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Hidup Itu Indah

Hidup Itu Indah.
Dalam menghadapi kehidupan ini, kita sering merasa hidup begitu
menekan dan sulit. Berbagai pekerjaan membuat kita melewati hari demi
hari dalam stres yang tak berkeputusan. Berbagai masalah membuat kita
tak mampu lagi melihat hal-hal yang indah dan menarik dalam hidup.
Bahkan kadangkala ada juga orang yang begitu putus asa sehingga
mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Kalaupun tidak seekstrim itu,
banyak orang menjadi seperti robot. Melewati hari demi hari dalam
rutinitas. Tanpa gairah, tanpa semangat, tanpa harapan.
Dengan memiliki harapan manusia mempunyai alasan untuk tetap
melanjutkan hidupnya. Harapan membuat manusia tidak pernah berhenti
berjuang. Harapan membuat manusia merancangkan langkah-langkah
yang tepat bagi kelangsungan hidupnya. Ini membuktikan bahwa hidup
manusia itu berharga karena didalamnya terkandung nilai-nilai yang
diperjuangkan untuk membuat manusia tetap hidup.
Hidup sangat berharga. Bahwa kita yang hidup tahu bahwa kita akan mati
sementara orang mati tidak dapat berbuat apa-apa. Ini menunjukkan
bahwa hidup menjadi berharga karena kita melakukan sesuatu; berbuat
sesuatu seperti untuk menikmati segala hal dalam hidup ini dengan
sukacita dan kita juga senantiasa hidup dalam kebenaran dan keadilan,
dengan tetap menjaga hidup kerohanian kita.
Semua hal ini memberi penjelasan kepada kita, bahwa keindahan hidup
tidak diukur dari panjang pendeknya umur, tidak juga diukur dari kaya
miskinnya orang, tetapi dari bagaimana ia mengisi hidupnya.
Hidup menjadi berarti jika kita mengisinya dengan kerja dan usaha tentang
hal hal yang baik. Yang paling penting dari semua itu adalah meskipun
hidup ini siasia. tetapi hidup ini adalah pemberian Tuhan. Maka selama kita
hidup nikmatilah hidup kita dengan kerja, sukacita dan harapan. Hanya
dengan demikian kita dapat menemukan keindahan hidup, pendek atau
panjang umur kita. Kita dapat menikmati keindahan hidup, kaya atau
miskin keadaan kita. Karena hidup adalah Anugerah.

Dengan memiliki harapan manusia mempunyai alasan untuk tetap
melanjutkan hidupnya. Harapan membuat manusia tidak pernah berhenti
berjuang. Harapan membuat manusia merancangkan langkah-langkah
yang tepat bagi kelangsungan hidupnya. Ini membuktikan bahwa hidup
manusia itu berharga karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang
diperjuangkan untuk membuat manusia tetap hidup.
(submitted by Eric Erianto, eric bov20@v...)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tahukah Anda!.
Kisah bahtera nabi Nuh yang dikenal dalam agama Kristen, Islam dan
Yahudi, ternyata memiliki versi lain. Orang-orang Sumeria yang hidup di
Irak di masa kuno, mengenal cerita yang disebut Kisah Gilgamesh.
Nuh dalam versi mereka bernama "Utnaphishtim", yang juga mendapat
perintah secara supernatural untuk membangun bahtera agar dapat
menyelamatkan diri dari banjir raksasa.
Dalam cerita versi Sumeria ini juga terdapat hal yang sama dengan Nuh.
"Utnaphishtim" melepas burung untuk mengetahui apakah banjir telah
surut atau belum, persis seperti yang dilakukan oleh nabi Nuh.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.
Apa perbedaan antara hambatan dan kesempatan?
Perbedaannya terletak pada sikap kita dalam
memandangnya. Selalu ada kesulitan
dalam setiap kesempatan: dan
selalu ada kesempatan
dalam setiap kesulitan.
(J. Sidlow Baxter)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Saling Mencintai

Saling Mencintai.
Di jagat raya ini terdapat sebuah planet biru berkilauan indah. Itulah Bumi,
tempat kita semua berpijak dan bernaung. Tangan-tangan Sang Maha
Pencipta telah membentuk planet ini begitu cantik; tertimbang seimbang di
gugusan bintang-bintang; dan terukur tepat di gerak derap sang waktu.
Kehidupan tumbuh dan gugur silih berganti semenjak lima puluh milyar
tahun kelahiran matahari; sebuah evolusi yang panjang, rapi dan berhatihati.
Planet elok dan jagat raya yang agung; semua itu hanya demi kehidupan
manusia, maha karya yang menyimpan cahaya-Nya. yang diturunkan dua
juta tahun lalu di Bumi ini. Sedangkan kini matahari masih menyisakan
lima milyar tahun ke depan sebelum mendidihkan air di penjuru galaksi.
Perjalanan manakah yang kau kan tempuh, wahai manusia?
Kita dapat melakukan perjalanan akbar ke angkasa menembus gelapnya
alam raya; menyentuh tepiannya yang tak terbatas. Atau. perjalanan
agung kedalam diri sendiri menerobos kelamnya sang Aku; menyentuh
cahaya gemilang yang ditiupkan Sang Maha Pencipta.
Perjalanan manapun yang kita pilih, kita semestinya disadarkan bahwa
tiada segala sesuatu ini tercipta tanpa rahmat dan cinta kasih yang
melimpah-ruah. Karena itu, sesama kaki yang berpijak di bumi, sesama
kepala yang menjulang ke langit, tiada benang pengikat yang pantas
ditambatkan selain hidup saling memberi, saling menerima, dan saling
mencintai.

Tahukah Anda.
Gerakan kebiasaan mengunyah sebanyak 32 kali dimulai oleh seseorang
yang bernama Horace Fletcher (1849-1919), yang menyusun motto :
"Nature will castigate those who don't masticate", yang mempunyai arti
"Alam akan menghukum siapa saja yang tidak cukup mengunyah".
Para pendukung aliran ini kerap disebut "Fletcherisme".AIasan para
pendukung Fletcherisme untuk mengunyah sebanyak 32 kali sebenarnya
cuma karena manusia memiliki gigi sebanyak 32 buah.
Namun, para ahli di masa kini telah sepakat bahwa mengunyah sebanyak
32 kali tidak membawa manfaat apa-apa secara medis.
Kata Bijak Hari Ini
Musisi harus menciptakan musik. Pelukis harus menggoreskan
lukisannya. Penyair harus menulis sajaknya. Mereka harus melakukannya
agar mencapai puncak kedamaian dalam diri mereka sendiri. Seseorang
harus menjadi apa yang mereka bisa jadi. (Abraham Maslow)
Monday. August 12, 2002 6:39 AM
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Sekali Lagi, Bersyukurlah

Sekali Lagi, Bersyukurlah.
Coba anda sisihkan waktu sejenak untuk bersyukur atas hal-hal baik
dalam hidup anda. Renungkan tentang apa yang telah anda capai, orangorang yang memperhatikan anda. pengalaman yang telah anda dapatkan,
keahlian dan minat yang anda miliki, apa yang anda percayai, dan hal-hal
terindah dalam hidup anda.
Hal-hal yang anda hargai, pelihara, dan jaga, akan terus meningkat dalam
hidup anda. Kelimpahan dimulai dengan rasa syukur Dengan rasa syukur
yang tulus, anda menghargai apa yang telah anda miliki, yang selanjutnya
akan mendorong anda secara mental, spiritual, dan fisik, untuk mencapai
apa saja yang menjadi tujuan anda.
Bagaimana mungkin anda mendapatkan hal-hal yang lebih besar, bila
anda tidak bersyukur atas apa yang telah anda miliki saat ini? Toh
semuanya, hanya bisa dimulai dengan apa yang anda telah miliki tersebut.
Anda tahu. bahwa anda dapat mencapai tujuan, karena anda pernah
merintis hal seperti itu. Pengalaman adalah milik anda yang patut
disyukuri. Siapa bilang tidak ada hal yang bisa disyukuri?
Segalanya dalam jangkauan anda saat anda bersyukur akan apayang
telah anda dapatkan.

Tahukah Anda !.
Pagi hari pada tanggal 29 Maret 1948 merupakan hari istimewa. Para turis
yang mengunjungi air terjun Niagara di perbatasan Amerika-Kanada
terheran-heran saat air terjun itu berhenti mengalir. Mereka menyaksikan
air terjun itu mengering, cuma menyisakan bebatuan dengan beberapa
genangan air di dasar aliran sungai. Apa yang membuat Niagara
mengering?
Angin kencang dan bongkahan besar es rupanya telah memblokir aliran
Danai Erie yang menjadi sumber air terjun Niagara, sehingga air terjun
tersebut menjadi "lenyap".
Kira-kira tiga puluh jam setelah Niagara berhenti mengalir, bongkahan es
tadi pecah, dan selanjutnya aliran kencang airkembali mengalir, dan air
terjun Niagara kembali menggemuruh, hingga saat ini.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.
Meski anda menyembunyikan pikiran buruk dalam hati anda, tetap akan
terpancar kekuatan kelam. Pikirkan cinta, meski tak mengucapkannya,
maka duniapun akan terasa lebih terang.(Ella Wheeler Wilcox)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tuesday, August 13, 2002 6:54 AM

Pikiran Yang Hening

Pikiran Yang Hening.
Pejamkan mata anda. Amati apa yang terlintas dalam benak anda.
Barangkali anda melihat berkelebat-kelebat bayangan. Mungkin anda
menemukan kesenangan, ketakutan atau keinginan anda. Mungkin juga
anda mendapati imajinasi, perasaan dan emosi anda.
Itu semua adalah bentuk-bentuk pikiran anda. la melompat-lompat
kesana-kemari. Bagai kuda liar bertera baja panas di pahanya. Tak mudah
ditangkap. Namun anda bisa mengamatinya dan sedikit demi sedikit
menenangkannya. Hingga anda mampu melampirkan tali kendali dan
menungganginya.
Hampir setiap sudut hidup kita berkenaan dengan pikiran kita. Pikiran
menguasai banyak tindakan dan sikap. Namun, pikiran, seperti anda lihat
dalam pejaman mata. sangat mudah berkeliaran. Jangan biarkan pikiran
liar menguasai diri anda. Berkonsentrasilah untuk memusatkan pikiran,
dan menenangkan pikiran.
Dalam keheningan pikiran, anda tidak hanya menemukan fenomena yangl
uar biasa. Justru, keheningan pikiran adalah fenomena luar biasa itu.
Tahukah Anda 1.
Pernahkah anda perhatikan mengapa pada pertandingan tennis atau
badminton internasional angka nol selalu disebut dengan "love"?
Penggunaan "love" untuk menunjuk angka nol. ternyata berasal dari waktu
lampau saat olah raga tennis berkembang di negara Perancis. Bagi para
penonton Perancis, angka 0 terlihat seperti telur, sehingga mereka
menyebutnya dengan Toeuf" untuk menunjukkan nol.
Saat permainan tennis ini menyeberang lautan menuju Inggris, istilah
'Toeuf' ini juga ikut terbawa, tapi orang Inggris menyebutnya dengan ejaan
"love". Itulah asal usul olah raga seperti tennis dan badminton
menggunakan sebutan "love" untuk menyebut nol.

Kata Bijak Hari Ini.
Kadang-kadang anda dapat mengatasi sebuah situasi sulit hanya dengan
bersedia memahami orang lain. Sering yang paling dibutuhkan oleh
seseorang adalah mengetahui bahwa ada seorang lain yang peduli
tentang bagaimana perasaannya dan berusaha memahami posisi
mereka. (Brian Tracy)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wednesday, August 14, 2002 7:02 AM
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Saat Yang Paling Sempurna

Saat Yang Paling Sempurna.
Mungkin ada sesuatu yang selalu anda ingin kerjakan. Sebuah hasrat
untuk mengerjakan sesuatu yang anda cita-citakan. Mengapa anda tidak
coba mengerjakannya hari ini? Hari ini adalah saat paling sempurna untuk
memulainya. Dari semua hari yang tersedia, tidak ada yang lebih tepat
daripada hari ini.
Anda menginginkan kesempurnaan 1? Berangkatlah dari yang tidak
sempurna terlebih dahulu. Perbaiki satu bagian demi satu bagian, maka
apa yang anda inginkan akan terwujud di depan mata. Tidak ada karya
besar yang muncul dengan sekali duduk.
Mengambil langkah pertama tidaklah sulit. Semuanya ada di dalam
jangkauan anda. termasuk hari ini. Jadi tunggu apa lagi. yang terpenting
adalah anda memulainya sekarang, karena anda adalah pemilik hari ini.
Mengapa tidak besok? Karena hari esok belum tentu ada.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah Anda!.
Tambang garam Wieliczka. yang terletak di Krakov, Polandia, memiliki
jalur-jalur bawah tanah hingga sepanjang 200 km, yang menghubungkan
lebih dari 2000 ruangan. Istimewanya, seluruhnya terbuat dari garam.
Selain berisi ruangan-ruangan, di dalam tambang terdapat pula sebuah
kapel yang bernama Kapel "Kinga yang diberkati". Kapel ini memiliki
ruang sepanjang 50 meter dengan lebar 15 meter, dan tinggi 12 meter.
Istimewanya lagi, kapel ini terletak 100 meter di bawah tanah.
Tambang garam ini, yang telah menjadi sumber garam sejak akhir abad
ke 13, juga memiliki ukiran-ukiran, altar, dan beberapa puluh patungpatung yang semuanya dibuat dari garam. Selain kapel, bangunan lain
yang terdapat dalam tambang ini adalah sebuah museum dan sebuah
sanatorium untuk merawat pasien gangguan pernapasan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.
Orang bijak adalah dia yang hari ini mengerjakan apa yang orang bodoh
akan mengerjakannya tiga hari kemudian. (Abdullah Ibnu Mubarak)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Thursday, August 15, 2002 9:10 AM
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Tembok Yang Kokoh

