.

Persahabatan adalah hal tersulit untuk dijelaskan di dunia ini. Dan, ini 
bukan soal apa yang anda pelajari di sekolah. Tetapi bila anda tidak 
pernah belajar makna persahabatan, anda benar-benar tidak belajar apa 
pun.

(Muhammad Ali)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Raihlah Dengan Seluruh Yang Anda Miliki

Raihlah Dengan Seluruh Yang Anda Miliki

Meraih sesuatu bukanlah hal yang terbatas pada pekerjaan tangan. Bila 
anda mau meraih dengan seluruh yang anda miliki, tidak ada hal yang 
tidak tercapai.

Railah dengan kaki. Bila sesuatu saat ini tidak tergapai, bergeraklah, 
hingga hal itu dalam jangkauan. Bergeraklah menuju tujuan, ketimbang 
menunggu tujuan anda bergerak kepada anda.

Raihlah dengan pikiran. Visualisasikan tujuan anda. Lihatlah dengan jelas 
dalam pikiran anda, dan anda akan mulai bisa menggapai. Gunakan daya 
pikir anda untuk mengembangkan rencana realistis dan perencanaan 
tindakan.

Raihlah dengan imajinasi. Jadilah kreatif dalam menggapai. Selalu ada 
banyak cara dalam mencapai tiap tujuan. Gunakan imajinasi anda untuk 
bekerja dan mengembangkan segala peluang. Bila satu jalur terhalang, 
bayangkan selusin alternatif dan ikuti yang paling berpeluang.

Raihlah dengan semangat. Rasakan kegembiraan pada setiap saat 
kehidupan dan anda akan mengembangkan dalam diri sendiri, kesadaran 
akan pemenuhan. Sedemikian banyak hal yang bisa anda raih bila anda 
secara tulus bersyukur atas hal-hal yang telah anda miliki.

Tahukah Anda.

Nama warna Magenta berasal dari nama sebuah pertempuran antara 
tentara Perancis dan Sardinia melawan tentara Austria di tahun 1859. 
Pertempuran tersebut berlangsung di sebuah tempat yang bernama 
"Magenta".

Setelah pertempuran usai, warna campuran antara merah dan ungu ditiru 
oleh para ahli kimia Perancis untuk menggambarkan warna darah yang 
mengering. Dan untuk mengenang pertempuran yang terjadi, warna baru 
itu diberi nama warna Magenta.

xx*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*x*



Kata Bijak Hari Ini.

Kebaikan hati adalah ketidakmampuan untuk tetap tenteram
jika ada orang lain merasa gelisah; ketidakmampuan untuk

tetap merasa nyaman jika ada orang merasa tidak
nyaman; ketidakmampuan untuk tetap

berperasaan enak apabila
seorang tetangga
sedang gundah.

(Samuel H. Holdenson)

(submitted by salman<g?d...)

Friday; June 14,2002 7:05 AM



Terserah Anda 101;

Terserah Anda.

Tingkat kesuksesan anda. tergantung pada satu orang, yaitu anda sendiri. 
Apa yang anda mampu kerahkan dalam hidup, adalah apa yang anda 
akan dapat dari hidup. Anda tidak bisa meminjam, meminta, atau mencuri 
kesuksesan orang lain.  Memang orang lain mampu mengi lhami,  
mengajarkan, mendorong, dan menghibur anda. Tetapi satu-satunya yang 
menjalani hidup anda dan yang mampu memberikan pilihan terbaik adalah 
diri anda sendiri.

Anda tidak perlu menjadi orang lain. untuk dapat membuat dunia menjadi 
berbeda. Setiap orang punya cara sendiri-sendiri untuk mengubah dunia, 
karena setiap orang memiliki hasrat. Bila hasrat yang ada dalam diri anda 
adalah hasrat mencari arti hidup diri anda. maka itulah hasrat sejati untuk 
mengubah dunia.

Lepas dari sekedar hasrat, semua yang terjadi, yang di l ihat, dan 
d iperhat ikan orang ada lah t indakan.  Set iap t indakan memang 
menghasilkan banyak kemungkinan, tetapi tanpa tindakan, yang ada 
hanya hasrat yang gagal.

Apakah anda tertarik untuk mengubah dunia hari ini? Siapkan diri anda 
dalam kesatuan hasrat dan tindakan, dan dunia pun akan memberikan 
jalan.

Tahukah Anda.

Boerhaave, seorang dokter Belanda dan penulis buku "Elementa 
Chemiae", meninggal tahun 1738. Sebelum wafat ia meninggalkan 
sebuah buku tebal bersegel dengan judul 'The Onliest and The Deepest 
Secrets of The MedicaI Art" (Rahasia paling mendalam dan satu-satunya 
dalam Seni Pengobatan).

Buku tersebut di lelang, dan sang  pemenang  le lang  yang  te lah  
mengeluarkan uang senilai S 20.000 dalam emas membawa pulang buku 
itu. Saat segel dibuka, ia menemukan bahwa 99 dari 100 halaman buku itu 
adalah kosong. Selain sampul depan, cuma terdapat tulisan pendek: 
"Jaga diri untuk tetap tenang, jaga kaki agar tetap hangat, dan kamu akan 
membuat dokter terbaik sekalipun menjadi miskin."

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



Kata Bijak Hari Ini.

Kebahagiaan anda tumbuh berkembang manakala Anda turut membantu 
orang lain. Namun, bilamana anda tidak mencoba membantu sesama, 
kebahagiaan akan layu dan mengering. Kebahagiaan bagaikan sebuah

tanaman; harus disirami setiap hari dengan sikap dan tindakan memberi.
(J. Donald Walters)

(submitted by Handi, handk5?i...)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Monday, June 17, 2002 6:23 AM
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Anugerah Yang Paling Berharga

Anugerah Yang Paling Berharga

Ada sebuah telaga indah. Airnya sejuk, jernih dan tenang. Permukaannya 
berkilauan, bukan hanya karena memantulkan sinar rembulan, namun 
batu-batu pualam yang ada di dasarnya juga memancarkan cahaya. 
Kedamaian selalu meliputinya. Sayangnya, telaga itu tak mudah di 
jangkau, la terletak di tengah hutan lebat yang dipagari oleh semak berduri. 
Pepohonan tinggi dan binatang buas menghadang setiap langkah ke sana. 
Siapa pun yang mampu menemui dan mereguk keindahannya, raja rimba 
pun tunduk dan patuh padanya.

Telaga i tu adalah hati  nurani anda. yang senantiasa menyerukan 
ketentraman batin. Kesejukan regukan airnya memberi makna pada hidup 
anda. Sedangkan rimba lebat penuh onak dan binatang buas adalah wujud 
dari  pikiran, emosi, hawa nafsu dan persepsi indrawi yang selalu 
menghalangi jalan anda. Tanpa disadari ia pun dapat melukai diri anda. 
Namun, bila anda telah menemukan suara hati nurani itu. maka kekuatan 
dan kedamaian melingkupi anda. Temukan telaga jernih milik anda. Itulah 
anugrah paling berharga yang harus anda pegang teguh dalam hidup ini.

Tahukah Anda.

Pada beberapa kebudayaan di dunia, termasuk diantaranya pada 
beberapa suku Indian Amerika Tengah, dan kaum Thracia dari daerah 
Bulgaria, kelahiran disambut dengan kesedihan sementara kematian 
disambut dengan kegembiraan.

Ketika seorang bayi baru lahir, maka keluarganya akan duduk mengelilingi
sang bayi sambil meratapi kesusahan-kesusahan yang akan dialami sang
bayi di masa hidupnya. Sebaliknya, saat menghadiri kematian, para tamu
yang hadir justru tertawa dan melawak di hadapan orang yang meninggal,
karena mereka percaya bahwa orang yang mati sedang menuju negeri
kebahagiaan. Terkadang, istri atau hewan favorit milik yang mati ikut
dibunuh, sehingga mereka pun dapat turut bersama berbahagia di alam
baka.

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



Kata Bijak Hari Ini.

Maafkanlah musuh-musuh anda. tapi jangan pernah
melupakan nama-namanya.

(John F.Kennedy) 
***************************************************************

Tuesday, June 18, 2002 6:39 AM

DISULAP MENJADI PDF OLEH yohukm@yahoo.com
2008,awal tahun



Mengenali Diri

Mengenali Diri.

Keberhasilan yang diraih, atau kegagalan yang menimpa dapat ditelusuri 
jauh ke dalam diri anda. Karena andalah yang menjalani semua ini. Bukan 
orang lain. Hanya saja, terlalu banyak orang tak mau memikul tanggung 
jawab itu. Bagi mereka mempertanggungjawabkannya adalah beban. 
Padahal, tak seorangpemimpin pun tak merasakan kebebasan setelah 
berani mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Dan, tanggung 
jawab tertinggi untuk mencapai kebebasan murni adalah bertanggung 
jawab atas diri sendiri.