Tembok Yang Kokoh.
Sebuah tembok, terdiri dari dua hal. batu bata dan semen. Tanpa
keduanya, tidak ada benda yang bernama tembok. Besar ataupun kecil.
Batu bata yang tidak disemen, tidak akan bisa menjadi tembok yang
kokoh, dan apalah artinya tembok tanpa kekokohan.
Hal yang sama juga terdapat dalam hidup kita Hidup kita terdiri atas waktu
dan alasan untuk hidup. Adalah sia-sia bila kita menyusun hidup kita jam
demi jam, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun, tanpa
menyadari alasan kita hidup.Sama seperti tembok yang terbuat oleh batu
bata yang tidak disemen. Mudah goyah.
Kokohkah hidup kita bagai tembok yang disemen? Hanya alasan untuk
hidup kita yang membedakan antara hidup yang kokoh dan yang rontok
oleh goncangan. Kita memang tidak pernah bisa menghindari semua
goncangan, namun kita selalu bisa menyusun alasan untuk hidup yang
kokoh.
Temukan alasan hidup anda hari ini, agar hidup anda bagai tembok yang
kokoh, sama seperti anda meletakkan semen di antara batu-batu bata.
(submitted by Raymond Erwin,
Tahukah Anda.
"Quo Vadis?", film buatan tahun 1951 yang diangkat dari novel karya
Henryk Sienkiewicz memang sebuah film yang luar biasa. Dalam
pembuatan film ini. diperlukan 30.000 orang pemain ekstra, dan masih
ditambah dengan 63 ekor singa.
Ada keunikan dari film "Quo Vadis1?" tersebut. Pada adegan balap chariot,
bila diperhatikan secara seksama, penonton dapat melihat sebuah mobil
sport merah melintas di kejauhan.
Saat diputar di bioskop, banyak orang menonton kembali film ini hanya
untuk melihat mobil sport itu nyelonong dalam adegan yang
menggambarkan kejadian 19 abad yang lampau.
***************************************************************

Kata Bijak Hari Ini.
Kebahagiaan anda tumbuh berkembang manakala anda membantu orang
lain. Namun, bilamana anda tidak mencoba membantu sesama,
kebahagiaan akan layu dan mengering. Kebahagiaan itu bagaikan sebuah
tanaman; harus disirami setiap hari dengan sikap dan tindakan memberi.
(J. Donald Walters)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Friday. August 16, 2002 7:02 AM
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Tak Sesulit Yang Anda Bayangkan

Tak Sesulit Yang Anda Bayangkan.
Di sebuah ladang terdapat sebongkah batu yang amat besar Dan
seorang petani tua selama bertahun-tahun membajak tanah yang ada di
sekeliling batu besar itu. Sudah cukup banyak mata bajak yang pecah
gara-gara membajak di sekitar batu itu. Padi-padi yang ditanam di sekitar
batu itu pun tumbuh tidak baik.
Hari ini mata bajaknya pecah lagi. la lalu memikirkan bahwa semua
kesulitan yang dialaminya disebabkan oleh batu besar ini. Lalu ia
memutuskan untuk melakukan sesuatu pada batu itu.
Lalu ia mengambil linggis dan mulai menggali lubang di bawah batu.
Betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa batu itu hanya setebal
sekitar 6 inchi saja. Sebenarnya batu itu bisa dengan mudah dipecahkan
dengan palu biasa. Kemudian ia lalu menghancurkan batu itu sambil
tersenyum gembira, la teringat bahwa semua kesulitan yang di alaminya
selama bertahun-tahun oleh batu itu ternyata bisa diatasinya dengan
mudah dan cepat.
Renungan:
Kita sering ditakuti oleh bayangan seolah permasalahan yang kita hadapi
tampak besar, padahal ketika kita mau melakukan sesuatu, persoalan itu
mudah sekali diatasi. Maka. atasi persoalan anda sekarang. Karena belum
tentu sebesar yang anda takutkan, dan belum tentu sesulit yang anda
bayangkan.
***************************************************************
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Tahukah Anda!.
Empat hari setelah Presiden John F.Kennedy dilantik, tepatnya tanggal 24
Januari 1961, sebuah pesawat B-52 meledak diatas Goldsboro. North
Caroline, Amerika Serikat, membunuh tiga dari delapan awaknya, serta
melepaskan dua buah bom nuklir yang masing-masing berkekuatan 24
Megaton. Bandingkan dengan seluruh bom yang dijatuhkan Sekutu di atas
Jerman dan Jepang pada Perang Dunia II yang berkekuatan total cuma
2,2 Megaton.
Satu dari bom itu mengembangkan parasutnya dan jatuh ke tanah serta
berhasil ditemukan, tetapi pada bom yang satu lagi. parasutnya tidak
berhasil mengembang dan jatuh di sebuah tanah pertanian yang
terendam air dan tidak berhasil ditemukan hingga sekarang.
Dari bom nuklir yang berhasil ditemukan, tim ahli senjata nuklir Angkatan
Udara Amerika menemukan bahwa lima dari enam peranti pengaman
bom nuklir itu ternyata dalam keadaan macet.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.
Kesempatan anda untuk sukses di setiap kondisi
selalu dapat diukur oleh seberapa besar
kepercayaan anda pada diri sendiri.
(Robert Collier)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Monday, August 19, 2002 6:36 AM

Letak Kecantikan Wanita

Letak Kecantikan Wanita.
Untuk membentuk bibir yang menawan, ucapkanlah kata-kata kebaikan.
Untuk mendapatkan mata yang indah, carilah kebaikan pada setiap orang
yang anda jumpai. Untuk mendapatkan bentuk badan yang langsing,
bagikanlah makanan dengan mereka yang kelaparan. Untuk mendapatkan
rambut yang indah, mintalah seorang anak kecil untuk menyisirnya
dengan jemarinya setiap hari. Untuk mendapatkan sikap tubuh yang indah,
berjalanlah dengan segala ilmu pengetahuan, dan anda tidak akan pernah
berjalan sendirian
Manusia, jauh melebihi segala ciptaan lain. Perlu senantiasa berubah,
diperbaharui, dibentuk kembali, dan diampuni. Jadi, jangan pernah
kecilkan seseorang dari hati anda. Apabila anda sudah melakukan
semuanya itu. ingatlah senantiasa. Jika suatu ketika anda memerlukan
pertolongan, akan senantiasa ada tangan terulur. Dan dengan
bertambahnya usia anda. anda akan semakin mensyukuri telah diberi dua
tangan, satu untuk menolong diri anda sendiri dan satu lagi untuk
menolong orang lain.
Kecantikan wanita bukan terletak pada pakaian yang dikenakan, bukan
pada bentuk tubuh, atau cara dia menyisir rambutnya. Kecantikan wanita
terdapat pada mata. cara dia memandang dunia. Karena di matanya
terletak gerbang menuju ke setiap hati manusia, di mana cinta dapat
berkembang.
Kecantikan wanita bukan pada kehalusan wajah. Tetapi pada kecantikan
y a n g m u r n i , t e r p a n c a r p a d a jiwanya, yang dengan penuh kasih
memberikan perhatian dan cinta dia berikan. Dan kecantikan itu akan
tumbuh sepanjang waktu.
(submitted by Iva Aulia, aulia(5)p...)

Tahukah Anda!.
Kentang pertama kali mencapai daratan Eropa di tahun 1500-an
bersamaan dengan kedatangan kapal-kapal Spanyol dari Peru. Namun
saat didatangkan, kentang lambat sekali diterima masyarakat Eropa.
Kentang dilarang dimakan di Burgundy karena dianggap sebagai biang
penyakit lepra. Di tempat lain kentang mendapat nama jelek karena
sempat dituduh sebagai penyebab penyakit sipilis.
Hingga tahun 1720-an, di Amerika masih terdapat kepercayaan bahwa
kentang dapat memperpendek umur yang mengkonsumsinyaBaru
setelah kemerdekaan Amerika, kentang lebih bisa diterima, dan saat ini
telah menjadi salah satu makanan pokok orang Amerika.
Kata Bijak Hari Ini.
Saya tak pernah menjumpai seseorang yang menderita karena terlalu
banyak bekerja. Lebih banyak orang yang menderita karena terlalu banyak
ambisi tetapi tak cukup berusaha.(Dr. James Mantague)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tuesday, August 20, 2002 6:52 AM

Yang Paling Bertanggung Jawab

Yang Paling Bertanggung Jawab.
Kalau Anda ingin menyalahkan orang yang paling bertanggung jawab atas
kegagalan Anda dalam hidup, maka Anda bisa mulai dengan menyalahkan
diri sendiri? Kenapa demikian?
Karena Andalah sendiri yang mengambil keputusan untuk gagal. Bukan
atasan Anda yang galak. Bukan anak buah Anda yang susah diatur.
Bukan istri Anda yang tidak sejalan. Bukan suami Anda yang tidak
pengertian. Bukan teman di kantor yang menggosipkan Anda. Tetapi
karena Anda sendirilah yang memutuskan, mengambil keputusan dengan
penuh kesadaran, untuk gagal.
Seorang pesenam dari Jepang meraih medali emas impiannya setelah menari
dengan indah di Olympiade. Padahal hari sebelumnya, tumitnya retak dan
dokter mengatakan di akan cacat seumur hidupnya. Rasa sakit dikalahkan
oleh kemauan yang kuat untuk mempersembahkan medali emas bagi
negaranya.
Sepasang mahasiswa drop-out memulai sebuah perusahaan software
kecil-kecilan yang sama sekali tidak diperhitungkan akan menjadi besar.
Kini Bill Gates dan Tim Allen merupakan dua orang legenda software
dunia, padahal hanya berijazahkan high school (SMA).
Seorang veteran perang dunia pertama menawarkan resep masakan
keluarganya kepada lebih dari seribu orang yang dinilainya dapat
memberinya modal usaha mengembangkan restoran. Seribu orang itu
menolaknya. Tapi ia tidak menyerah. Bayangkan bila saat itu Kolonel
Sanders memutuskan berhenti pada penolakan yang ke 999, hari ini kita
tidak akan mengenal Kentucky Fried Chicken.
Ketika percobaan lampunya yang ke-sekian ratus gagal. Thomas Alfa
Edison berkata pada seorang wartawan. "Saya tidak gagal! Bahkan saya
baru saja berhasil menemukan cara ke 879 untuk tidak membuat lampu !"
Pantang menyerah.

Sukses Anda, bukan nasib. Sukses adalah sesuatu yang hanya dapat
dicapai dengan harta, keringat, air mata dan kadang juga darah. Pada
prinsipnya, tidak ada orang yang gagal. Yang ada hanya orang yang
"memutuskan untuk berhenti" sebelum mencapai sukses.
(submitted by Rizki Herucakra, rizki@k...)
***************************************************************
Tahukah Anda!.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh lembaga Forrester, di Amerika,
telepon biasa memerlukan waktu 91 tahun untuk mencapai jumlah 100
Juta unit terpasang. Sedangkan televisi memerlukan waktu 54 tahun untuk
mencapai jumlah yang sama. Sementara saat ini, handphone
memperoleh satu pelanggan baru setiap 1,3 detik..!
***************************************************************
Kata Bijak Hari Ini.
Nilai manusia, bukan bagaimana ia mati. melainkan bagaimana ia hidup;
bukan apa yang diperoleh, melainkan apa yang telahdiberikan; bukan apa
pangkatnya, melainkan apa yang telah diperbuat dengan tugas yang
diberikan Tuhan kepadanya. (Ministry)
***************************************************************
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Hal-Hal Dalam Sebuah Pikiran

Hal-Hal Dalam Sebuah Pikiran.
Hal-hal kecil? Adakah hal-hal kecil itu? Sekuntum bunga Edelweis yang
tumbuh di lereng gunung mungkin hal kecil yang remeh bagi penduduk
sekitar. Namun tidak bagi pendaki yang memetik dan memajangnya di
meja sebagai cendera kebesaran petualangannya yang gagah berani.
Dan hal-hal besar? Adakah hal-hal besar itu? Persoalan patah hati bagi
seorang gadis mungkin hal terberat yang membuatnya hilang kesadaran.
Namun tidak bagi pasangan yang telah menempuh perjalanan hidup yang
panjang berliku. Seberapa besarkah hal kecil? Dan, seberapa kecilkah hal
besar? Di manakah letak alat ukur nilai besar dan kecil?
Semua itu berada dalam alam pikiran anda. Besar, kecil, penting, atau
sepelenya suatu hal sebanding dengan seberapa besar dan kecilnya "keaku-an" anda memandang. Apa yang ada di hadapan ini melintas apa
adanya. Bila anda melihatnya secara apa adanya, maka tak perlu ada
kecemasan, ketakutan atau bahkan keinginan untuk sebuah kehormatan.
***************************************************************
Tahukah Anda
Sheik Shakhbut bekas pemimpin Abu Dhabi, adalah salah satu dari
beberapa pemimpin Arab yang mendapat rejeki nomplok saat
ditemukannya sumber minyak di jazirah Arab. Namun penduduk Abu
Dhabi selalu merasa heran, karena walaupun minyak telah disedot
sedemikian banyaknya, uang yang dihasilkan dari penjualan minyak bumi
itu tidak kelihatan 'jejaknya'.
Maka terjadilah perebutan kekuasaan, dan Sheik Shakhbut dapat
digulingkan dari kekuasaannya. Selanjutnya, sebuah komisi dibentuk untuk
mencari kemana perginya uang hasil minyak Abu Dhabi. Dari istana
kerajaan terbongkarlah sebagian misteri ke mana 'perginya' uang-uang
itu.
Selama pemerintahannya Sheik Shakhbut telah menyembunyikan uanguang hasil penjualan minyak itu di seluruh bagian istananya, mulai dari di
bawah kasur, lemari, karpet dan tempat-tempat lain. Sulit untuk dihitung
berapa banyak yang disembunyikan Sheik Shakhbut, namun sebagai
gambaran saja. terdapat kira-kira uang kertas senilai 2 Juta Dollar yang
telah rusak dimakan tikus...
***************************************************************

Terus Berkarya

Terus Berkarya.
Jangan berhenti. Bukan karena berhenti akan menghambat laju kemajuan
anda. Namun sesungguhnya alam mengajarkan bahwa anda tak akan
pernah bisa berhenti. Meski anda berdiam diri di situ, bumi tetap mengajak
anda mengelilingi matahari. Maka. bergeraklah, bekerjalah, berkaryalah.
Bekerja bukan sekedar untuk meraih sesuatu. Bekerja memberi
kebahagiaan diri. Itulah yang diharapkan oleh alam dari anda.
Air yang tak bergerak lebih cepat busuk. Kunci yang tak pernah dibuka
lebih mudah serat. Mesin yang tak dinyalakan lebih gampang berkarat.
Hanya perkakas yang tak digunakanlah yang disimpan dalam laci berdebu.
Alam telah mengajarkan ini;Jangan berhenti berkarya, atau anda segera
menjadi tua dan tak berguna.
Tahukah Anda '
D i u s i a 2 5 t a h u n , ia dipecat dari ketentaraan, selain itu ia telah
dipermalukan, patah semangat, tanpa harapan, tanpa uang. Di ujung
semua itu, berniat bunuh diri dengan meloncat dari sebuah jembatan.
Namun sebelum niat tersebut terjadi, seorang teman datang dan
membujuknya untuk membatalkan niat tersebut. Sang pemuda pun
membatalkan bunuh diri, dan memulai hidup baru.
Hanya dalam waktu setahun setelah rencana bunuh diri itu. ia berhasil
meniti kembali karir militernya yang telah hancur, dan berhasil menjadi
jenderal termuda dalam Dinas Ketentaraan Perancis. Kemenangan besar
dapat dicapainya justru saat ia memimpin prajurit-prajurit lelah yang
kelaparan (dimasa inilah ia berkata "prajurit berjalan di atas perutnya"). Di
kemudian hari ia menaklukkan seluruh Eropa daratan, la adalah
Napoleon Bonaparte.
Kata Bijak Hari Ini.
Saat berbicara mode, berenanglah mengikuti arus.
Saat bicara prinsip, tegarlah seperti batu karang.
(Thomas Jefferson)
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Menghadapi Tantangan.

Menghadapi Tantangan.
Bukan apa yang terlihat di penampakan; diri dalam anda jauh lebih
berharga. Penampilan dari luar mudah dibeli. Padahal kekuatan anda
tertanam di dalam diri melalui perjalanan hidup yang panjang, terjal dan
licin; sesuatu yang anda alami sehari-hari.
Jujurlah pada diri sendiri. Luruhkan sedikit demi sedikit topeng-topeng
semu yang anda kenakan. Ketidakjujuran mungkin tempat berlindung yang
baik, namun sama sekali bukan tempat tinggal yang menentramkan.
Tikus yang mengaum bagai singa tetap saja lari menghindari terkaman
kucing. Dua petinju yang saling bertatapan tajam harus mengalahkan
kegentaran hatinya terlebih dahulu. Bukan soal kerasnya tulang atau
besarnya otot, namun tegarnya hati yang mampu mengalahkan
kegentaran anda.
Jangan takut untuk menghadapi tantangan yang terbentang di hadapan.
Sesulit apapun masalah, ia takkan melebihi kemampuan anda untuk
memikulnya. Ayo, selesaikan semua persoalan. Untuk itulah anda berada
di sini.
Tahukah Anda!.
Kalau nanti pada tahun 2004, Uni Eropa (UE) jadi menambah 10 anggota
baru, persoalan yang mulai sekarang dipikirkan adalah penambahan
penerjemah bahasa. Dari yang sekarang ada 11 bahasa, nantinya akan
ada 20 bahasa yang digunakan oleh 25 negara UE.
Itu artinya lembaga ini perlu tambahan dana jutaan dollar untuk membayar
penerjemah. Setidaknya dibutuhkan sebanyak 1800 penerjemah baru
untuk menerjemahkan hukum, peraturan, dan lainnya dalam bahasa para
anggota.

Salah satu bahasa itu, yakni yang digunakan Malta. Meski negara ini cuma
berpenduduk 400.000 orang, jumlah lembaran yang diterjemahkan bisa
mencapai 80.000 halaman. Belum lagi tenaga penerjemah diperlukan
dalam pertemuan atau rapat-rapat anggota EU. Dalam peraturan lembaga
tersebut, adalah hak demokratis dari setiap anggota untuk menggunakan
bahasanya.
Saat ini. EU dengan 15 negara anggota menyediakan 4000 orang
penerjemah. Biaya untuk membayar mereka diambil dari pembayar pajak,
dengan rata-rata 2 EURO (sekitar Rp. 18.000) setiappenduduk.
***************************************************************
Kata Bijak Hari Ini.
Ada dua cara untuk menjalani hidup ini dengan mudah,
percaya pada segala sesuatu atau meragukan
segala sesuatu; kedua cara tersebut
membebaskan kita dari berpikir.
(Theodore Rubin)
Tuesday, November 05, 2002 10:42 AM
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Berkacalah Pada Diri Sendiri

Berkacalah Pada Diri Sendiri.
Ketika dua cermin saling berhadapan, muncul pantulan yang tak
terhingga. Begitulah bila anda mau bercermin pada diri sendiri. Akan anda
temukan bayangan yang tak terhingga.Bayangan itu adalah kemampuan
yang luar biasa: ketakterbatasan yang memberi kekuatan untuk
menembus batas rintangan diri.Berkacalah pada diri sendiri, dan temukan
kekuatan itu.
Singkirkan cermin diri orang lain. Di sana hanya terlihat kekurangan dan
kelemahan anda yang akan memupuk ketidakpuasan saja. Dan ini akan
menjerumuskan anda ke dalam jurang kekecewaan.
Anda bukan orang lain. Anda adalah anda yang memiliki jalan keberhasilan
sendiri. Mulailah hari ini dengan menatap wajah anda. Carilah bayangan
yang tak terhingga itu. Di sana ada kekuatan yang akan membawa anda
ke puncak keberhasilan.
(submitted by Raymond Erwin, ravmonde@i..)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah Anda!.
Kalau bicara soal selera makan, rasanya sulit ada mahkluk lain yang bisa
menandingi komodo. Mengapa demikian? Karena komodo memiliki selera
makan yang sangat luar biasa. Biasanya seekor komodo mampu
menyantap 2,5 kg makanan dalam semenit, dan baru berhenti makan
kalau sudah kenyang.
Kapan kenyangnya? Sulit diukur, karena sering terjadi komodo makan
hingga seberat 90% berat badannya - hanya dalam sekali makan. Ini
sama dengan seorang dewasa yang makan 400 biji hamburger dalam
sekali duduk.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.
Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak
lebih terhormat daripada selalu benar karena
tidak pernah melakukan apa-apa.
(George Bernard Shaw)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Belajar Dari Kesalahan

Belajar Dari Kesalahan.
Bila anda melakukan sesuatu, ada kemungkinan anda membuat suatu
kesalahan. Bila anda membuat kesalahan, itu adalah hal yang hebat.
Karena anda berkesempatan belajar sesuatu.
Akui kesalahan anda, teliti dan pelajari secara mendalam. Jawablah
kesalahan anda tersebut. Kesalahan adalah guru yang luar biasa. Dengan
mengenal apa yang salah, anda dibantu untuk menemukan apa yang
benar.
Tom Watson, pendiri IBM, tahu persis nilai sebuah kesalahan Suatu saat,
seorang pegawai membuat kesalahan besar yang merugikan IBM senilai
jutaan dollar. Sang pegawai yang dipanggil ke kantor Watson, berkata
"Anda pasti menghendaki saya mengundurkan diri." Jawab Watson. "Anda
pasti bercanda.Saya baru saja menghabiskan 10 juta dollar untuk
mendidik anda..."
Orang yang berbakat sukses, akan belajar dari apapun yang terjadi,
termasuk kesalahan. Bila anda membuat sebuah kesalahan, hal yang
terbaik adalah mengumpulkan kembali keping-keping yang terserak, dan
memperhatikan bagaimana hal itu bisa terjadi.
Jangan menangisi kesalahan. Periksa dan pelajari kesalahan.Selanjutnya
manfaatkan pengetahuan baru anda itu.
(submitted by Anna Maria S., annamaria(S)s...i

Tahukah Anda.
Para ilmuwan yang terlibat penelitian tingkah laku hewan.menyatakan
bahwa babi, tidak seperti hewan peliharaan manusia lainnya, memiliki
kemampuan berpikir yang unik. Babi dapat memecahkan suatu persoalan
dengan cara memikirkannya terus menerus, bukan dengan pikiran
sekilas.
Dari hasil penelitian itu pula ditemukan bahwa, apa yang bisa dikerjakan
oleh anjing, dapat dikerjakan oleh babi, dan biasanya dalam waktu yang
lebih singkat.
***************************************************************
Kata Bijak Hari Ini.
Kegagalan adalah satu-satunya kesempatan untuk
memulai lagi dengan lebih cerdik.
(Henry Ford)
***************************************************************
Sunday, DecemberOI, 2002 12:47 PM

Jangan Pernah Putus Asa

Jangan Pernah Putus Asa.
Anda pernah lihat iklan Coca Cola di televisi? Umumnya tema dari iklaniklan Coca Cola adalah optimisme. Coba lihat iklan yang menggambarkan
anak-anak yang ingin bermain layang-layang.tetapi angin tak mau bertiup.
Mereka nampak putus asa, tetapi setelah minum sebotol Coca Cola,
harapan dan semangat mereka muncul kembali.
Menjalani kehidupan juga seperti itu. Tak perlu bersusah hati atau putus
asa. bila menghadapi kesulitan. Bila kita mampu menjalani kehidupan
dengan bersemangat, maka beban seberat apapun akan terasa ringan.
Bila kita tak pernah kehilangan harapan dan selalu optimis, kita akan selalu
menemukan jalan keluar dari suatu masalah.
Tahukah Anda.
Menurut para ilmuwan, hewan yang memiliki suara paling keras adalah
ikan paus biru (Balaenoptera Musculus). yang juga menyandang gelar
sebagai hewan terbesar di bumi. Suara ikan paus biru lebih keras
daripada suara motor Harley Davidson.Bahkan lebih keras daripada suara
konser rock yang paling keras, dan juga lebih keras dari ledakan bom.
Seberapa keraskah suara ikan paus biru tersebut? Suara ikan tersebut
adalah 188 desibel..! Angka ini sama dengan 1 juta kali suara mesin jet
(yang mencapai tingkat kekerasan suara 120-130 desibel). Perlu diingat
bahwa tingkat kekerasan suara bertambah secara logaritmis. Ini berarti
setiap kenaikan 10 desibel berarti peningkatan intensitas suara hingga 10
kali.
Ini adalah salah satu alasan bagi kita semua untuk bersyukur bahwa ikan
paus biru tersebut tinggalnya di dalam laut.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.
Apapun fakta yang ada di depan kita tidak lebih penting dari
pada sikap kita dalam menghadapinya, karena itulah yang
menentukan keberhasilan atau kegagalan kita.
(Norman Vincent Peale)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disiplin Akan Mengantar Anda

Disiplin Akan Mengantar Anda.
Tanpa disiplin diri. anda akan berhadapan dengan banyak hal yang
mungkin tidak bisa anda capai. Mungkin anda bisa bergerak sebentar
dengan mengandalkan semangat, kecerdasan, dan hasrat. Tetapi, cepat
atau lambat anda akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa anda
raih tanpa adanya disiplin.
Ki t a c e n d e r u n g m e n g a n g g a p d i s i p l i n d a l a m t e r m n e g a t i f , y a n g
ditempatkan bertetangga dengan kata "hukuman". Namun, sadarkah
anda. bahwa satu-satunya disiplin yang negatif - hanya bila hal itu
dilakukan oleh orang lain kepada anda. Disiplin diri sebaliknya, adalah
sepenuhnya positif dan mendukung.
Anda diberi pilihan. Anda dapat mengabaikan disiplin diri dan menunggu
didisiplinkan orang lain - yang terkadang keras dan menyakitkan. Atau
mendisiplinkan diri, yang akan dibayar oleh banyak pencapaian
***************************************************************