Seorang bijak pernah menulis demikian: "Amatilah pikiranmu, karena akan 
menjad i  ucapanmu.  Amat i lah ucapanmu,  karena akan menjad i  
tindakanmu. Amatilah tindakanmu, karena akan menjadi kebiasaanmu. 
Amatilah kebiasaanmu, karena akan menjadi karaktermu. Amatilah 
karaktermu, karena akan menjadi nasibmu." Di atas semua itu, amatilah 
diri anda. Hanya mereka yang mengenal dirinyalah yang akan mencapai 
ketenangan diri yangsesungguhnya.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah Anda.

Menara miring di Pisa Italia, menjadi demikian karena salah desain. 
Arsiteknya, Bonanno Da Pisa, melakukan kesalahan saat membangun 
menara itu di tahun 1174. Kesalahannya adalah mendirikan pondasi cuma 
sedalam 3 meter. Bisa dibandingkan dengan t inggi menara yang 
mencapai 56 meter.

Akibatnya, di tengah pelaksanaan proyek, tanah di sekitar menara 
bergeser, dan menara itu menjadi miring, sehingga proyek harus 
dihentikan. Proyek pembangunan dilanjutkan kembali dan selesai di tahun 
1350, dengan tiga dari delapan tingkatnya dibangun vertikal untuk 
mengubah titik gravitasi menara yang telah melenceng kira-kira 5,1 meter 
dari desain semula.

Walaupun sudah dikoreksi, menara itu tetap bergerak miring hingga 
sekarang, dan selalu akan lebih miring beberapa millimeter per tahun.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Kata Bijak Hari Ini.

Hal terbaik yang bisa anda lakukan untuk orang lain
bukanlah membagikan kekayaan anda. tetapi

membantu ia untuk memiliki kekayaannya
sendiri.

(Benjamin Disraeli)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wednesday. June 19, 2002 7:05 AM



Bersikap Apa Adanya

Bersikap Apa Adanya.

Tanpa sadar banyak orang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban 
terlalu berat; atau kekuatan tak memadai. Namun, karena tidak mau 
be r te rus  te rang .  H idup  da lam kepura -puraan tak  member ikan 
kenyamanan. Bersikaplah apa adanya. Bila anda kesulitan, jangan tolak 
bantuan. Sikap terus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. 
Persahabatan dan kerja sama membutuhkan satu hal yang sama; yaitu 
keakraban di antara orang-orang. Keakraban tercipta bila satu sama lain 
saling menerima. Sedangkan penerimaan yang tulus hanya terujud dalam 
kejujuran dan sikap terus terang.

Kepura-puraan itu bagaikan bunga mawar plastik dengan kelopak dan 
warna sempurna, namun tak mewangi. Meski mawar asli tak seindah 
tiruannya dan segera layu. kita tetap saja menyukainya. Mengapa? Karena 
ada detak kehidupan alam di sana. Hidup dalam kejujuran adalah hidup 
alami yang sejati. Hidup berpura-pura sama saja membohongi hidup itu 
sendir i .  Anda bisa memil ih untuk hidup apa adanya; dan berhak 
menginjakkan kaki di bumi ini. Atau. hidup berpura-pura dalam dunia ilusi.

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

Tahukah Anda.

Pizza adalah bahasa Itali untuk "pie" (kue). Pada bagian bawah pizza 
dibuat dari adonan ragi yang dipanggang menjadi lingkaran seperti roti. Di 
Itali, orang sudah membuat pizza sejak tahun 1400-an. tapi belum diberi 
tomat dan keju sampai tahun 1889.

Pada tahun 1889. seorang pembuat roti bernama Raffaele Esposito 
membuat pizza untuk Ratu Itali. la memutuskan untuk menggunakan 
bahan-bahan dengan warna seperti bendera negaranya, Itali. Jadi Raffaele 
menambahkan tomat merah, keju putih, dan paprika hijau. Itulah ceritanya 
kenapa hingga sekarang pizza menyerupai bendera negara Itali.

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



Kata Bijak Hari Ini.

Ada dua macam manusia di dunia ini. mereka yang mencari alasan dan
mereka mencari keberhasilan. Orang yang mencari alasan selalu mencari

alasan mengapa pekerjaannya tidak selesai, dan orang yang mencari
keberhasilan selalu mencari alasan mengapa pekerjannya dapat

terselesaikan.
(Alan Cohen) 

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

Thursday, June 20, 2002 7:33 AM
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Lakukanlah Dengan Kebaikan Hati

Lakukanlah Dengan Kebaikan Hati.

Apa pun yang anda lakukan, lakukanlah dengan kebaikan hat i .  
Keberhasilan bukan semata-mata karena kekuatan otot dan ketajaman 
pikiran. Anda perlu bertindak dengan kelembutan hati. Sukses tidak selalu 
dibangun di atas upaya sendiri. Di balik semua pencapaian, terselip 
pengorbanan orang lain.Hanya bila anda melakukannya dengan kebaikan 
hati. siapa pun rela berkorban untuk keberhasilan anda.

Seorang bi jak berujar :  "Bi la busur anda patah dan anak panah 
penghabisan telah dilontarkan, tetaplah membidik. Bidiklah dengan 
seluruh hatimu." Semua tindakan anda bagaikan bumerang yang akan 
kembali pada anda. Bila anda melempar dengan baik. ia akan kembali 
dalam tangkapan anda. Namun, bila anda ceroboh melemparkannya, ia 
akan datang untuk melukai anda. Renungkan bagaimana tindakan anda 
sekarang ini. Lakukan segala semuanya dengan tulus dan penuh kasih. 
Tiada yang lebih manis daripada memetik buah atas kebaikan yang anda 
lakukan.

Tahukah Anda.

Sebelum kedatangan dan penaklukan bangsa Spanyol di Amerika Selatan, 
orang Indian Inca tidak mengenal besi, perunggu atau logam lain. Itu 
sebabnya mereka memiliki emas dalam jumlah yang sangat besar.

Mereka tidak hanya menggunakannya sebagai perhiasan, tetapi juga untuk 
benda keperluan sehari-har i  seper t i  paku.  pera latan makan dan 
memasak, sisir, dan pencabut alis. Jadi dapat dibayangkan bagaimana 
'gila'nya orang Spanyol ketika melihat orang Indian setiap hari bersisir 
menggunakan sisir emas.

Kata Bijak Hari Ini.

Agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam hidup
ini, anda harus mendengar jiwa anda. Untuk dapat

melakukannya, anda perlu merasakan kesenyapan;
yang ditakuti oleh sebagian besar orang, karena

dalam kesunyian anda dapat mendengar kebenaran
dan melihat pemecahan-pemecahan.

_______________________ (Deepak Chopra) _______________________



Berhati-Hatilah Dengan Pujian

Berhati-Hatilah Dengan Puiian.

Pujian mungkin bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Namun pujian 
adalah rangkaian kata-kata yang harus anda waspadai. Ketika anda 
menerima pujian, dalam hati anda tersanjung, lalu mengangguk-angguk 
membenarkannya. Sesaat kesadaran anda lenyap terbuai oleh perasaan 
yang luar biasa nikmat. Ini keruntuhan pertama. Berhati-hatilah dengan 
pujian. Perlakukan ia seperti anda melihat ular berkulit indah namun 
menyemburkan racun. Keruntuhan selanjutnya terjadi, bila anda mulai 
berkarya karena mengharap pujian.

Pujian itu bagai air laut. Semakin banyak diminum, semakin hauslah anda. 
la membunuh anda perlahan-lahan. Bukan karena terlalu banyak garam 
yang anda reguk. Namun, karena kerakusan anda yang tak terpuaskan. 
Bekerjalah dengan tulus, karena anda memiliki tujuan mulia untuk 
ditunaikan. Siapkan keranjang sampah besar untuk menyingkirkan semua 
pujian yang datang. Anda sama sekali tak memerlukan pujian. Anda 
memiliki jalan anda sendiri.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah Anda.

Di abad ke 17, di Eropa dikenal tindak kejahatan penculikan anak-anak 
yang dilanjutkan dengan membentuk mereka menjadi makhluk aneh.

Tindak kejahatan ini disebut "Comprachicos", dimana anak-anak tadi 
dihambat pertumbuhannya dengan dipasangi topeng besi permanen atau 
d ibentuk dengan sengaja untuk selanjutnya d i jual  kepada para 
bangsawan, sebagai mahluk langka.

'The Man in the Iron Mask" karya Alexander Dumas adalah gambaran 
tentang Comprachicos di masa itu dimana seorang anak diculik dan 
kemudian dipasangi topeng besi. Contoh lain pada 'The Man Who 
Laughs" karya Victor Hugo, menceritakan tentang seorang anak yang 
s e l a l u  t e r s e n y u m  k a r e n a  wajahnya d ibentuk  demik ian ak ibat  
Comprachicos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Kata Bijak Hari Ini.

Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja: siapa tahu. pada suatu
hari kelak, ia akan berbalik menjadi orang yang kaubenci. Dan bencilah

orang yang kau benci sekedarnya saja; siapa tahu. pada suatu hari kelak,
ia akan menjadi orang yang kaucintai.

(Imam Ali RA)

Friday,July05,20026:45AM



Satu Takdir Yang Sama

Satu Takdir Yang Sama.

Tak peduli apakah anda percaya akan adanya takdir atau tidak, sejatinya 
kita ini memiliki satu takdir yang sama; yaitu menjadi manusia yang 
berbahagia.  Tak butuh lebih dar i  satu kata untuk menjabarkan 
kebahagiaan. Karena kebahagiaan bukan untuk didefinisikan, namun 
dipahami dan dipancarkan dari dalam diri anda.

Tak peduli apa warna kulit, bentuk mata, dan garis rambut anda. Tak
peduli pula apa bahasa, keyakinan dan pegangan anda. Kita semua
berhak menjadi bahagia. Dan semua ajaran kebijakan mengajak kita untuk
membebaskan diri dari hambatan-hambatan yang membuat kita tak
bahagia. Karena itu, tiada salahnya setelah menyisihkan waktu di akhir
pekan ini untuk merenungi semua perjalanan yang sedang kita lalui,
sambil menatap jauh ke depan dan ke dalam diri, kita tuliskan tujuan
hidup: untuk mencapai sebuah kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang
membebaskan  kita  dari  sekat-sekat antar sesama.  Dan itu dimulai
dengan membebaskan diri dari sekat ego kita sendiri.

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

Tahukah Anda.

Dinasti Sui, yang berkuasa antara tahun 600 M mencurahkan perhatian 
selama kekuasaannya pada usaha pembangunan Kanal Besar China.

Kanal selebar 100 feet itu pada tepiannya dibangun jalan dan ditumbuhi 
pohon, merentang sepanjang 1.000 mil. Kanal i tu selesai setelah 
pembangunan selama 25 tahun, dengan korban manusia yang sangat 
besar. Hampir 5,5 juta orang terlibat dalam pembangunan Kanal Besar 
China. Diperkirakan 2.5 juta orang tewas akibat kerasnya lingkungan 
pembangunan, dan kondisi kerja yang kejam.

Kanal yang merentang dari Beijing ke Hangchow itu, masih dapat dilayari 
sejak 1.400 tahun yang lalu hingga sekarang.

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

Kata Bijak Hari Ini.

Sebuah tong yang penuh dengan pengetahuan belum tentu
sama nilainya dengan setetes budi.

(Phytagoras)



Manusia Bahagia Bila.... :

Manusia Bahagia Bila....

Manusia bahagia bila ia bisa membuka mata. Untuk menyadari bahwa ia 
memiliki banyak hal yang berarti. Manusia bisa bahagia bila ia mau 
membuka mata hati. Untuk menyadari, betapa ia dicintai.Manusia bisa 
bahagia, bila ia mau membuka diri. Agar orang lain bisa mencintainya 
dengan tulus.

Manusia tidak bahagia karena tidak mau membuka hati. berusaha meraih 
yang tidak dapat diraih, memaksa untuk mendapatkan segala yang 
diinginkan, tidak mau menerima dan mensyukuri yang ada. Manusia buta 
karena egois dan hanya memikirkan diri, tidak sadar bahwa ia begitu 
dicintai, tidak sadar bahwa saat ini, apa yang ada adalah baik, selalu 
berusaha meraih lebih, dan tidak mau sadar karena serakah.

Ada teman yang begitu mencintai, namun tidak diindahkan, karena 
memilih, menilai dan menghakimi sendiri. Memilih teman dan mencari-
cari, padahal di depan mata ada teman yang sejati. Telah memiliki segala 
yang terbaik, namun serakah, ingin dirinya yang paling diperhatikan, paling 
disayang, selalu menjadi pusat perhatian, selalu dinomorsatukan. 
Padahal, semua manusia memiliki peranan, hebat dan nomor satu dalam 
satu hal, belum tentu dalam hal lain, dicintai oleh satu orang belum tentu 
oleh orang lain.

Kebahagiaan bersumber dari dalam diri kita sendiri. Jikalau berharap dari 
orang lain, maka bersiaplah untuk ditinggalkan, bersiaplah untuk dikhianati. 
Kita akan bahagia bila kita bisa menerima diri apa adanya, mencintai dan 
menghargai diri sendiri, mau mencintai orang lain, dan mau menerima 
orang lain.

Percayalah kepada Tuhan, dan bersyukurlah kepada-Nya, bahwa kita 
selalu diberikan yang terbaik sesuai usaha kita. tak perlu berkeras hati. la 
akan memberi kita di saat yang tepat apa yang kita butuhkan, meskipun 
bukan hari ini, masih ada esok hari. Berusaha dan bahagialah karena kita 
dicintai begitu banyak orang.

(submitted by Erinda Aulia. erinda.aulia(S)r...i



Tahukah Anda.

Di tahun 1823. Richard Dodd meminjam buku tentang penyakit Febrile 
dari perpustakaan University of Cincinnati Medical Library. Entah karena 
apa. buku terlupakan baik oleh Richard Dodd ataupun oleh pengurus 
perpustakaan. Dan waktupun terus berlalu.

Tanggal 7 Desember 1968, cucu dari Richard Dodd mengembalikan buku 
i tu ke perpustakaan Universitas Cincinnati .  Buku yang terlambat 
dikembalikan selama 145 tahun itu seharusnya dikenakan denda sebesar 
S 2.264, namun pengelola perpustakaan menghapus denda itu.

Kata Bijak Hari Ini

Bila rahasia sebuah atom dari atom-atom tersingkap,
rahasia segala benda ciptaan, baik lahir maupun batin akan

tersingkap, dan kau takkan melihat pada dunia ini atau dunia
yang akan datang sesuatu kecuali Tuhan.

(Syaikh Ahmad Al-Alawi)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Monday, July 15, 2002 6:53 AM



Kepercayaan Diri

Kepercayaan Diri.

Banyak orang pandai menyarankan agar kita memiliki suatu kepercayaan
diri yang kuat. Pertanyaannya adalah diri yang manakah yang patut kita
percayai?
Apakah panca indera kita?
Padahal kejituan panca indera seringkali tak lebih tumpul dari ujung pena
yang patah.
Apakah tubuh fisik kita?
Padahal sejalan dengan lajunya usia. kekuatan tubuh memuai seperti lilin
terkena panas.
Ataukah pikiran kita?
Padahal keunggulan pikiran tak lebih luas dari setetes air di samudera
ilmu.
Atau mungkin perasaan kita?
Padahal ketajaman perasaan seringkali tak mampu menjawab persoalan
logika.
Lalu diri yang manakah yang patut kita percayai?

Semestinya kita tak memecah-belah diri menjadi berkeping-keping seperti 
itu. Diri adalah diri yang menyatukan semua pecahan-pecahan diri yang 
kita ciptakan sendiri. Kesatuan itulah yang disebut dengan integritas. Dan 
hanya sebuah kekuatan dari dalam diri yang paling dalam lah yang 
mampu merengkuh menyatukan anda. Diri itulah yang patutnya anda 
percayai, karena ia mampu menggenggam kekuatan fisik.keunggulan 
pikiran dan kehalusan budi anda.

Tahukah Anda.

Kota yang disebut dengan "Athena di Timur" yaitu Cordoba. yang berada 
di Andalusia, tempat orang-orang Arab berhasil menaklukkan Spanyol, 
pada tahun 900 M telah memiliki sebuah perpustakaan dengan koleksi 
sebanyak 400.000 buku.

Kota itu juga telah memiliki setengah juta penduduk dengan jalan-jalan 
lebar yang telah diperkeras. Diwaktu yang sama, kota Paris saat itu masih 
berupa kumpulan kampung-kampung kumuh, sedangkan London masih 
membangun benteng-benteng kayu untuk menghadapi serbuan orang-
orang Viking.



Kata Bijak Hari Ini.

Lebih baik menjaga mulut anda tetap tertutup dan
membiarkan orang lain menganggap anda bodoh,
daripada membuka mulut anda dan menegaskan

semua anggapan mereka.
(Mark Twain) 

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

Tuesday, July 16, 2002 6:32 AM



Tak Ada Jalan Pintas

Tak Ada Jalan Pintas.

Keberhasilan tak diperoleh begitu saja. la adalah buah dari pohon kerja 
keras. Jangan terlalu berharap pada kemujuran. Tahukah anda apa itu 
kemujuran? Bukankah, kita tak selalu mampu menjelaskan dari mana 
datangnya kemujuran.

Sadarilah bahwa segala sesuatu perlu berjalan alami dan semestinya. 
Pertumbuhan diri adalah proses mendaki tangga. Anda harus melalui 
anak tangga satu per satu. Tak perlu repot mencari-cari jalan pintas, 
karena tak ada jalan pintas.

Hargai saja setiap langkah kecil yang membawa anda maju. Ketergesaan 
adalah beban yang memberati langkah saja.

Amatilah jalan lurus anda. Tak peduli bergelombang atau berbatu, 
selama anda yakin berada di jalan yang tepat, maka melangkahlah terus. 
Dan, jalan yang tepat itu adalah jalan yang menuntun anda menjadi diri 
anda sendiri.

(submitted by Yudhi, tisen(S?m...)

Tahukah Anda! .

Kata "sabotage" (atau sabotase dalam bahasa Indonesia) yang berasal 
dari Perancis ternyata memiliki riwayat unik.

Pada masa pra-Revolusi Industri, pekerja-pekerja pabrik mengenakan 
sepatu kerja khusus yang terbuat dari kayu. Sepatu itu bernama "Sabot".

Saat datangnya Revolusi Industri, banyak mesin menggantikan kerja 
manusia, yang akhirnya meningkatkan pengangguran. Para pekerja 
memprotes kedatangan mesin-mesin ini dengan melemparkan sepatu 
kerja mereka ke dalam mesin (umumnya mesin tenun), sehingga mesin-
mesin tadi menjadi macet atau rusak. Dari masa inilah dikenal istilah 
"sabotase".
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Kata Bijak Hari Ini.

Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha
dengan keras adalah kemenangan yang hakiki.

(Mahatma Gandhi) 
***********************************************************

****



Lingkaran Waktu Yang Tiada Berujung

Lingkaran Waktu Yang Tiada Berujung.

Betapa hebatnya waktu mengatur kita. Ketika lonceng jam usai kerja 
berdering, tanpa diperintah segera kita berkemas. Menyimpan kertas dan 
pensil dalam laci. lalu meninggalkannya jauh-jauh. Seolah semua 
persoalan telah terpecahkan untuk hari itu. Padahal masalah tetap terjaga 
selagi kita pejamkan mata.

Namun, esok hari, ketika lonceng jam mulai kerja berdentang, semua 
tumpukan masalah kita aduk, seolah ia terlampau banyak tidur semalam. 
Perselisihan pun bolehlah dilanjutkan kembali. Ah, betapa hebatnya waktu 
menghibur kita. Betapa bergairahnya waktu membangunkan kita.

Saat kita mengatur waktu, sesungguhnya kita pun mengatur pikiran, 
emosi, dan perasaan kita. Karena waktu adalah lingkaran dimana 
kehidupan kita berjalan, kita atur waktu untuk mengatur kehidupan.

Kita rayakan sesuatu karena kita ciptakan hari besar. Kita heningkan diri 
karena kita tegakkan kesyahduan. Dan. semua itu kita rangkai dalam 
jalinan waktu. Maka, hanya mereka yang tak kenal akan waktulah yang 
terjerat dalam persoalan tiada berujung.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah Anda!.

Kaisar Mongol, Kubilai Khan adalah pemimpin pertama dunia yang 
menyatakan bahwa hari-hari besar agama Buddha, Kristen, Yahudi, dan 
Islam sebagai hari libur resmi kenegaraan.

la menyatakan bahwa hari Natal bagi agama Kristen dan Paskah (yang 
juga diperingati agama Yahudi), Hari Raya Penebusan Dosa (sebuah 
perayaan Yahudi), serta Idul Fitri sebagai hari raya nasional.

Kubilai Khan memerintah atas daerah kekuasaan yang merentang dari 
perbatasan Eropa, Timur Tengah, hingga hampir seluruh Asia Timur di 
pertengahan abad ke 13.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Kata Bijak Hari Ini.

Hal terindah yang dapat kita alami adalah misteri. Misteri
adalah sumber semua seni sejati dan semua

ilmu pengetahuan.
(Albert Einstein)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Friday, July 19, 2002 6:28 AM



Kisah Seekor Belalang

Kisah Seekor Belalang.

Seekor belalang telah lama terkurung dalam sebuah kotak. Suatu hari ia 
berhasil keluar dari kotak yang mengurungnya tersebut. Dengan gembira 
ia melompat-lompat menikmati kebebasannya. Di perjalanan dia bertemu 
dengan seekor belalang lain. Namun dia keheranan mengapa belalang itu 
bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh darinya.

Dengan penasaran ia menghampiri belalang itu, dan bertanya, "Mengapa 
kau bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh, padahal kita tidak jauh 
berbeda dari usia ataupun bentuk tubuh ?".

Belalang itu pun menjawabnya dengan pertanyaan, "Dimanakah kau 
selama ini tinggal? Karena semua belalang yang hidup di alam bebas 
pasti bisa melakukan seperti yang aku lakukan". Saat itu si belalang baru 
tersadar bahwa selama ini kotak itulah yang membuat lompatannya tidak 
sejauh dan setinggi belalang lain yang hidup di alam bebas.

Renungan:

Kadang-kadang k i ta sebagai  manusia,  tanpa sadar,  pernah juga 
mengalami hal yang sama dengan belalang. Lingkungan yang buruk, 
hinaan, trauma masa lalu, kegagalan yang beruntun, perkataan teman 
atau pendapat tetangga, seolah membuat kita terkurung dalam kotak 
semu yang membatas i  semua ke leb ihan k i ta .  Lebih ser ing k i ta  
mempercayai mentah-mentah apapun yang mereka voniskan kepada kita 
tanpa pernah berpikir benarkah Anda separah itu? Bahkan lebih buruk lagi, 
kita lebih memilih mempercayai mereka daripada mempercayai diri 
sendiri.

Tidakkah Anda pernah mempertanyakan kepada nurani bahwa Anda bisa 
"melompat lebih tinggi dan lebih jauh" kalau Anda mau menyingkirkan 
"kotak" itu? Tidakkah Anda ingin membebaskan diri agar Anda bisa 
mencapai sesuatu yang selama ini Anda anggap diluar batas kemampuan 
Anda?



Beruntung sebagai manusia kita dibekali Tuhan kemampuan untuk
berjuang, tidak hanya menyerah begitu saja pada apa yang kita alami. 
Karena itu teman, teruslah berusaha mencapai apapun yang Anda ingin 
capai. Sakit memang, lelah memang, tapi bila Anda sudah sampai di 
puncak, semua pengorbanan itu pasti akan terbayar.

Kehidupan Anda akan lebih baik kalau hidup dengan cara hidup pilihan 
Anda. Bukan cara hidup seperti yang mereka pilihkan untuk Anda.

(submitted by Febrianty, febri2002id(5?v...')
***************************************************************

Tahukah Anda !

Undang-undang Sekolah tahun 1647 di Massachussets mewajibkan 
bahwa setiap desa dengan penduduk di atas 50 kepala keluarga harus 
membangun sebuah sekolah, atau menghadapi denda sebesar 5 pound.

Dari undang-undang inilah berkembang sekolah dasar di Amerika Utara, 
dan terbentuk "gerakan wajib belajar" pertama di dunia.

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

Kata Bijak Hari Ini.

Orang-orang yang melontarkan kritik bagi kita pada
hakikatnya adalah pengawal jiwa kita, yang

bekerja tanpa bayaran.
(Corrie Ten Boom) 

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

Monday, July 22, 2002 6:20 AM



Dimulai Dengan Angan-Angan

Dimulai Dengan Angan-Angan.

Segala yang terjadi, dimulai dengan khayalan. Segala yang anda capai, 
dimulai dengan angan-angan di pikiran.

Apa yang anda sekarang angankan, bila kita bicara tentang setahun dua 
tahun ke depan1? Apakah anda melihat masalah, dan segala sesuatu yang 
berantakan? Ataukah anda melihat peluang dan keberhasilan?

Tidak ada batas bagi imajinasi. Anda boleh mengkhayalkan apa saja. 
Khayalan tidak bisa dibatasi realitas fisik, kesulitan keuangan, rasa takut, 
penolakan, dan apa saja yang mengurung anda di "dunia nyata".

Bayangkan masa depan, dan biarkan diri anda melaju dengannya. 
Tinggalkan kendala di belakang, dan tampilkan hidup yang inginanda 
jalankan. Hidup yang anda ciptakan akan dimulai dari angan anda. 
Ciptakan angan-angan terbaik, dan mulai bertindak untuk mewujudkannya.



Tahukah Anda!.