Tahukah Anda.
Anda mungkin berpikir bahwa senjata adalah sebuah alat yang berbahaya
dan harus dihindari. Tetapi, jika anda pernah memainkan Yoyo. berarti
anda sudah memainkan sebuah senjata.
Yoyo sudah ada sejak lama, tetapi baru tiba dan dikenal di Amerika pada
tahun 1929. Orang Filipina membuat Yoyo dari batang pohon yang
merambat yang ujung-ujungnya diikatkan dengan batu-batu keras. Mereka
melempar batu-batu itu dengan menarik batang rambatnya.
Yoyo pertama di Amerika terbuat dari kayu. Donaid Duncan mempunyai
ide dengan meminta orang Filipina memperagakan Yoyo di pusat
perbelanjaan. Demikianlah orang Amerika menyadari bahwa Yoyo juga
dapat dipergunakan sebagai mainan. Akhirnya, Yoyo dibuat dari bahan
plastik warna-warni dan dapat dibeli di toko mainan.
Nama Yoyo berasal dari bahasa Tagalog Filipina, yang mempunyai arti
"Mari, Mari".
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.
Anda adalah produk dari lingkungan anda. Maka. pilihlah lingkungan yang
terbaik bagi pengembangan anda menuju tujuan-tujuan anda. Analisalah
hidup anda melalui lingkungan anda. Apakah hal-hal yang disekitar anda
membantu anda menuju sukses atau malah menahan anda?
(W. Clement Stone)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tuesday, December03, 2002 10:47 AM

Mohon Maaf Lahir Dan Batin

Mohon Maaf Lahir Dan Batin.
Suatu hari datanglah seorang pria ke hadapan seorang Bijak."Guru, saya
mempunyai banyak dosa. Saya telah memfitnah, membohongi, dan
menggosipkan orang lain dengan hal buruk. Kini saya menyesal dan ingin
memohon maaf lahir dan batin. Bagaimana caranya agar Tuhan
mengampuni semua kesalahan saya?"
Sang Bijak berkata, "Ambilan bantal di tempat tidurku. Bawalah ke alunalun kota. Di sana, bukalah bantal itu sampai bulu-bulu ayam dan kapas
didalamnya keluar tertiup angin. Itulah bentuk hukuman atas kata-kata
jahat yang telah keluar dari mulutmu."
Meski kebingungan, toh akhirnya ia menjalani "hukuman" yang
diperintahkan kepadanya. Di alun-alun ia membuka bantal dan dalam
sekejap bulu ayam dan kapas beterbangan tertiup angin.
Setelah selesai, ia kembali menghadap sang Bijak. "Saya telah melakukan
apa yang Guru perintahkan. Apakah kini saya sudah diampuni?"
Jawab sang Bijak, "Kamu belum dapat pengampunan. Kamu baru
menjalankan separuh tugasmu. Kini, kembalilah ke alun-alun dan
pungutlah kembali bulu-bulu ayam yang tadi beterbangan tertiup angin."
Renungan:
Tidak peduli berapa kali kita memohon maaf. kata-kata yang pernah keluar
dari mulut kita akan menggema selamanya. Memang, sebuah permintaan
maaf di hari yang fitri ini bisa mengobati banyak hal. Namun, agaknya kita
juga harus mengingat, bahwa semua itu tak akan ada artinya, saat kita
mengulangi kesalahan itu kembali.

Tahukah Anda.
Spesies terbesar binatang kanguru, yaitu kanguru merah, dapat memiliki
kepala hingga sebesar seekor biri-biri, dengan tinggi badan mencapai 7
feet(210cm).
Sebenarnya di masa lampau pernah hidup spesies kanguru dengan
ukuran lebih besar lagi. Dari penemuan fosil, tinggi spesies kanguru
raksasa ini menjulang hingga 10 feet (304 cm, setinggi ring basket),
dengan kepala sebesar kuda poni Shetland.
Tentu saja tidak semua kanguru berukuran raksasa. Ada jenis kanguru
dalam bentuk miniatur, diantaranya adalah Musk Kangoroo, yang
besarnya tidak lebih dari seekor kelinci.
***************************************************************
Kata Bijak Hari Ini.
Kita harus saling memaafkan dan kemudian melupakan
apa yang telah kita maafkan.
(Andrew Jackson)
***************************************************************
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Cara Alam Menghibur Kita

Cara Alam Menghibur Kita.
Pernahkah kita mengalami ketika hujan deras mengguyur, kita lupa
membawa payung. Lalu kita pun berbasah kuyup kedinginan. Namun,
ketika kita siapkan jas hujan, justru panas dan terik datang membakar
hari. Sebalkah anda?
Atau mungkin kita pernah terburu-buru mengejar waktu, tetapi perjalanan
malah tersendat, seolah membiarkan kita terlambat. Namun, ketika kita
ingin melaju dengan tenang, pengendara lain malah membunyikan
klakson agar kita mempercepat langkah. Sebalkah anda? Mengapa
keadaan seringkali tak bersahabat? Mereka seakan meledek, mengecoh,
b a h k a n t e r t a w a t e r b a h a k -b a h a k . I n i k a h y a n g d i s e b u t d e n g a n
"ketidakmujuran"?
Sadari saja. itu adalah cara alam menghibur kita. Itulah cara alam
mengajak kita tersenyum, menertawakan diri sendiri, dan bergurau secara
nyata. Kejengkelan itu muncul dari kerena kita tak mencoba bersahabat
dengan keadaan. Kita hanya mementingkan diri sendiri. Kita lupa bahwa
jika toh keinginan kita tidak tercapai, tak ada salahnya kita menyambutnya
dengan senyum, meski serasa kecut, tak apalah.
(submitted by Satriyo H.Wibisono, satrivohw(5)j...)

Tahukah Anda.
Kalau di Indonesia, beberapa waktu lalu pemerintah kita galak menggelar
program keluarga berencana, tidak demikian yang terjadi di Uni Emirat
Arab.
Negeri itu justru melakukan kebijakan sebaliknya, mendorong
penduduknya untuk kawin dan memiliki anak. Hal itu didorong oleh sebuah
studi akademik yang mengungkapkan bahwa pertambahan penduduk
negeri itu pada tahun 2020 hanya sebesar 5 %. Tidak dijelaskan berapa
jumlah penduduk Uni Emirat Arab saat ini.
Akan tetapi, hasil studi itu telah membuat pemerintah Uni Emirat Arab jadi
gusar. Karena itu, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Zayed bin Sultan alNahyan mendirikan sebuah "yayasan perkawinan". Yayasan ini adalah
untuk membiayai perkawinan rakyat Uni Emirat Arab.
Hingga kini yayasan tersebut sudah mengeluarkan dana hampir 400 juta
dollar untuk biaya perkawinan sekitar 44.000 pasangan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.
Kebencian atau dendam tidak menyakiti orang yang tidak
Anda sukai. Tetapi setiap hari dan setiap malam dalam
kehidupan Anda, perasaan itu menggerogoti Anda.
(Norman Vincent Peale)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Monday December09 2002 11:31 AM

Pantang Mundur

Pantang Mundur.
"Apakah mungkin untuk melewati jalan ini?" tanya Napoleon kepada para
insinyur yang dikirim untuk menyelediki terusan St. Bernard yang
menakutkan itu.
"Barangkali, bukannya tidak mungkin," jawab mereka dalam nada raguragu.
'Tempuh saja!" jawab Napoleon tanpa menghiraukan kesukarankesukaran yang hampir tak teratasi. Inggris dan Austria menertawakan
keputusan Napoleon untuk menggerakkan tentara melintasi pegunungan
Alpen.
Tak pernah ada orang yang bisa. apalagi dengan membawa 60.000
tentara, dilengkapi dengan meriam-meriam besar, berpeti-peti peluru, dan
barang dalam jumlah besar.
Akan tetapi ketika tindakan yang "mustahil" itu selesai, orang-orang
sekonyong-konyong tahu bahwa hal itu memang bisa dilakukan dari dulu.
Yang diperlukan hanyalah keberanian dan tekad seperti Napoleon.
Dia tidak pernah gentar menghadapi segala rintang a n i t u . D a n i a
mengambil kesempatan itu.

Tahukah Anda.
Rambut, merupakan mahkota yang dijunjung tinggi banyak orang,
termasuk di suku perbukitan Thailand. Yee Sateow (81). seorang
penduduk suku itu, telah dicantumkan dalam buku Guinness Book of
World Records 2002 sebagai yang mempunyai rambut terpanjang di
dunia.
Yee Sateow, yang meninggal Juli 2002 di rumah kediamannya yang
terpencil di Thailand bagian utara, berhenti memotong rambutpada usia 18
tahun. Ketika itu Yee Sateow terpilih menjadi shaman atau pendeta desa
dan rambutnya tumbuh panjang sampai sekitar 4.8 meter.
la mendekati rekor yang dipegang oleh saudaranya Hoo Sateow, yang
meninggal pada usia 77 tahun, dengan rambut sepanjang 5,15 meter.
Petugas Guinness telah mengunjungi Yee beberapa bulan sebelum Yee
Sateow meninggal, untuk mengukur rambutnya.
Rambut panjang kedua bersaudara itu telah menjadi penarik wisatawan
dalam beberapa tahun terakhir.
***************************************************************
Kata Bijak Hari Ini.
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula
lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitarmu
dengan penuh kesadaran.
(James Thurber)
***************************************************************
Wednesday, December 11, 2002 3:30 PM
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Arti Sebuah Kemenangan

Arti Sebuah Kemenangan.
Kemenangan bukanlah hanya ketika kita berhasil mengalahkan lawan di
suatu pertandingan. Dan, bukan hanya ketika kita berhasil mencapai
prestasi terbaik. Bahkan, bukan hanya ketika kita berhasil mendapatkan
semua yang kita inginkan dalam hidup ini.
Tapi. kemenangan adalah saat di mana kita dapat melawan suatu
kegagalan. Saat di mana kita dapat mengatasi musibah. Saat di mana kita
dapat bangkit dari suatu keadaan yang menyedihkan. Dan, saat di mana
kita merasa sangat terpuruk namun kita mampu berjuang menghancurkan
semua cobaan itu.
Kemenangan adalah saat di mana kita dapat menjadikan itu semua
sebagai pertanda betapa sayangnya Sang Maha Pencipta kepada kita.
Saat dimana kita menyadari betapa kita dapat belajar banyak dari semua
kegagalan yang kita alami.
Dan. kemenangan adalah saat di mana kita melangkah begitu mantap dan
yakin bahwa kita begitu hebat untuk sekedar melawan suatu kegagalan
kecil. Saat dimana kita dapat mengalahkan diri kita sendiri, sehingga
kadang-kadang kita merindukan sebuah kegagalan. Karena kegagalanlah
yang membuat kita sadar di mana kita berada.
***************************************************************

Tahukah Anda.
Dua boneka Barbie. Sara dan Dara. kini bisa didapatkan di toko-toko di
Iran dengan harga sekitar Rp 150.000 per buah. Berbeda dengan boneka
Barbie yang umumnya berpakaian ala Barat, Sara dan Dara mengenakan
pakaian tradisional Iran. Bedanya lagi kalau biasanya pakaian Barbie bisa
dilepas, pakaian Sara dan Dara tak bisa dicopot.
Pembuatan Barbie berprofil dan berpakaian Iran ini dimaksudkan untuk
melawan invasi kultur Barat yang masuk lewat berbagai cara. Pemerintah
Iran sudah sejak tahun 1996 melarang peredaran boneka Barbie, meski
nyatanya boneka tersebut masih bisa diperoleh.
Namun, ternyata penjualan Sara dan Dara ini ternyata tidak seperti yang
diharapkan. Anak-anak Iran rupanya telanjur menggemari Barbie versi
Barat, seperti kata anak usia tujuh tahun, "Saya ingin Barbie yang
berambut pirang, karena seperti bintang film dan saya ingin seperti
Barbie."
Kata Bijak Hari Ini.
Jangan pernah berpisah tanpa ungkapan kasih sayang
untuk dikenang. Mungkin saja perpisahan itu
ternyata untuk selamanya.
(Jean Paul Richter)
S**************************************************************
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Arti Sebuah Kepemimpinan
Arti Sebuah Kepemimpinan.
Alexander The Great, atau yang lebih dikenal juga dengan nama Iskandar
Zulkarnain, adalah raja Romawi yang sangat terkenal dengan
kepemimpinannya.
Suatu waktu Alexander The Great memimpin pasukannya melintasi gurun
pasir yang panas dan kering. Setelah hampir dua minggu berjalan, ia dan
pasukannya kelelahan dan hampir mati karena kehausan. Tetapi
Alexander tetap memimpin pasukannya untuk terus berjalan penuh
semangat.
Pada siang yang terik, dua orang pasukannya datang menemui Alexander
dengan membawa semangkuk air yang mereka ambil dari sebuah kolam
air yang telah kerontang. Kolam air itu kering dan hanya ada sedikit air
yang tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh pasukan.
Melihat hal ini, Alexander membuang air itu ke gurun pasir.
Sang Raja berkata, 'Tidak ada gunanya bagi seseorang untuk minum di
saat banyak orang sedang kehausan!"
Demikianlah kepemimpinan itu. Anda tidak bisa memperlakukan orangorang anda hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan anda. Anda harus
menunjukkan ketulusan dan keteguhan diri anda dengan sama-sama
merasakan apa yang orang-orang anda rasakan.