Di bawah ini ada sebuah daftar kegagalan dari orang yang semasa 
hidupnya mengalami banyak tantangan dan badai.

o 1831 - ia mengalami kebangkrutan dalam usahanya.
c 1832 - ia menderita kekalahan dalam pemilihan tingkat lokal.
o 1833 - ia kembali menderita kebangkrutan.
o 1835-istrinya meninggal dunia.
o 1836 - ia menderita tekanan mental sedemikian rupa, sehingga

hampir saja masuk rumah sakit jiwa. o 1837 - ia menderita 
kekalahan dalam suatu kontes pidato. c 1840 - ia gagal dalam 
pemilihan anggota senat Amerika Serikat, o 1842 - ia menderita 
kekalahan untuk duduk di dalam kongres

Amerika Serikat. o 1848 - ia kalah lagi di konggres Amerika Serikat, 
o 1855 - ia gagal lagi di senat Amerika Serikat, o 1856 - ia kalah 
dalam pemilihan untuk menduduki kursi wakil

presiden Amerika Serikat. c 1858 - ia kalah lagi di 
senat Amerika Serikat. o 1860 - ia akhirnya menjadi 
presiden Amerika Serikat.

Siapakah dia"? Namanya ialah Abraham Lincoln.

Kalau orang lain yang mengalami demikian banyak kegagalan mungkin ia 
sudah mundur secara teratur. Tetapi Lincoln maju terus, kata mundur 
sama sekali tidak ada di otaknya .Akibatnya ia kemudian mencapai suatu 
sukses yang luar biasa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.

Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain,
tanpa kita kehilangan semangat.

(Abraham Lincoln)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Kelenturan Sikap 1142

Kelenturan Sikap.

Bila anda menganggap bahwa mengatasi setiap persoalan butuh 
kekuatan pendirian, ketangguhan otot, dan kekerasan kemauan. maka 
anda separuh benar.

Sebuah batu cadas yang keras hanya bisa segera dihancurkan dengan 
mengerahkan segenap daya kuat. Oleh karenanya, banyak orang melatih 
diri agar semakin kuat. semakin tangguh dan semakin tegar.

Namun, seringkali kenyataan tak bisa dihadapi dengan pendirian kuat. atau 
diatasi dengan ketangguhan otot, atau dipecahkan dengan kemauan 
keras. Ada banyak hal yang tak bisa anda terima, namun harus anda 
terima.

Maka, senantiasa anda membutuhkan sebuah kelenturan sikap. Bukanlah 
kelenturan sikap pertanda kelemahan, melainkan sebuah kekuatan untuk 
menghadapi segala sesuatu sebagaimana ia ada. Bila anda menganggap 
bahwa mengatasi persoalan adalah dengan menerima persoalan itu, 
maka anda menemukan separuh benar yang lain.

X^^SX^^SX^^SX^^SX^^SX^^SX^^SX^^SX^^SX^^SX^^SX^^SX^^SX^^SX^^SX^*



Tahukah Anda!.

Harland D. Sanders ketika itu telah berusia 66 tahun, dan ia tidak 
mempunyai apa-apa yang dapat dibanggakan. Satu-satunya harta paling 
bernilai yang dimilikinya adalah resep rahasia yang diberi nama "ayam 
goreng Kentucky".

Menjelang tahun 1956, Sanders berhasil meyakinkan beberapa restoran 
guna memasak dan menjual "ayam goreng Kentucky", dan memberinya 
US 4 sen sebagai royalti untuk setiap potong ayam goreng yang terjual. 
Gembira dengan kesuksesan yang diperoleh, Sanders lalu memuati mobil 
pikap model 1946 miliknya dengan 50 resep ramuan bumbu, dan sebuah 
periuk untuk ditawarkan kepada beberapa orang yang mau membeli 
waralaba resepnya.

Menjelang tahun 1960, sebanyak 400 buah restoran di Amerika dan 
Kanada telah menyediakan "ayam goreng Kentucky". Dalam waktu 4 
tahun, jumlah tempat jualan "ayam goreng Kentucky" telah meningkat 
menjadi 650 restoran dengan omset penjualan per tahun bernilai USS37 
juta.

Saat ini terdapat lebih 10.000 restoran "ayam goreng Kentucky" di seluruh 
dunia dengan lebih dari 200.000 karyawan dan omset penjualan per 
tahunnya lebih dari USS8.2 milyar.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kata Bijak Hari Ini.

Seberapa jauh perjalanan anda dalam hidup ini bergantung pada; apakah 
anda bersikap lembut kepada yang lebih muda, bersikap kasih kepada 
yang lebih tua. bersimpati kepada yang harus berjuang lebih keras, dan 
bertenggang rasa kepada yang lemah dan yang kuat. Suatu hari dalam 
hidup ini. anda akan menjadi salah satu di antaranya. (George Washington 
Carver)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Wednesday, July 24. 2002 7:10 AM
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Cita-Cita Terbesar

Cita-Cita Terbesar.

Dalam sebuah perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju 
kesempurnaan. Ada kalanya kita mesti berjuang, serta belajar menyikapi 
segala rahasia dalam kehidupan.

Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan 
setiap tapak langkah kita. Setiap hembusan nafas, detak jantung, dari 
siang menuju malam. Semua menuju titik yang sama, kesempurnaan.

Set iap insan mempunyai  hak yang sama atas waktu.  Tidak ada 
seorangpun melebihi dari yang lain. Namun tak jarang setiap kita berbeda 
dalam mensikapinya. Ada yang berjuang untuk melewatinya dengan 
membunuh waktu. Tidak pula sediki t  yang merasakan sempitnya 
kesempatan yang ia punya.

Apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Melewati hari ini dengan penuh 
makna. Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta hidup menjadi 
indah. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dan dengan iman hidup 
menjadi terarah.

Tahukan Anda :.

Jean-Francois Champollion dicatat dalam sejarah dunia sebagai orang 
pertama yang berhasil membaca huruf Mesir kuno yang telah terlupakan 
ribuan tahun.

Ternyata kemampuannya ini didukung oleh pengetahuan bahasa yang telah 
dikembangkannya sejak dini. Saat berusia 11 tahun. Champollion telah 
menguasai bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani. Dua tahun kemudian ia juga 
mempelajari bahasa Arab, Syria, Chaldea, dan Koptik.

D i  t a h u n  1 8 2 2 ,  s a a t  b e r u s i a  3 2  t a h u n ,  C h a m p o l l i o n  s e lesai 
menterjemahkan batu Rosetta yang menjadi kunci pembacaan naskah 
Hieroglif Mesir kuno.



Kata Bijak Hari Ini.

Kata yang paling indah dibibir umat manusia adalah kata "Ibu"
dan panggilan paling indah adalah "Ibuku". Ini adalah kata

yang penuh harapan dan cinta, kata manis dan baik
yang keluar dari kedalaman hati.

(Kahlil Gibran)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Thursday. July 25, 2002 7:01 AM



Sadarkah Kita

Sadarkah Kita.

Sadarkah kita bahwa;
Kita dilahirkan dengan dua mata di depan, karena seharusnya kita melihat 
yang ada di depan, kita lahir dengan dua telinga, satu kiri dan satu di 
kanan sehingga kita dapat mendengar dari kedua sisi. Menangkap pujian 
maupun kritikan, dan melihat mana yang benar.

K i ta  d i lah i rkan  dengan o tak  te rsembuny i  d i  kepa la ,  seh ingga  
bagaimanapun miskinnya kita, kita tetap kaya. Tak seorang pun yang 
dapat mencuri isi otak kita, yang lebih berharga dari segala permata yang 
ada.

Kita dilahirkan dengan dua mata. dua telinga, namun cukup dengan satu 
mulut. Karena mulut tadi adalah senjata yang tajam, yang dapat melukai, 
memfitnah, bahkan membunuh. Lebih baik sedikit bicara, tapi banyak 
mendengar dan melihat.

Ki ta di lahirkan dengan satu hat i ,  yang mengingatkan k i ta untuk 
menghargai dan memberikan cinta kasih dari dalam lubuk hati. Belajar 
untuk mencintai dan menikmati dicintai, tetapi jangan mengharapkan 
orang lain mencintai anda dengan cara dan sebanyak yang sudah anda 
berikan. Berikanlah cinta tanpa mengharapkan balasan, maka anda akan 
menemukan bahwa hidup ini akan menjadi lebih indah.

(submitted by Raymond Erwin, ravmonde(S)i..)



Tahukah Anda.

Di masa jayanya, Wilhelm Steinitz adalah salah satu pemain catur paling 
cemerlang di dunia. Namun saat semakin tua, ia secara perlahan-lahan 
di jangkit i  kegilaan, dan sering merasa bahwa ia dapat menelepon 
seseorang tanpa menggunakan telepon,ataupun bermain catur tanpa 
menyentuh bidak.

Puncak kegi laannya ter jadi saat Steini tz mengumumkan kepada 
masyarakat luas bahwa ia hendak menantang Tuhan untuk bermain catur. 
Lebih parah lagi, ia menawarkan fur satu bidak dalampertandingan ini.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.

Sahabatmu adalah kebutuhan jiwamu yang terpenuhi. Dia lah ladang 
hatimu, yang dengan kasih kautabuh dan kau pungut buahnya penuh rasa 
terimakasih. Kau menghampirinya dikala hati gersang kelaparan, dan 
mencarinya dikala jiwa membutuhkan kedamaian. Janganlah ada tujuan 
lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya jiwa. (Kahlil Gibran)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Friday, July 26, 2002 7:06 AM



Cintailah Cinta

Cintailah Cinta.

Memang menyakitkan ketika kita mencintai seseorang, namun ia tak 
membalasnya, tetapi yang lebih menyakitkan adalah ketika kita mencintai 
seseorang dan kita tidak pernah dapat menemukan keberanian untuk 
mengungkapkan perasaan kita padanya.

Sebuah hal yang menyedihkan dalam hidup ketika kita bertemu dengan 
seseorang, yang sangat berarti bagi kita. hanya untuk mengetahui pada 
akhirnya seseorang tersebut tidak ditakdirkan untuk bersama kita, 
sehingga kita harus dengan berat hati membiarkannya pergi dan berlalu.

Teman terbaik adalah teman dimana ketika kita duduk bersama disebuah 
ayunan, tanpa ada ucapan sekatapun, dan ketika harus berpisah 
dengannnya, terasa seolah hal tersebut merupakan percakapan paling 
menyenangkan yang pernah dilakukan bersama.

Adalah benar bahwa kita takkan pernah tahu apa yang telah kita dapatkan 
hingga kita kehilangannya. Tetapi adalah benar juga, ketika kita tidak tahu 
apa yang telah hilang hingga hal tersebut menghampiri kita.

Impikan saja apa yang ingin kita impikan, pergi saja kemanapun kita ingin 
pergi, jadilah sebagai sosok yang kita inginkan, karena kita hanya memiliki 
satu buah kehidupan dan satu buah kesempatan untuk dapat melakukan 
semua hal yang kita inginkan.

Letakkan diri kita sebagai layaknya orang lain, jika kita merasa hal yang 
kita lakukan akan menyakiti diri kita, hal tersebut mungkin akan menyakiti 
yang lain pula.

Kata-kata yang terucap tanpa perhitungan mungkin akan menyulut 
perselisihan, perkataan yang kejam dapat menghancur-kan kehidupan, 
sebuah kata yang tak tepat mungkin juga mampu menambah beban batin 
seseorang, dan... sebuah kata yang penuh cinta kasih mungkin dapat 
menyembuhkan dan memberikan berkah.

Orang yang paling bahagia adalah orang yang tidak merasa selalu 
membutuhkan semua hal terbaik, mereka hanya berfikir bagaimana 
mencipta semua hal menjadi terbaik bagi mereka, yang berlalu dalam 
hidupnya.



Cinta dimulai dengan sebuah senyum, kemudian tumbuh dengan sebuah 
kecupan, dan berakhir dengan air mata. Ketika kita dilahirkan, kita 
menangis begitu kerasnya, sementara orang-orang disekeliling kita 
tersenyum bahagia. Ketika kita menanggalkan hidup maka. kita adalah 
pihak yang tersenyum begitu bahagia... sementara orang disekeliling kita 
menangis.

(submitted by Satriyo H.Wibisono. satrivohw(5)j...)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tahukah Anda ! .

Pernikahan aktor Hollywood. Rudolph Valentino dengan aktris Jean Acker, 
sebagaimana layaknya pernikahan kaum selebritis, berlangsung meriah di 
Hollywood tanggal 5 November 1919.

Namun terdapat hal yang sangat luar biasa terjadi setelah pernikahan itu. 
Pernikahan pertama Rudolph Valentino itu berakhir enam jam kemudian. 
Pengantin baru itu sepakat untuk bercerai di pagi hari setelah malam 
pertama mereka.

Kata Bijak Hari Ini.

Seorang pecundang tak tahu apa yang akan dilakukannya bila kalah, tetapi 
sesumbar apa yang akan dilakukannya bila menang. Sedangkan, 
pemenang tidak berbicara apa yang akan dilakukannya bila ia menang, 
tetapi tahu apa yang akan dilakukannya bila kalah. (Eric Berne)

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

Saturday. July 27, 2002 7:15 AM



Sava Tidak Tahu

Saya Tidak Tahu.

Menjadi cerdas, tidak berarti mengetahui segala jawaban. Terkadang, 
jawaban paling cerdas yang anda dapat katakan adalah "Saya tidak tahu". 
Diperlukan rasa percaya diri dan kecerdasan extra untuk mengakui 
ketidaktahuan anda. Dan saat anda melakukannya, anda sedang dalam 
proses mempelajari jawaban sesungguhnya.

Seringkali. karena alasan kebanggaan dan mencegah rasa tidak aman, 
kita mengatakan tahu, padahal kita tidak tahu. Lewat cara ini, kita telah 
menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar lebih lanjut. Percayalah, tidak 
ada salahnya anda tidak mengetahui suatu hal.

Bagian penting dari kebijaksanaan adalah mengetahui batas pengetahuan 
anda. Mengetahui apa yang anda tahu dan apa yang anda tidak tahu. 
Orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang tahu dan mengerti, 
bahwa tak semua pertanyaan dapat ia jawab. Orang yang benar-benar 
cerdas, adalah orang yang mau bertanya, mau belajar, mau bertumbuh.

Gunakan pengetahuan yang anda miliki, dan miliki pengetahuan yang anda 
perlukan. Itu adalah jalan terbaik yang dapat anda tempuh.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tahukah Anda.

Sam Turner. seorang narapidana tertuduh kasus pembantaian dan 
pembongkaran, melarikan diri dari kamp kerja tahanan pada tahun 1951. 
Dalam pelariannya, ia menggunakan nama aslinya untuk mendapatkan 
kartu Jaminan Sosial berikut dengan SIM Negara Bagian Georgia.

Selama bertahun-tahun tidak ada seorangpun menghubungkan dirinya 
dengan Sam Turner yang melarikan diri dari penjara.Hingga suatu ketika, 
saat melakukan penyaringan daftar nama dari database pelaku kejahatan, 
polisi menemukan nama Sam Turner, dan memerintahkan penangkapan 
dirinya.

Sam Turner, yang saat i tu telah berusia 75 tahun, ditangkap saat 
menonton TV di rumahnya di kota Lincolnton. Georgia pada 8 Desember 
1997,  tepat  46 tahun setelah dia melar ikan di r i  dar i  kamp ker ja 
tahanannya.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Kata Bijak Hari Ini.

Bila ada cahaya dalam jiwa, maka akan hadir kecantikan dalam diri 
seseorang. Bila ada kecantikan dalam dir i  seseorang, akan hadir 
keharmonisan dalam rumah tangga. Bila ada keharmonisan dalam rumah 
tangga, akan hadir ketertiban dalam negara. Dan bila ada ketertiban dalam 
negara, akan hadir kedamaian di dunia. (Pepatah Cina)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Monday, July 29, 2002 7:10 AM
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Sesuatu Yang Sangat Berharga

Sesuatu Yang Sangat Berharga.

Kredibilitas adalah sesuatu yang sangat berharga. Sekali kredibilitas telah 
hilang, akan sangat sulit untuk bisa diperoleh kembali. Tanpa kredibilitas, 
adalah mustahil untuk memelihara suatu sukses. Perhatikan saja dalam 
lingkungan yang penuh ketidak percayaan dan prasangka, hanya sedikit 
yang bisa dicapai seseorang.

Janji dan komitmen bukan sekedar alat. Jauh lebih penting lagi. keduanya 
a d a l a h  a p a  y a n g  k i ta  pe r lukan  un tuk  membangun  a taupun  
menghancurkan kredibilitas. Oleh karena itu. kita harus memilih komitmen 
apa yang mampu kita berikan, dan janji apa yang mampu kita tepati.

Sebuah kredibilitas yang kuat dan nyata, bisa membawa anda maju. Oleh 
karena itu berhati-hatilah terhadap kredibiitas. Jangan korbankan itu demi 
kepentingan sesaat. Berkatalah jujur, hormati komitmen anda, dan anda 
akan mampu meraih apa yang sekarang bahkan tidak mampu anda 
mimpikan.

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

Tahukah Anda!.

Sejenis spesies bunga laut. yang disebut bunga laut merah, dapat 
dicacah-cacah dan dicincang dengan melewati sebuah saringan hingga 
badannya terpotong atas ribuan bagian halus.

Walau begitu, hewan ini tidaklah mati. Saat air diendapkan, masing-
masing bagian potongan akan bergerak mendekat dan menyusun diri. 
Dalam   beberapa jam.   bunga  laut tadi  akan  menyatu  dan  kembali
membentuk bunga laut utuh seperti semula.