Tahukah Anda.
Puluhan asteroid sisa-sisa benda langit yang tabrakan sekitar 5,8 juta
tahun lalu berhasil diidentifikasi para astronom Pecahan-pecahan ini
tampaknya bakal memberikan ide bagaimana menyelamatkan Bumi bila
ada asteroid yang melaju ke arahnya.
Menurut astronom David Nesvorny dari Southwest Research Institute di
Boulder. Colorado (AS), asteroid berdiameter 24 km itu tampaknya pecah
tertabrak benda kecil. Kepingan-kepingan asteroid yang berdiameter
antara 1.9
- 19 km kini tetap berada di orbit antara Jupiter dan Mars.
Selain bisa dipakai untuk menciptakan sistem yang melindungi Bumi dari
tabrakan dengan benda langit, tabrakan di antariksa ini bisa dipakai untuk
mempelajari terbentuknya semesta. Seperti diketahui, tabrakan asteroid
dipercaya sebagai salah satu faktor pembentukan planet.
***************************************************************
Kata Bijak Hari Ini.
Maut bukanlah kehilangan terbesar dalam hidup. Kehilangan
yang terbesar adalah apa yang mati dalam sanubari
sementara kita masih hidup.
(Norman Cousins)
***************************************************************

Berani Mencoba

Berani Mencoba.
Alkisah, seorang pembuat jam tangan berkata kepada jam yang sedang
dibuatnya. "Hai jam, apakah kamu sanggup untuk berdetak paling tidak
31,104.000 kali selama setahun?" "Ha?," kata jam terperanjat, "Mana
sanggup saya?"
"Bagaimana kalau 86,400 kali dalam sehari?" "Delapan puluh ribu empat
ratus kali? Dengan jarum yang ramping-ramping seperti ini?" jawab jam
penuh keraguan.
"Bagaimana kalau 3,600 kali dalam satu jam?" "Dalam satu jam harus
berdetak 3,600 kali? Banyak sekali itu" tetap saja jam ragu-ragu dengan
kemampuan dirinya.
Tukang jam itu dengan penuh kesabaran kemudian bicara kepada si jam.
"Kalau begitu, sanggupkah kamu berdetak satu kali setiap detik?" "Naaaa,
kalau begitu, aku sanggup!" kata jam dengan penuh antusias.
Maka, setelah selesai dibuat, jam itu berdetak satu kali setiap detik. Tanpa
terasa, detik demi detik terus berlalu dan jam itu sungguh luar biasa
karena ternyata selama satu tahun penuh dia telah berdetak tanpa henti.
Dan itu berarti ia telah berdetak sebanyak 31,104,000 kali.
Renungan:
Ada kalanya kita ragu-ragu dengan segala tugas pekerjaan yang begitu
terasa berat. Namun sebenarnya kalau kita sudah menjalankannya, kita
ternyata mampu. Bahkan yang semula kita anggap impossible untuk
dilakukan sekalipun.
Jangan berkata "tidak" sebelum Anda pernah mencobanya.
(submitted by umu, umu1@d— )
***************************************************************

Tahukah Anda.
Jangan kirim telegram ke Singapura, karena negara ini sejak 30 Maret
2002 lalu telah mengucapkan selamat tinggal kepada mesin pengirim
pesan telegram.
Secara resmi perusahaan telekomunikasi Singapura menyatakan bahwa
setelah lebih 100 tahun menggunakan telegram, negara ini memutuskan
untuk menyudahi penggunaan telegram. Untuk masyarakat Singapura
yang terbilang canggih, pengumuman ini jelas tak mengejutkan.
Telegram mengalami masa jaya tahun 1960-an sampai 1970-an, dimana
lebih sejuta pesan dikirimkan tiap tahun. Pelan-pelan dan pasti, era
telegram menyurut. Pada tahun-tahun terakhir, pengiriman 400 pesan
sebulan saja sudah bagus. Zaman memang sudah berubah, mungkin
generasi sekarang kenal telegram pun tidak.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kata Bijak Hari Ini.
Ada yang mengukur hidup mereka dari hari dan tahun.
Yang lain dengan denyut jantung, gairah, dan air mata.
Tetapi ukuran sejati di bawah mentari adalah apa
yang telah engkau lakukan dalam hidup ini
untuk orang lain.
(Confucius)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tuesdav December 17, 2002 9:10 AM

Sepuluh Menit Lebih Lama

Sepuluh Menit Lebih Lama.
Orang-orang hebat sebenarnya hanyalah orang-orang biasa yang memiliki
tekad yang luar biasa. Saat orang-orang disekeliling anda menyerah dan
mundur, kertakkan gigi anda dan cobalah untuk menggali sedikit lebih
dalam. Sukses diraih dan dipertahankan oleh mereka yang terus
mencoba. Majulah, dan akuilah; hari ini anda mungkin belum mencapai
apa yang anda inginkan, harapkan dan impikan. Salah satu kunci untuk
mendapatkan impian anda adalah sebuah tekad untuk tidak pernah
menyerah
Ralph Waldo Emerson berkata, "Seseorang disebut pahlawan bukan
karena ia lebih berani dari orang lain, tetapi karena ia berani bertahan
sepuluh menit lebih lama." Seorang atlit lari jarak jauh belajar untuk
menjadi "terbiasa", la akan terus berlari hingga kecapekan, tetapi ia tidak
akan berhenti. Pelari biasa akan menyerah. Tetapi, pelari jarak jauh tahu
bahwa jika ia dapat menahan kesakitan itu sedikit lebih lama, ia akan
menjadi "terbiasa".
Sebelum seseorang mencoba cukup keras dan cukup lama sampai ia
menjadi "terbiasa", maka ia tidak akan pernah tahu seberapa besar yang
bisa ia capai. Ingatlah, kemampuan itu terdiri dari 95% tekad untuk tetap
bertahan.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah Anda.
Bulan April 2002 lalu. boneka Barbie baru saja "dirundung duka" Boneka
Barbie harus berpisah dengan penciptanya. Ruth Handler. yang meninggal
di usia 85 tahun. Ruth adalah "ibu" dari boneka Barbie yang terkenal di
seantero jagat ini.
Ruth awalnya terinspirasi oleh kebiasaan anaknya, Barbara, yang suka
bermain dengan gambar guntingan wanita dewasa. Dari sanalah, Ruth
menyakini bahwa ada sesuatu yang dicari anak-anak daripada sekedar
menjadi ibu-ibuan dari boneka.
la pun mencoba menciptakan sebuah boneka cantik yang bajunya bisa
dibongkar-pasang dalam berbagai mode Barbie untuk pertama kalinya
diperkenalkan di American Toy Fair pada tahun 1959. Barbie pun jadi trend
yang amat fenomenal. Hampir 90 persen wanita di AS memiliki satu dari
sekian koleksi Barbie. Bahkan, harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah.
Ruth lahir di Denver, Colorado. la adalah bungsu dari sepuluh bersaudara
keluarga imigran Yahudi. Di usia 19 tahun, ia pindah ke Hollywood dan
menikah dengan sobat kecilnya, Elliot Handler. Pasangan inilah yang
kemudian mendirikan Mattel Inc. bersama seorang rekannya. Harold
Matson. pada tahun 1942 Sampai saat ini, perusahaannya telah menjual
lebih dari milyaran boneka di 150 negara.
Kata Bijak Hari Ini.
Kita adalah apa yang kita kerjakan berulang kali.
Dengan demikian, kecemerlangan bukan
tindakan, tetapi kebiasaan.
(Aristoteles)
Thursday, December 19, 2002 9:12 AM

Menyisihkan Waktu Sejenak

Menyisihkan Waktu Sejenak.
Kita tidak pernah melihat bintang-bintang bergerak, walaupun mereka
bergerak dengan kecepatan lebih dari sejuta kilometer per hari. Kita tidak
pernah melihat pohon tumbuh, atau memperhatikan diri kita yang semakin
tua setiap harinya. Kita bahkan tidak melihat jarum jam bergerak.
Kita cenderung berpikir secara statis lalu terkejut oleh perubahan yang
senantiasa terjadi di dalam dunia ini, dan seringnya kejutan itu tidak
mengenakkan dan terkadang bahkan mematikan.
Coba kita sisihkan waktu sejenak untuk bersyukur atas hal-hal baik dalam
hidup kita. Renungkan tentang apa yang telah kitacapai. orang-orang yang
memperhatikan kita. pengalaman yang telah kita dapatkan, keahlian dan
minat yang kita miliki, apa yang kita percayai, dan hal-hal terindah dalam
hidup kita. Karena hidup dan kesempatan itu hanya datang sekali.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah Anda.
Di Bulgaria, penjarahan sangat merajalela, sampai rambu-rambu jalan
yang dicuri berubah menjadi meja dalam kedai. Sementara, kabel
tegangan tinggi dicopot untuk dijual di pasar gelap. Rel juga hilang dari
jalurnya.
Para penjarah menimbulkan kerugian yang begitu besar pada infrastruktur
di Bulgaria. Selama Agustus 2002 saja, 94 km kabel listrik hilang dari
tengah ibu kota Sofia, dengan perkiraan kerugian lebih dari 336.000 euro.
Rambu-rambu jalan yang dicuri dijual dengan harga 20 dollar AS sebuah
di pasar gelap. Polisi juga menemukan sebuah kafe yang mejanya
sepenuhnya dibuat dari rambu jalan yang telah diolah lagi.
Bulgaria cuma memiliki 85.000 rambu jalan, lebih sedikit dibandingkan
dengan 10 tahun sebelumnya, sebagai akibat dari bisnis gila-gilaan ini.
Perusahaan listrik Sofia membutuhkan waktu sepekan untuk memperbaiki
pasokan listrik darurat setelah para penjahat merontokkan 11 tiang beton
untuk mendapatkan kabel yang ada di atasnya.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.

Kata Bijak Hari Ini.
Seorang pemimpin adalah orang yang melihat lebih
banyak dari pada yang dilihat orang lain,
melihat lebih jauh daripada yang
dilihat orang lain. dan melihat
sebelum orang lain melihat.
(Leroy Eims)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Friday, December20 2002 1251 PM

Roda Kehidupan

Roda Kehidupan.
"Guru, saya pernah mendengar kisah seorang arif yang pergi jauh dengan
berjalan kaki. Cuma yang aneh, setiap ada jalan menurun, sang arif konon
agak murung. Tetapi kalau jalan sedang mendaki ia tersenyum. Hikmah
apakah yang bisa saya petik dari kisah ini1?"
"Itu perlambang manusia yang telah matang dalam meresapi asam garam
kehidupan. Itu perlu kita jadikan cermin. Ketika bernasih baik. sesekali
perlu kita sadari bahwa satu ketika kita akan mengalami nasib buruk yang
tidak kita harapkan. Dengan demikian kita tidak terlalu bergembira sampai
lupa bersyukur kepada Sang Maha Pencipta. Ketika nasib sedang buruk,
kita memandang masa depan dengan tersenyum optimis. Optimis saja
tidak cukup, kita harus mengimbangi optimisme itu dengan kerja keras."
"Apa alasan saya untuk optimis, sedang saya sadar nasib saya sedang
jatuh dan berada dibawah."
"Alasannya ialah iman, karena kita yakin akan pertolongan Sang Maha
Pencipta."
"Hikmah selanjutnya?"
"Orang yang terkenal satu ketika harus siap untuk dilupakan, orang yang
diatas harus siap mental untuk turun kebawah. Orang kaya satu ketika
harus siap untuk miskin."

Tahukah Anda.
Kopiah Perdana Menteri interim Afganistan, Hamid Karzai, yang sangat
terkenal bahkan mendapat pujian di Milan dan Paris, ternyata terbuat dari
bulu janin domba. Pedagang kopiah di Kabul mengaku, sejak pergantian
pemerintahan Taliban beberapa bulan lalu. penjualan kopiahnya melonjak.
Seorang pedagang kopiah membandingkan, semasa pemerintahan
Taliban paling-paling dia cuma bisa menjual sebuah kopiah selama
seminggu. Sekarang dia bisa menjual sampai 50 buah seminggu. Mungkin
orang Afganistan terpengaruh Karzai. Apalagi dalam fashion week Januari
lalu di Milan, perancang Gucci, Tom Ford, memuji Karzai sebagai "pria
paling chic di bumi".
Cuma membayangkan bagaimana bahan diperoleh cukup
mengerikan.Induk domba yang sedang bunting dipotong, lalu janinnya
diambil. Itu sebabnya mengapa kopiah yang dihasilkan terasa sangat
lembut karena janin itu tak pernah kena air atau panas matahari.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.
Jangan biarkan orang lain mempengaruhi ide dan keputusan anda. Dalam
lima tahun ke depan, andalah - bukan mereka - yang harus hidup dengan
pilihan yang telah anda buat. (Sarah Brklacich)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Saturday, December21, 2002 2:10 PM
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Kekurangan Diri