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

Kata Bijak Hari Ini.

Seekor burung hantu yang bijaksana duduk di sebatang dahan. Semakin
banyak ia melihat,  semakin sedikit ia berbicara.  Semakin sedikit ia
berbicara,  semakin banyak ia mendengar.Mangapa kita tidak seperti
burung hantu yang bijaksana itu? (Edward Hersey Richards)

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



Mencoba Sesuatu Yang Positif

Mencoba Sesuatu Yang Positif.

Setiap orang pernah merasakan suatu kekecewaan, kegagalan, dan 
frustrasi. Kadang semuanya datang sekaligus, dan kita merasa dunia 
runtuh. Segera sesudah itu kita melihat segala sesuatunya dari sisi 
negatif. Segala sesuatunya terlihat berantakan.

Sekarang coba anda melihat dari sisi lain untuk bangkit kembali.  
Bertindaklah. Lakukan sesuatu yang positif. Walau itu mungkin hanya 
menyapu halaman, atau membersihkan tumpukan file-f i le tua dar i  
komputer anda.

Lakukan tindakan, di mana anda adalah penguasa hidup anda, dan anda 
akan merasa terfokus secara positif. Tindakan kecil dapat mengubah 
sikap anda secara ajaib.

Cobalah menolong seseorang. Lakukanlah sesuatu untuk orang lain. 
Cobalah melayani orang lain. Semakin kecil orang itu. semakin baik. Lalu 
cobalah anda keluar ruangan sejenak, dan perhatikan apa yang dapat 
anda kerjakan bagi orang lain. Orang lain tercipta untuk memperbaiki 
hidup anda. Sekarang giliran andalah memperbaiki hidup anda, lewat 
orang lain.

Hitunglah keberuntungan anda. Banyak hal baik dalam hidup anda, dan 
sering anda lupa bersyukur. Hargai dan bersyukurlah atas tempat tinggal 
anda, atas kesehatan anda, atas keluarga anda, atas pengalaman hidup 
anda, atas teman-teman anda, atas ketrampilan anda, pengetahuan anda, 
dan hidup yang anda miliki.

Temukan tantangan baru. Arahkan kembali energi negatif dan rasa 
frustrasi anda pada sesuatu yang dapat menantang anda untuk berbuat 
lebih baik.

Positif atau negatif, semuanya cuma ada dalam pikiran. Ubah sikap anda, 
dan melajulah.

(submitted by Raymond Erwin, ravmonde^i...)



Tahukah Anda!.

James E.Casey. seorang penggagas UPS (United Parcel Service), 
terpaksa berhenti dari sekolah ketika berusia 11 tahun, guna membantu 
keluarganya karena ayahnya tidak sehat.

Pekerjaan pertama yang diperoleh oleh Casey adalah mengantar 
pembungkus ke sebuah gudang serba ada dengan gaji sebulannya 
sebesar USS2,50\ Selain itu, Casey juga bekerja sebagai pengantar 
telegraf di sebuah perusahaan telegraf.

Ketika berusia 15 tahun, James E.Casey dan 2 orang rekannya yang 
bekerja sebagai pengantar telegraf, memulai usaha sendiri yang kemudian 
ternyata menjadi berhasil. Dari pengantar yang berjalan kaki. naik sepeda, 
dan sepeda motor, akhirnya mereka berkembang dengan menggunakan
truk.

Saat ini, United Parcel Service mempunyai lebih dari 340.000 karyawan di 
seluruh dunia dengan omset per tahun lebih dari USS22 milyar.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.

Pandanglah hari ini. Kemarin sudah menjadi mimpi. Dan esok hari 
hanyalah sebuah visi. Tetapi, hari ini yang sungguh nyata, menjadikan 
kemarin sebagai mimpi kebahagiaan, dan setiap hari esok sebagai visi 
harapan. (Alexander Pope)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wednesday, July 31, 2002 6:30 AM



Mengasah Diri

Mengasah Diri.

Penebang mengasah kapaknya. Pemburu mengencangkan busurnya. 
Penulis meraut pensilnya. Mereka harus memperbarui peralatan- nya. Ini 
adalah prinsip sederhana tentang produktivitas.

Tak banyak pohon yang bisa ditebang oleh kapak yang tumpul dan aus. 
Tak ada buruan yang mampu ditaklukkan oleh busur yang renta. Tak 
sebuah kata bisa tertulis dari pensil yang patah. Maka, apa yang harus 
anda asah agar tetap meraih kehidupan pribadi dan karier yang penuh dan 
berlimpah'?

Anda memiliki sesosok tubuh yang pasti renta terkikis usia. Juga 
kecerdasan yang segera tak banyak berarti tertinggal kemajuan jaman. 
Serta sekepal hati nurani yang mudah diburamkan oleh debu-debu dunia.

Maka. tiada yang patut kita rawat selain tubuh agar senantiasa menjadi 
rumah yang nyaman bagi jiwa. Tiada yang perlu kita asah selain pikiran 
dan ketrampilan agar selalu dapat di gunakan untuk membuka pintu 
kemakmuran. Serta, tiada yang harus kita pertajam selain hati nurani yang 
memungkinkan kita mendengar nyanyian kebahagiaan hidup ini.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah Anda.

Johannes Brahms (1833-1897). komposer besar Jerman, adalah salah 
seorang yang sangat membenci binatang kucing.

Di kala senggang atau sedang mencari inspirasi, komposer ini sering 
pergi ke loteng rumahnya dan mempersiapkan busur dan anak panah. 
Disana hampir tiap waktu ia memanah kucing-kucing milik tetangganya. 
Kebiasaan yang terus dilakukan Johannes Brahms sepanjang hidupnya.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.

Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang 
presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng 
hanyalah kekuasaan rakyat. Dan diatas segalanya adalah kekuasaan 
Tuhan Yang Maha Esa. (Soekarno)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Ketakutan Akan Kegagalan

Ketakutan Akan Kegagalan.

Apakah anda takut gagal? Sedemikian takutnya sampai anda tidak 
berusaha untuk mencoba? Coba anda pikirkan kembali.hal tersebut 
benar-benar tidak masuk akal. Dengan tidak mencoba barang sekalipun, 
sebenarnya anda sudah gagal. Jadi rasa takut gagal adalah penyebab 
kegagalan yang pasti.

Apakah anda merasa takut? Coba perhatikan rasa takut anda.Perhatikan 
pesan yang berusaha disampaikannya. Rasa takut membuat anda lebih 
waspada. Rasa takut memberi energi ekstra.Rasa takut membuat anda 
mampu mengatasi tantangan tersulit.Tidak ada yang mampu mendorong 
sumber daya dalam diri anda. lebih dari rasa takut.

Rasa takut sebenarnya ada untuk mendorong anda maju. bukan untuk 
menahan anda. Biarkan rasa takut mengajarkan anda.Biarkan rasa takut 
mempersiapkan anda. Tetapi jangan membuat rasa takut menghentikan 
anda. Saat rasa takut menahan anda. coba perhatikan baik-baik apa yang 
menyebabkan rasa takut, dan anda akan menemukan alasan untuk 
bergerak maju.

Kegagalan paling abadi adalah kegagalan untuk mulai bertindak.Bila anda 
sudah mencoba, dan ternyata gagal, anda memperolehsesuatu yang bisa 
dipelajari dan mungkin dicoba kembali. Anda tidak akan pernah gagal bila 
anda terus berusaha.

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



Tahukah Anda.

Martin Luther King, Jr. (1929-1968), adalah pemenang hadiah Nobel 
Perdamaian termuda sepanjang sejarah, la menerima penghargaan itu di 
usia 35 tahun atas perjuangannya menuntut persamaan hak antar ras.

Perlu dicatat, bahwa dalam usia mudanya itu, selama berjuang Martin 
Luther King, Jr. telah 120 kali dijebloskan ke dalam tahanan oleh pihak 
kepolisian, atas aksi gerakan tanpa kekerasan yang dicanangkan Luther 
King dalam memperjuangkan hak-hak sipil.

Kata Bijak Hari Ini.

la yang datang, akan pergi. Seorang penguasa, pengemis atau pertapa -
setiap orang yang lahir pasti mati. Menghembuskan nafas terakhir di atas
tahta, atau diseret ke dalam kubur dengan kaki dan tangan terikat, apa
bedanya? 

(Kabir)
***************************************************************

Friday, August 02, 2002 6:34 AM



Memulai Dengan Hal Kecil

Memulai Dengan Hal Kecil.

Mulailah dengan hal kecil. Karena semua orang sukses juga demikian. 
Semua pencapaian terbesar di dunia pun demikian. Semua bisa kalau 
dimulai dengan hal kecil. Dan justru pada hal inilah terdapat seluruh 
indahnya keberhasilan sejati.

Mulailah dengan hal kecil, dan jangan berhenti. Bertumbuhlah. belajarlah, 
dan kembangkan pencapaian anda. Sukses bukan dicapai oleh orang 
yang memulai dengan hal besar, tetapi oleh orang yang memelihara 
momentumnya dalam waktu cukup panjang, hingga pekerjaannya menjadi 
karya besar. Hitung setiap hari. Hitung setiap saat. Segalanya dapat 
berpihak pada anda. atau berpihak melawan anda.

Ke mana anda akan bergerak? Apa hal kecil yang dapat anda kerjakan 
sekarang? Segala pencapaian mencengangkan yang mungkin dapat 
dicapai, dimulai lewat sebuah ide. Ilham untuk membuat perbedaan. Dan 
itu hal kecil. Peliharalah, dan kembangkan hingga menjadi kenyataan. 
Sekarang mungkin hal kecil, tetapi hanya anda yang bisa membuatnya 
menjadi besar.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah Anda.

Pertunjukan dengan menggunakan tali yang direntang tinggi ternyata telah 
ada sejak zaman Romawi dan Yunani. Orang-orang Yunani memberi 
medali khusus kepada orang-orang yang mampu melewati tali yang 
terentang diantara karang-karang.

Orang Yunani menyebut orang-orang ini dengan nama Neurobates atau 
Oribates (dari kata ini muncul isti lah Akrobat). Dibekas kota kuno 
Herculaneum (yang bersama kota Pompeii terkubur akibat letusan gunung 
Vesuvius) terdapat lukisan fresco yang menggambarkan orang-orang 
yang sedang meniti tali yang terpasang tinggi, beberapa diantaranya 
sambil menari dan memainkan alat musik tiup.

Sering pula orang Romawi merentangkan tali diantara dua bukit, dan di 
atas tali itu beberapa orang menyelenggarakan acara pantomim serta 
tahan.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Kata Bijak Hari Ini.

Tidak seorang pun yang menghitung-hitung: berapa
untung yang kudapat nanti dari Republik ini,
jikalau aku berjuang dan berkorban untuk

mempertahankannya.
(Bung Karno)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Berhentilah Anda Mengeluh

Berhentilah Anda Mengeluh.

Pantaskah anda mengeluh? Padahal anda telah dikaruniai sepasang 
lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah anda berkesah'? 
Padahal anda telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan anda 
membenahi sesuatunya.

Apakah anda bermaksud menyia-nyiakan semua itu, lantas menyingkirkan 
beban tanggung jawab dari pundak anda'?
Jangan! Jangan biarkan semua kekuatan yang ada pada diri anda 
terjungkal hanya karena anda berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati. 
Tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena tak tahu 
apa jawaban atas persoalan anda.

Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan anda. Ambillah nafas 
dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak anda. Lalu 
temukan lagi secercah sinar di balik awan galaksi. Dan, mulailah ambil 
langkah baru.

Sesungguhnya, ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding anda. 
Sayangnya suara mereka parau tak terdengar, karena mereka tak sempat 
lagi mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani 
daripada disesali. Jika demikian, apakah anda lebih suka mengeluh 
daripada menjalani tantangan hidup?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah Anda! .

Kepercayaan bahwa bayam dapat memberikan sumber tenaga yang 
besar, seperti yang dipopulerkan oleh Popeye the Sailorman, ternyata 
berdasarkan pada suatu kekeliruan.

Kekeliruan ini muncul di tahun 1870. ketika sebuah tabel gizi yang sangat 
populer di Amerika, menyatakan bahwa bayam memiliki 10 kali lebih 
banyak zat besi dibanding sayuran lainnya. Kekeliruan ini terjadi karena 
salah menempatkan koma pada angka yang tertera. Dalam kenyataannya, 
kandungan zat besi bayam sama besarnya dengan sayuran lain.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Kata Bijak Hari Ini.

Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah ketakutan
itu sendiri. 

(Franklin D. Rooseveit)
***************************************************************



Arti Sebuah Tujuan

Arti Sebuah Tujuan.

Bayangkan anda saat berada di tengah samudera di atas sebuah 
speedboat. Lima puluh kilometer di depan anda adalah sebuah pulau, dan 
di pulau itu terdapat semua yang anda inginkan dan cita-citakan. Semua 
impian anda. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan itu semua 
adalah sampai ke pulau tersebut. Pulau itu ada di belakang cakrawala. 
Tapi cakrawala yang mana?

Masalahnya adalah anda tidak punya kompas, peta. radio, telepon, dan 
anda tidak tahu mana arah ke pulau tersebut.
Arah yang salah akan membuat anda melenceng jauh sekali dari pulau 
impian, sementara di sekeliling anda yang terlihat cuma laut dan langit. 
Dalam dua jam. anda bisa saja telah sampai di pulau impian. Tetapi bila 
anda salah arah. anda bisa kehabisan bahan bakar sebelum bisa 
mencapai pulau impian.

Hidup tanpa tujuan yang jelas, tanpa mengetahui dan mengerti kegunaan 
hidup anda, adalah sama dengan dilema pulau impian.Semua impian 
anda sebenarnya bisa tercapai, namun untuk mencapainya anda harus 
mengetahui apa, di mana, dan bagaimana mencapainya.

Anda mutlak mengetahui arah untuk mencapainya, dan untuk itu anda 
memerlukan peta. Tentukan peta anda sekarang, untuk dapat mencapai 
impian anda. Buat seteliti dan seakurat mungkin, dan selanjutnya anda 
tinggal mengarahkan speedboat ke pulau impian anda.

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



Tahukah Anda!.

Pada saat planet yang sekarang dikenal dengan nama Uranus ditemukan 
oleh Sir Will iam Herschel pada tahun 1781, planet itu diberi nama 
"Georgium Sidium", untuk menghormati Raja George III dari Inggris.

Hingga bertahun-tahun planet itu tetap dikenal dengan nama Georgian.
Hingga akhirnya pada tahun  1850 namanya diganti menjadi Uranus,
sesuai   dengan tradisi  menamakan  planet-planet  berdasarkan  nama
dewa-dewi Romawi.

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

Kata Bijak Hari Ini.

Saya melihat seorang pemecah batu sedang memukul sebongkah batu 
padas sampai seratus kali tanpa kelihatan retak sedikitpun. Tapi. pada 
pukulan ke seratus satu kali. batu itu pecah menjadi dua. Saya tahu 
bahwa bukan pukulan yang terakhir itu yang membelah batu, tapi semua 
pukulan yang sudah dilakukan sebelumnya. (Jacob Riis)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Sebentang Jaring Kepercayaan

Sebentang Jaring Kepercayaan.

Bila anda tak percaya pada seseorang, maka kebaikan apa pun yang 
dilakukannya tetap mengundang keraguan dalam diri anda. Tanpa disadari 
anda mendapat i  selalu saja ada kesalahan dalam t indakannya. 
Ketidakpercayaan menyanyat lebih tajam daripada kritik pedas.

Sebaliknya, bila anda percaya pada seseorang, semua kekeliruan yang 
dilakukannya adalah titik tolak untuk melakukan perbaikan. Tanpa disadari 
anda terdorong untuk membenahi dan mengisi kekurangan yang ada. 
Kepercayaan adalah jaring penyelamat bagi setiap peloncat yang gagal.

Keberhasilan bukan hanya karena kerja keras anda sendiri, pasti ada 
sebentang jaring kepercayaan yang dihamparkan oleh para pembimbing 
anda. Sedangkan kegagalan seringkali diakibatkan gagalnya anda meraih 
kepercayaan orang lain.

Uniknya, anda hanya akan meraih kepercayaan manakala anda mau 
mempercayai orang lain pula. Tali yang kuat terpilin dalam simpul yang 
kuat. Saling mempercayai adalah simpul yang jauh lebih kuat.

Tahukah Anda.

Danau Huron di Amerika Utara, memiliki pulau di tengahnya, yang 
bernama pulau Manitoulin, dengan luas 1.068 mil persegi. Pulau itu 
adalah pulau terbesar yang ada di tengah danau.

Uniknya, ternyata di tengah pulau Manitoulin juga terdapat danau, yang 
diberi nama danau Manitou, dengan luas 41 mil persegi, dan di tengah 
danau Manitou itu masih terdapat beberapa buah pulau lagi yang 
berukuran lebih kecil.

Kata Bijak Hari Ini.

Jika anda membiarkan sesuatu yang kecil berlalu, anda akan menemukan 
kedamaian yang kecil juga. Jika anda membiarkan lebih banyak hal 
berlalu, anda akan meraih lebih banyak kedamaian. Jika anda benar-
benar membiarkan seluruhnya berlalu, anda akan mendapatkan seluruh 
kedamaian. (Ajahn Chah)
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