Kekurangan Diri.
Kita semua mengetahui bahwa sesungguhnya manusia itu tidak
sempurna, segalanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka,
sebaiknya perbedaan yang ada janganlah jadi pertentangan diantara kita,
bahkan justru sebaliknya; perbedaan itu diciptakan untuk saling
melengkapi.
Dan, janganlah kita terlalu mengasihani diri sendiri; jika kita memiliki suatu
kekurangan, maka janganlah kita menganggap diri kita ini lemah,
anggaplah kita ini hanya sedikit berbeda dari yang lainnya. Karena setiap
orang juga pada dasarnya berbeda dan memiliki kelemahan atau
kekurangan.
Fokuskanlah diri pada hal-hal yang mampu kita lakukan, bukan pada
kekurangan kita. Fokuskan pada kelebihan kita dan bangunlah kekuatan
untuk meraih kesuksesan. Janganlah terlalu merenungi diri, mengasihani
atau bahkan mengurung diri dari kenyataan hidup, karena hal itu tidak
akan membantu sama sekali.
Bertindaklah dan jangan takut berbuat kesalahan, karena dengan
bertindak berarti kita s u d a h m e n g a t a s i k e l e m a h a n d i r i k i t a d a n
membangkitkan potensi terbaik diri kita. Hal tersebut sangat berguna bagi
kita untuk meraih hal-hal terbaik dalam hidup ini.
Bersyukurlah atas keadaan kita. Tuhan maha tahu atas diri kita, dan kita
sebaliknya tidak dapat mengetahui apa yang direncanakan-Nya.
xxxxxxx*xxxxxxx*xxr*xxx*xxr*xxx*xxx*xxx*xxr*xxx*xxr*xxr*xxxxxxx

Tahukah Anda.
Popularitas keluarga Kerajaan Inggris merosot di mata anak muda negeri
tersebut. Demikian menurut sebuah hasil jajak pendapat yang dilakukan
oleh Market Opinion and Research International.
Enam puluh persen responden berusia 16-24 tahun mengatakan mereka
lebih tertarik dengan kehidupan "Keluarga Simpsons" dibandingkan
dengan 18 persen yang pilih tertarik keluarga Kerajaan Inggris.
Lebih gawat lagi, menurut jajak pendapat itu, hanya satu di antara lima
responden dari golongan usia itu yang ingat nama depan keempat anakanak Ratu Elizabeth I I . ratu mereka. Sementara, hampir separuh
responden yang dijaring, mereka hafal nama tiga anak tokoh terkenal
dalam opera sabun televisi di Inggris, EastEnders. Hanya saja, 70 persen
responden masih tetap ingin mempertahankan bentuk monarki sebagai
bentuk pemerintahan mereka.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.
Bukalah mata sewaktu berjalan, karena bisa saja kita akan bertemu
dengan kesempatan. Adapun kesempatan itu sendiri buta. Peganglah
erat-erat, karena kesempatan datang dan pergi tanpa memberitahu
(Anonim)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tuesday, December 24, 2002 7:34 AM

1542

Kekuatan Api Cinta

Kekuatan Api Cinta.
Alkisah suatu ketika, Kapak, Gergaji, Palu, dan Nyala Api sedang
mengadakan perjalanan bersama-sama. Di suatu tempat, perjalanan
mereka terhenti karena terdapat sepotong besi baja yang tergeletak
menghalangi jalanan. Mereka berusaha menyingkirkan baja tersebut
dengan kekuatan yang mereka miliki masing-masing.
"Itu bisa aku singkirkan," kata Kapak. Pukulan-pukulannya keras sekali
menghantam baja yang kuat dan keras juga itu. Tapi tiap bacokan hanya
membuat kapak itu lebih tumpul sendiri sampai ia berhenti.
"Sini, biar aku yang urus," kata Gergaji. Dengan gigi-gigi yang tajam tanpa
perasaan, iapun mulai menggergaji. Tapi kaget dan kecewa ia, semua
giginya jadi tumpul dan rontok.
"Apa kubilang," kata Palu, "Kan aku sudah omong, kalian tak bisa. Sini, sini
aku tunjukkan caranya." Tapi baru sekali ia memukul, kepalanya terpental
sendiri, dan baja tetap tak berubah.
"Boleh aku coba?" tanya Nyala Api. Dan iapun melingkarkan diri, dengan
lembut menggeluti, memeluk, dan mendekapnya erat-erat tanpa mau
melepaskannya. Baja yang keras itupun meleleh cair.
Renungan:
Ada banyak hati yang cukup keras untuk melawan kemurkaan dan
amukan kemarahan demi harga tinggi. Tapi jarang ada hati yang tahan
melawan nyala api cinta kasih yang hangat.
Betapa arif bijak ada dalam sebuah kelembutan dan kehangatan.seperti
api mencairkan hati yang dingin. Ah, tak ada yang tahan menampik nyala
cinta kasih.
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Tahukah Anda !.
K a r e n a n e g a r a a m a n d a n d a m a i , h a l -hal kecil sekalipun diurusi
pemerintah. Ini yang terjadi di Singapura. Unit Pembangunan Sosial (SDU)
yang ada di bawah pemerintah telah membagikan selebaran berupa kiat
buat orang-orang yang masih lajang.
Delapan halaman brosur tersebut berisi kiat-kiat praktis."Kalau kamu
mempunyai anjing, kenapa tidak memilih yang kecil.Ini untuk memastikan
bahwa pacar Anda tak takut dengan anjing." Begitu salah satu kiat yang
tertulis dalam brosur.
U n t u k a p a k i a t i t u d i a j a r k a n . Direktur SDU Tan-Huang Shuo Mei
mengatakan. "Kami bermaksud memberdayakan orang-orang lajang
dengan membantu keterampilan dasar berhubungan dengan orang lain,
memperlihatkan kepada mereka proses yang alamiah."
N e g a r a k o t a i n i m e m a n g s u d a h b e b e r a p a t a h u n b e lakangan ini
mendorong rakyatnya untuk menikah dan mempunyai anak. akibat makin
rendahnya angka kelahiran.
XX*************************************************************

Kata Bijak Hari Ini.
Sifat cinta sama seperti sifat air dalam tanah. Apabila anda tidak cukup
menggali, yang anda peroleh adalah air yang keruh. Apabila anda cukup
menggali, yang anda peroleh adalah air yang bersih dan jernih.
(Hazrat Inayat Khan)
***************************************************************
Thursday, December 26, 2002 11:01 AM

Guru Yang Terbaik

Guru Yang Terbaik.
Apakah anda ingat akan guru terbaik anda pada masa sekolah, guru yang
memberi inspirasi bagi anda untuk belajar dan mengerjakan yang terbaik1?
Guru tersebut memberi tantangan bagi anda untuk maju, lebih dari guruguru lain. Awalnya, mungkin tantangan ekstra itu terasa tidak adil, atau
malah kejam. Tetapi sekarang anda akan memandang berbeda. Anda
memandangnya dengan rasa hormat dan percaya, bahwa karena
tantangan itulah anda bisa maju.
Saat ini ada guru hebat yang masih mengajar anda. la adalah "kehidupan".
Kehidupan adalah guru terbaik. Tapi pelajarannya sering terasa keras,
tajam, dan kadang kejam. Di sana ada kekecewaan, kesedihan,
kebingungan, kesendirian dan frustrasi dalam setiap pengajarannya.
Pelajaran dari kehidupan adalah keras, tetapi karenanya kita memperoleh
pelajaran dan pertumbuhan terbesar. Kehidupan menantang kita dan
mendorong kita lebih tinggi, la membantu menyingkapkan karakter sejati
kita, dan dengan cara itu mendorong kita membangun karakter yang lebih
kuat.
Di luar segala pelajaran itu. renungkanlah. Guru yang paling mencintai dan
memelihara kita itu telah membangun yang terbaik dari diri kita. Mungkin
kita sekarang tidak menghargainya, tetapi akan tiba harinya anda akan
bersyukur. Sama seperti kita bersyukur atas guru sekolah kita dulu.

Tahukah Anda.
Kebanyakan orang Inggris pasti kenal dengan nama Ronnie Biggs,
perampok kereta api terbesar dalam sejarah negara itu. Kini Biggs berusia
72 tahun, sudah sakit-sakitan dan dirawat di rumah sakit penjara di
Belmarsh, tenggara London.
Berita terbaru yang dibuat Biggs beberapa waktu lalu, dia kembali minta
potongan hukuman. Ini merupakan upaya lanjutan yang dilakukannya
setelah permintaan pengurangan hukuman yang dia ajukan bulan Januari
2002 lalu ditolak pengadilan tinggi.
Dalam kasus perampokan tahun 1963 yang membuatnya kaya raya
karena bisa merampok 3,7 juta dollar. Biggs dihukum 30 tahun. Namun,
hebatnya Biggs, hanya 15 bulan setelah dipenjara, ia berhasil kabur dan
tinggal di Brasil. Di tempat pelariannya ini Biggs hidup bermewah-mewah.
Tetapi, karena kesehatannya memburuk, bulan Mei 2001 lalu dia
menyerahkan diri kepada polisi Inggris, la diterbangkan dari Brasil dengan
pesawat yang disewa khusus atas biaya sebuah tabloid Inggris.
Kata Bijak Hari Ini.
Kita diberitahu bahwa bakat menciptakan kesempatan-kesempatan, tetapi
terkadang kelihatan bahwa hasrat yang kuat bukan saja menciptakan
kesempatan-kesempatan, namun juga bakat-bakat.
(Eric Hoffer)
Saturday, December 28, 2002 7:01 AM

Kisah Laki-Laki Dan Keledai

Kisah Laki-Laki Dan Keledai.
Suatu ketika seorang laki-laki beserta anaknya membawa seekor keledai
ke pasar. Di tengah jalan, beberapa orang melihat mereka dan menyengir,
"Lihatlah orang-orang dungu itu.Mengapa mereka tidak naik ke atas
keledai itu?"
Laki-laki itu mendengar perkataan tersebut, la lalu meminta anaknya naik
ke atas keledai. Seorang perempuan tua melihat mereka, "Sudah terbalik
dunia ini! Sungguh anak tak tahu diri! la tenang-tenang di atas keledai
sedangkan ayahnya yang tua dibiarkan berjalan."
Kali ini anak itu turun dari punggung keledai dan ayahnya yang naik.
Beberapa saat kemudian mereka berpapasan dengan seorang gadis
muda. "Mengapa kalian berdua tidak menaiki keledai itu bersama-sama?"
28 Mereka menuruti nasehat gadis muda itu. Tidak

lama kemudian
sekelompok orang lewat. "Binatang malang...... ia menanggung beban dua
orang gemuk tak berguna. Kadang-kadang orang memang bisa sangat
kejam!"
Sampai di sini, ayah dan anak itu sudah muak. Mereka memutuskan untuk
memanggul keledai itu. Melihat kejadian itu, orang-orang tertawa
terpingkal-pingkal, "Lihat, manusia keledai memanggul keledai!" sorak
mereka.
Jika anda berusaha menyenangkan semua orang, bisa jadi anda tak akan
dapat menyenangkan siapa pun.
***************************************************************

Tahukah Anda.
Jangankan nama perdana menterinya, nama negaranya pun banyak orang
tidak tahu. Niue. memang negara pulau kecil bahkan sangat kecil dan
termasuk salah satu negara terkecil di dunia.
Terletak di Pasifik Selatan. Niue berpenduduk cuma 22.000 orang. Itu pun
masih harus dikurangi dengan 20.000 warganya yang tinggal di Selandia
Baru, sehingga yang benar-benar tinggal cuma 2.000 orang saja.
Beberapa waktu yang lalu, Perdana Menteri Niue, Sani Lakatani, didepak
mundur dan digantikan oleh Young Vivian. Lakatani, bekas tentara
angkatan darat Selandia Baru, bahkan tidak lagi duduk dalam dewan yang
beranggotakan 20 orang.
Young Vivian, penggantinya yang berusia 66 tahun, mendapatkan suara
14 berbanding 6 dari lawannya, Hunuki Hunukitama. Dengan hanya 800
pemilih saja, negeri kecil ini pada bulan Mei 2002 lalu mengadakan
pemilihan umum. Barangkali cukup satu tempat pemungutan suara untuk
satu negara.
Kata Bijak Hari Ini.
Tak ada rahasia untuk menggapai sukses.
Sukses itu dapat terjadi karena persiapan,
kerja keras, dan mau belajar
dari kegagalan.
(Gen. Collin Powell)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Monday, December 30, 2002 7:45 AM
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Sebuah Catatan Kehidupan

Sebuah Catatan Kehidupan.
Semakin panjang usia kita, semakin panjang pula catatan pengalaman
hidup kita. Bagi mereka yang mau memetik pelajaran dari
pengalamannya, maka pengalaman jadi kekayaan yang unik baginya. Usia
membawanya pada kebajikan. Sedangkan bagi mereka yang acuh,
pengalaman tak lebih dari goresan di atas pasir pantai. Usia tak menjamin
apa-apa selain ketuaan baginya.
Meski kita sama-sama dinaungi oleh langit yang sama; meski kita samasama diterangi oleh cahya matahari yang sama: meski kita sama-sama
digelapi oleh malam yang sama, namun kita tak pernah sama dalam
mencerap semua itu. Kita melihat cakrawala dari ketinggian yang
berbeda. Kita melangkah di jalan setapak dengan bobot yang berbeda.
Kita mengisi ruang dan waktu ini dengan besar tubuh yang berbeda pula.
Maka. meski kita lahir di bumi yang satu. namun kita hidup di dunia yang
berbeda-beda. Kita mempunyai sidik dunia pikiran yang tak sama bagi
setiap orang. Keunikan itu takkan banyak berarti bila tak menjadi kekayaan
bagi kita. Dan, kekayaan itu tak banyak bermakna bila tak membuat diri
kita semakin bijak bestari.

Tahukah Anda.
Orang yang dilahirkan di bawah rasi Gemini sebaiknya lebih hati-hati
berkendaraan. Kalau perlu ikutlah asuransi supaya kalau ada apa-apa,
asuransi bisa membayar kerugian yang mungkin dialami.
Sebuah studi yang mencakup 160.000 kendaraan yang terlibat kecelakaan
selama tiga tahun terakhir, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi
Suncorp Metway Ltd, Sydney, menempatkan orang-orang Gemini pada
urutan teratas paling sering mengklaim asuransi kecelakaan. Ciri-ciri
Gemini dijelaskan sebagai orang yang ceroboh, cepat bosan, dan lekas
frustrasi dengan kendaraan lain yang berjalan lambat.
Berikutnya, mereka yang berbintang Taurus di peringkat kedua dan
Pisces pada peringkat berikutnya. Untuk soal berkendaraan, orang Taurus
cenderung keras kepala dan tidak fleksibel, sedang Pisces suka yang
menyerempet-nyerempet risiko.
Andai ada kesempatan memilih pengemudi, cari yang berbintang
Capricorn karena menurut studi itu mereka sabar dan hati-hati.
Kata Bijak Hari Ini.
Kita datang ke dunia ini sendiri, dan sendiri pula kita
meninggalkannya. Di antara pintu masuk dan pintu
keluar,kita menghabiskan waktu kita untuk
mencari persahabatan.
(E.M. Dooling)
Tuesday, December31, 2002 7:15 AM

Mencari Malaikat

Mencari malaikat
Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya
kepada Tuhan:
"Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok Engkau akan mengirimku
ke dunia, tetapi bagaimana cara saya hidup di sana, saya begitu kecil dan
lemah?"
Tuhan menjawab, "Aku telah memilih satu malaikat untukmu, la akan
menjaga dan mengasihimu."
'Tapi di sini. di dalam surga, apa yang pernah saya lakukan hanyalah
bernyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup bagi saya untuk berbahagia."
"Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan
kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih
berbahagia."
" D a n b a g a i m a n a s a y a b i s a m e n g e r t i s a a t o r a n g -orang berbicara
kepadaku jika saya tidak mengerti bahasa mereka ?"
"Malaikatmu akan berbicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah
yang pernah kamu dengar; dan dengan penuh kesabaran dan perhatian,
dia akan mengajarkan bagaimana cara berbicara."
"Apa yang akan saya lakukan saat saya ingin berbicara kepadaMu ?"
"Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara berdoa."
"Saya mendengar bahwa di Bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan
melindungi saya?"
"Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal itu mungkin akan
mengancam jiwanya." >

'Tapi, saya pasti akan merasa sedih karena tidak melihat-Mu lagi."
"Malaikatmu akan menceritakan padamu tentang-K u d a n a k a n
mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepada-Ku, walaupun
sesungguhnya Aku akan selalu berada di sisimu."
Saat itu Surga begitu tenangnya sehingga suara dari Bumi dapat
terdengar, dan sang bayi bertanya perlahan, 'Tuhan, jika saya harus pergi
sekarang, bisakah Engkau memberitahuku nama malaikat tersebut?"
............."Kamu akan memanggil malaikatmu, Ibu."

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

Tahukah Anda.
Donat ciptaan Captain Hanson Crockett Gregory tidak akan
terkenal ke seluruh penjuru dunia jika saja Angkatan darat
Amerika tidak mengadakan "hari Donat" sejak tahuh 1938
untuk memperingati pekerja yang menyediakan ribuan donat
bagi tentara di Perang Dunia I.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari ini.
"Mereka yang tidak bisa memaafkan orang lain,
menghancurkan jembatan yang akan dilewatinya."
(Konfusius)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Open Your Heart

Open your heart
Banyak orang bilang, cinta begitu sulit ditebak, la bagaikan burung yang
menari-nari disekeliling kita. mengepakkan sayapnya yang penuh warna,
memikat dan menarik hati kita untuk menangkapnya. Saat kita begitu
menginginkan cinta dalam genggaman, ia terbang menjauh. Namun saat
kita tidak mengharapkan, cinta hadir tanpa diundang. Kita pun tidak bisa
memaksakan cinta sekehendak hati kita. Memang, cinta adalah fenomena
hati yang sulit dimengerti.
Sebenarnya kita tidak perlu memeras otak terlalu keras untuk mengerti
cinta, bahkan semakin keras kita memikirkan cinta, maka semakin lelah
pula kita. Cinta adalah untuk dirasakan, bukan dipikirkan. Yakinlah bahwa
cinta yang kita inginkan akan datang pada saat yang tepat. Namun bukan
berarti kita hanya duduk menanti cinta.
Sebarkanlah cinta, pada keluarga, sahabat-sahabat kita, dan sesama.
Dengan memberikan cinta, maka kita telah 'mengundang' cinta untuk
datang. Kita hanya perlu membuka hati. Biarkan kecantikan hati kita
memancar, mempesona cinta-cinta yang terbang di sekililing kita untuk
akhirnya hinggap dan bersemayam di hati kita selamanya.
Open your heart, then it will find its own way....
By Zidny llman
***************************************************************

Tahukah Anda!.
Pembayaran menggunakan Cek (check) pertama kali ada pada tahun 352
sebelum masehi di romawL namun baru tahun 1500 ditemukan bukti
nyata adanya transaksi menggunakan cek di Belanda, kemudian
berkembang ke Inggris sekitar 1700 an.Salah satu bank memberikan
nomor seri di sudut kanan atas cek agar bisa melacak keberadaan cek
tersebut, dan dari sanalah asal kata "check"
Peredaran cek antar bank menjadi masalah besar di inggris saat itu,
meskipun para kurir diberi tip untuk setiap pengambilan cek, namun tetap
saja sistem itu membuang waktu dan bertele-tele, untuk memecahkan
masalah tersebut para kurir berkumpul di salah satu warung kopi (kafe).
istirahat sambil ngopi bareng dan saling bertukar cek dengan sesama
kurir bank (dan saling berbagi tip juga) dari kgiatan para kurir tersebutlah
lahir istilah "kliring" (clearinghouses).
***************************************************************
Kata Bijak Hari Ini.
" Tuhan menganugerahi kita wajah, tapi
kita harus memberinya ekspresi."
(Anon)
***************************************************************
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Apa yang Kau Lihat ?

Apa yang Kau Lihat ?
Pada zaman dahulu hiduplah dua orang jendral perang besar. Cyrus dan
Cagular. Cyrus adalah raja Persia yang terkenal. Sedangkan Cagular
adalah kepala suku yang terus-menerus melakukan perlawanan terhadap
serbuan pasukan Cyrus. yang bertekat menguasai Persia.
Pasukan Cagular mampu merobek-robek kekuatan tentara Persia
sehingga membuat berang Cyrus karena ambisinya untuk menguasai
perbatasan daerah selatan menjadi gagal. Akhirnya, Cyrus
mengumpulkan seluruh kekuatan pasukannya, mengepung daerah
kekuasaan Cagular dan berhasil menangkap Cagular beserta keluargnya.
Mereka lalu dibawa ke ibu kota kerajaan Persia untuk diadili dan dijatuhi
hukuman.
Pada hari pengadilan, Cagular dan istrinya dibawa ke sebuah ruangan
pengadilan. Kepala suku itu berdiri menghadapi singgasana, tempat Cyrus
duduk dengan perkasanya. Cyrus tampak terkesan dengan Cagular. la
tentu telah mendengar banyak tentang kegigihan Cagular.
"Apa yang akan kau lakukan bila aku menyelamatkan hidupmu 1?" tanya
sang kaisar.
"Yang mulia," jawab Cagular, "Bila Yang Mulia menyelamatkan hidup
hamba.hamba akan kembali pulang dan tunduk patuh pada Yang Mulia
sepanjang umur hamba."
"Apa yang akan kau lakukan bila aku menyelamatkan hidup istrimu?" tanya
Cyrus lagi.
"Yang mulia, bila Yang Mulia menyelamatkan hidup istri hamba, hamba
bersedia mati untuk Yang Mulia," jawab Cagular.
Cyrus amat terkesan dengan jawaban dari Cagular. Lalu ia membebaskan
Cagular dan istrinya. Bahkan ia mengangkat Cagular menjadi gubernur
yang memerintah di provinsi sebelah selatan.

Pada perjalanan pulang. Cagular dengan penuh antusias bertanya pada
istrinya, "Istriku, tidakkah kau lihat pintu gerbang kerajaan tadi? Tidakkah
kau lihat koridor ruang pengadilan tadi? Tidakkah kau lihat kursi
singgasana tadi? Itu semuanya terbuat dari emas murni! Gila!"
Istri Cagular terkejut mendengar pertanyaan suaminya, t e t a p i i a
menyatakan, "Aku benar-benar tidak memperhatikan semua itu."
"Oh begitu!" tanya Cagular terheran-heran," Aneh. lalu apa yang kau lihat
tadi?"
Istri Cagular menatap mata suaminya dalam-dalam. Lalu ia berkata, "Aku
hanya melihat wajah seorang pria yang mengatakan bahwa ia bersedia
mati demi hidupku."
Apakah Anda tahu demi apa Anda mati? Demi kekasih Anda? Rumah?
Negara? Keyakinan1? Kebebasan? Cinta? Tentukan demi apa Anda
bersedia untuk mati,dan Andapun akan menemukan demi apa Anda hidup.
Hiduplah demi sesuatu yang Anda bersedia untuk berkorban, bahkan mati
pun rela, maka Anda akan hidup dengan penuh. Anda pun akan
menemukan bagaimana Anda bisa berbahagia, (suaramerdeka)
M»***»***»»***»***»***»***»***»***»***»***»***»***»***»***»***

Tahukah Anda !
Tahukah anda bahwa Gutenberg bukanlah penemu mesin cetak yang
pertama? Johannes Gutenberg selalu dianggap sebagai penemu mesin
cetak di tahun 1454. Padahal orang Cinalah yang sebenarnya mencetak
pada tahun 1040. Gutenberg tidak menyadari metode pencetakan ala
orang Cina tersebut.(didyouknow.co)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.
Air berkata kepada yang kotor, "Kemarilah." Maka yang kotor
akan berkata, "Aku sungguh malu." Air berkata, "Bagaimana
malumu akan dapat dibersihkan tanpa aku?"
(Jalaluddin Rumi)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SAAT-SAAT PENUH RAHMAT
SAAT-SAAT PENUH RAHMAT
Bagai kerontangnya bumi karena kemarau panjang, sebagian manusia
Indonesia kini sedang dahaga rohani, lebih dari sekadar formalitas
ritualagama. Kekecewaan kita dengan amat jelas menunjukkan ada
sesuatu yangharus dibenahi sehubungan dengan fondasi hidup kita.
Penderitaan dengan jelas menyingkapkan bahwa ada yang melenceng
dari persepsi kita terhadap hakikat hidup.
Di tengah kemelut ketidakpuasan, hasutan, kerusuhan, penghancuran,
kejahatan, kita merasa semakin takut. Mulai dari rasa takut kehilangan
pekerjaan - yang berarti hilang penghasilan - sampai rasa takut pada
kematian. Di sisi lain, tangan kita mungkin bersih dari tindak perusakan
atau pembunuhan, tetapi toh terselip keberingasan dan kebencian di
dalam hati yang selalu kita sembunyikan di balik "topeng" kepalsuan.
Stop segala kegilaan ini! Mari kita peluk kegilaan lain: gila cinta kasih.
Susuri kembali jalanNya karena Dialah sumber kesembuhan bagisegala
kegalauan rohani kita itu.
Memang, warna hidup senantiasa tergantung pada rona "kacamata" yang
kita pasang. "Kacamata" kelabu mengubah segala sesuatu tampak
serbakelabu. Hidup pun tertatap suram. "Kacamata" bening menjadikan
segala sesuatu tampak serbacerah. Hidup pun terpantul indah.
"Kacamata" buruk sangka dan kebencian menjerumuskan kita ke dalam
hidup penuh rasa dendam dan curiga. "Kacamata" kedamaian akan
membimbing kita ke dalam hidup penuh kedamaian
Hidup tentu menjadi baik kalau dipandang dari sudut yang baik. Berpikir
baik tentang diri sendiri, berpikir baik tentang orang lain, berpikir baik
tentang keadaan, berpikir baik tentang Tuhan.
Berpikir baik niscaya berbuah baik. Relasi antaranggota keluarga dipenuhi
kehangatan. Relasi antarkawan diwarnai rasa saling percaya. Relasi
antartetangga dijalini keakraban Pekerjaan menjadi menyenangkan.
Dunia menjadi ramah. Hidup menjadi indah.

"Kacamata" buruk sangka dan kebencian menjerumuskan kita ke dalam
hidup penuh rasa dendam dan curiga. "Kacamata" kedamaian akan
membimbing kita ke dalam hidup penuh kedamaian.
Hidup tentu menjadi baik kalau dipandang dari sudut yang baik. Berpikir
baik tentang diri sendiri, berpikir baik tentang orang lain, berpikir baik
tentang keadaan, berpikir baik tentang Tuhan.
Berpikir baik niscaya berbuah baik. Relasi antaranggota keluarga dipenuhi
kehangatan. Relasi antarkawan diwarnai rasa saling percaya. Relasi
antartetangga dijalini keakraban. Pekerjaan menjadi menyenangkan.
Dunia menjadi ramah. Hidup menjadi indah.
Kesadaran akan semua itu pastilah harus ditumbuhkan, berbareng niat
yang bulat untuk mewujudkannya. Memperkuat diri dengan keimanan dan
hati nurani, itulah jalan penuh rahmat.
Bercakap-cakaplah dengan Tuhan berdua. Setelah itu. ajaklah teman.
Sertakan pula "musuh" untuk ikut bercengkerama bersama denganNya.
Lalu, baurkan diri dengan kenyataan. Hadapi angkara murka dengan
pelukan persahabatan. Ringankan hati untuk memaafkan kekhilafan.
Setelah itu mudah-mudahan kita semua terbebas dari segala kegilaan ini.
Semoga Tuhan selalu bersama kita (SB-intisari)
Tahukah Anda!.
Jika anda mampu berteriak selama 8 tahun, 7 bulan. 6 hari
maka anda memiliki cukup energi suara untuk memanaskan
secangkir kopi panas.
Kata Bijak Hari Ini.
Apakah hakikat segala keindahan di dunia ini? Mereka laksana
ranting yang bergoyang terpantul di sungai kecil. Keindahan
itu adalah bayang-bayang Kebun Abadi yang tinggal
tak pernah layu di dalam setiap hati Insan sejati
(Jalaluddin Rumi)
***********************************

Pikiran adalah permukaan hati

Pikiran adalah permukaan hati
JANGAN pernah berkata benci, kotor, atau berpikir busuk. Itu nasihat
nenek saya. "Nanti, kalau ada setan lewat, bisa terjadi sungguhan,"
katanya. Saya cuma mesem, cenderung menyepelekan petuah itu.
Maklum, di mata saya, orang sepuh itu suka berpikir aneh, termasuk yang
tidak masuk akal.
Pokoknya, ucapan Nenek yang membawa nama setan, jin, dan malaikat
saya ibaratkan angin lalu. Tak perlu digubris. "Ya, sudah, kalau tak
percaya," katanya. Esoknya, petuah serupa diulang lagi, dan diulang lagi,
walau sang cucu selalu menertawakannya.
Belakangan, "pelajaran" dari Nenek itu ada benarnya, walau tidak mutlak -karena menyertakan setan, jin, dan malaikat sebagai penyebab.
Tampaknya. Nenek yang buta huruf dan tak mau memaksakan kehendak
itu lebih memahami hidup. Memang, makin berakal seseorang, makin
mudah ia memahami alasan orang lain.
Ternyata, pikiran manusia itu bisa "disetel" sesuai dengan daya kehendak.
Mengumpat disertai kutukan bisa mewujud nyata jika dilakukan serius.
Yang merampas daya itu adalah keraguan. Keraguan merampas
keberanian, harapan, dan optimisme. Berpikir busuk, misalnya, bisa
melecut ketidakserasian.Berpikir buruk itu rianya menyengsarakan diri.
Membuat suasana jadi muram.
Pernah, suatu ketika, famili saya rekreasi ke Baturaden, Purwokerto, Jawa
Tengah. Usai menghirup udara segar pegunungan, mereka kembali ke
kota.
Jalanan menurun. Tiba-tiba, di balik setir mobil terlintas pikiran negatifnya:
"Belasan tahun saya membawa mobil tapi belum pernah merasakan rem
blong!"
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Belum sampai 10 menit otaknya berpikir rem blong, rem yang diinjaknya
jebol sungguhan. Kendaraan meluncur deras. Syukurlah, dia tidak panik.
Tahap demi tahap gigi persneling dipindahkan ke gigi kecil. Begitu
terkendalikan. mobil dipinggirkan dan rem tangan ditarik, la menghela
napas panjang.
"Kok, berhenti," tanya istrinya. "Lha, wong remnya blong," katanya. "Kok,
tidak bilang-bilang?" tanyanya lagi. Tentu saja tak perlu
dijawab.Sebab, jika fakta itu disampaikan, kepanikan dijamin akan menular
ke seluruh penumpang. 'Tuhan masih melindungi kita," ujar dia.
Sebaliknya, pikiran yang positif dapat menghasilkan sesuatu yang sangat
mengagumkan la dapat menguasai materi, objek, dan urusan, "la bahkan
dapat bekerja dengan sangat mengagumkan, yang orang tak dapat
menjelaskannya," tulis Hazrat Inayat Khan.
Pikiran dan perasaan manusia itu memiliki getaran kekuatan. Ketenangan
dan kedamaian hati seorang pawang, misalnya, mampu menjinakkan
singa liar.
Pikiran singa itu "terpengaruh" oleh si pawang yang cinta damai. Begitu
pula dalam arena adu gajah di India. Daya pikir ribuan penonton
menghendaki agar hewan itu berkelahi. Keinginan itu direfleksikan pada
hewan hingga menimbulkan kekuatan --sekaligus hasrat untuk berkelahi.
Ada pula penjinak ular yang bertugas "membujuk" binatang melata itu
keluar dari sarangnya, tanpa musik. Pikiran penjinak yang direfleksikan
pada ular itulah yang menarik ular keluar dari persembunyian. Ada orang
yang mengusir lalat dengan merefleksikan pikirannya pada makhluk kecil
tersebut. Kekuatan yang mempengaruhi pikiran serangga itu merupakan
bukti adanya daya, bukan keistimewaan.
Ada pula kuda yang mampu memecahkan soal matematika rumit.
Jawaban itu merupakan refleksi pikiran pelatihnya yang diproyeksikan
pada pikiran kuda. Dalam proses mediumistik, suatu gagasan matematika
diproyeksikan pada pikiran kuda. Daya proyeksi dapat ditingkatkan dengan
peningkatan daya kehendak, pemikiran, atau perasaan. Inilah rahasia
terbesar kehidupan.

Bila pikiran tak jelas, misalnya, terganggu atau terlalu aktif, maka pikiran
tidak dapat mengantar refleksi secara utuh. Pikiran dapat diibaratkan
danau. Jika angin bertiup dan air beriak, maka refleksinya menjadi tidak
jelas. Sebaliknya, jika berair tenang, bisa merefleksikan dengan jelas.
Pikiran adalah permukaan hati, dan hati adalah kedalaman pikiran. Apa
yang datang dari dalam menyentuh kedalaman, dan yang di permukaan
hanya berada di permukaan. Maka, jangan heran jika dua jiwa yang berhati
penuh kasih dan berperasaan halus bisa berkomunikasi melalui pikiran
dan perasaan. Jarak bukan halangan.
Maka, si Binu yang lama tak bersua, misalnya, tiba-tiba menelepon atau
muncul di depan mata hanya karena "terpikirkan" oleh teman karibnya.
Kebetulan? Tidak! Di dunia ini tak ada sesuatu yang bersifat kebetulan.
Seluruh perilaku pikiran mempengaruhi urusan hidup.
Daya pikir memang punya efek yang dahsyat. Pikiran yang panas
membuat "api" di sekitarnya, hingga orang-orang di dekatnya terbakar oleh
"api" tersebut. Sebaliknya, pikiran yang tenang dan damai memberi
kesejukan pada orang-orang yang berada dalam ruang lingkupnya.
Tentu, semua refleksi ini bukan karena ada setan atau malaikat lewat. Di
dunia ini. tiada suatu yang tanpa makna. Juga bukan kebetulan. Tidak
sebutir atom pun yang terlepas dari liputan dan rencana Allah. Hanya
karena kita tak memahami kehidupan di dunia ini, maka kita berada dalam
kegelapan.
"Sesungguhnya, di antara ilmu itu ada yang laksana mutiara tersembunyi,
ia tidak diketahui kecuali hanya oleh orang-orang yang mengenal Allah,"
kata Nabi Muhammad SAW. (disarikan dari Gatra-WY)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tahukah Anda!.
Nama tempat paling panjang di Bumi yang diketahui adalah
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Terletak di
barat laut Wales, United Kingdom. Tetapi kebanyakan orang sering
memanggilnya secara mudah sebagai Llanfair PG.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.
Manusia tidak dirancang untuk gagal, tapi manusialah yang
gagal untuk merancang
-william j. siegel -
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Tetaplah Bersemangat

Tetaplah Bersemangat.
Seringkali situasi berjalan t a k s e s u a i k e h e n d a k . A t a u m u n g k i n
meninggalkan anda. Mulai dari. promosi terhambat, usulan ditolak, hingga
hal sepele: data komputer rusak. Semua itu bisa jadi mengecewakan dan
getir. Anda dipersilakan memilih sikap apa pun yang anda mau. namun
jangan sampai kehilangan semangat. Saat anda memilih untuk tetap
semangat dan positif, sesungguhnya pilihan itu tak banyak. Pertahankan
semangat anda meski situasi sulit dan tidak memihak anda.
Percayalah, anda takkan sanggup kecewa selama dua puluh empat jam
terus-menerus. Pada saatnya semangat anda menemukan harapan baru.
Tetaplah optimis untuk mengerjakan segala sesuatunya. Kesulitan itu
hanya sementara datang untuk pergi. Janganlah kehilangan antusiasme
dan semangat, karena itulah pegangan yang kokoh. Semangat adalah
milik anda yang hakiki. Bukankah semangat adalah kata lain dari "spirit"?
Sedangkan "spirit" adalah roh dan jiwa anda.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tahukah Anda !.
Di Amerika Serikat, seseorang yang tidak dikenal identitasnya disebut
dengan nama John Doe (ingat peristiwa pemboman Gedung FBI di
Oklahoma. Amerika pada tahun 1995). Dan bila seseorang yang tidak
dikenal identitasnya itu adalah seorang wanita maka akan disebut sebagai
Jane Doe.
Tradisi menyebut John dan Jane Doe ini ternyata berasal dari peristiwa
pembunuhan Presiden Amerika. McKinley. di hari Jumat 6 September
1901. Sang pembunuh, Leon F. Czolgosz, di hari sebelum pembunuhan
menginap di Riggs House Hotel. Di hotel tersebut, Leon menggunakan
nama samaran John Doe, nama samaran yang digunakan polisi saat
mengusut dirinya.
Akhirnya hingga sekarang, setiap seseorang yang belum diketahui
identitasnya, masyarakat Amerika menyebutnya sebagai John atau Jane
Doe.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.
Hati anda belum hidup kalau belum pernah mengalami
rasa sakit. Rasa sakit karena cinta akan membuka hati,
bahkan bila hati itu sekeras batu.
(Hazrat Inayat Khan)
***************************************************************

Lima Menit saja

Lima Menit saja
Seorang ibu duduk di samping seorang pria di bangku dekat Taman-Main
di West Coast Park pada suatu minggu pagi yang indah cerah. 'Tuh.., itu
putraku yang di situ," katanya, sambil menunjuk ke arah seorang anak
kecil dalam T-shirt merah yang sedang meluncur turun dipelorotan. Mata
ibu itu berbinar, bangga.
"Wah. bagus sekali bocah itu," kata bapak di sebelahnya. "Lihat anak yang
sedang main ayunan di bandulan pakai T-shirt biru itu? Dia anakku,"
sambungnya, memperkenalkan.
Lalu, sambil melihat arloji, ia memanggil putranya. "Ayo Jack, gimana
kalau kita sekarang pulang?"
Jack, bocah kecil itu, setengah memelas, berkata, "Kalau lima menit lagi,
boleh ya. Yahhh? Sebentar lagi Ayah, boleh kan? Cuma tambah lima
menit kok, yaaa.„7'
Pria itu mengangguk dan Jack meneruskan main ayunan untuk
memuaskan hatinya. Menit menit berlalu, sang ayah berdiri, memanggil
anaknya lagi. "Ayo. ayo, sudah waktunya berangkat?"
Lagi-lagi Jack memohon, "Ayah, lima menit lagilah. Cuma lima menit tok,
ya? Boleh ya, Yah?" pintanya sambil menggaruk-garuk kepalanya.
Pria itu bersenyum dan berkata. "OK-lah, iyalah..."
"Wah, bapak pasti seorang ayah yang sabar." ibu yang di sampingnya,
dan melihat adegan itu, tersenyum senang dengan sikap lelaki itu.

Pria itu membalas senyum, lalu berkata, "Putraku yang lebih tua, John,
tahun lalu terbunuh selagi bersepeda di dekat sini, oleh sopir yang mabuk.
Tahu tidak, aku tak pernah memberikan cukup waktu untuk bersama John.
Sekarang apa pun ingin kuberikan demi Jack, asal saja saya bisa
bersamanya biar pun hanya untuk lima menit lagi. Saya bernazar tidak
akan mengulangi kesalahan yang sama lagi terhadap Jack. la pikir, ia
dapat lima menit ekstra tambahan untuk berayun, untuk terus bermain.
Padahal, sebenarnya, sayalah yang memperoleh tambahan lima menit
memandangi dia bermain, menikmati kebersamaan bersama dia,
menikmati tawa renyah-bahagianya...."
Hidup ini bukanlah suatu lomba. Hidup ialah masalah membuat
prioritas.Prioritas apa yang Anda miliki saat ini? Berikanlah pada
seseorang yang kau kasihi, lima menit saja dari waktumu, dan engkau
pastilah tidak akan menyesal selamanya, (swaramerdeka)
***************************************************************
Tahukah Anda!.
Jika seorang manusia mampu buang angin (kentut) secara konstan
selama 6 tahun 8 bulan, maka energi yang dihasilkan setara dengan
energi yang dihasilkan bom atom.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kata Bijak Hari Ini.
Nilai Hidup harus diukur dengan garis yang lebih mulia,
yaitu kerja dan bukan dengan usai
(Richard Brinsley Sheridan)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Motivasi_Net's Cool Site Of The Day
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ibunda, Kenapa Engkau Menangis ?

Ibunda, Kenapa Engkau Menangis?
Suatu ketika, ada seorang anak laki-laki yang bertanya kepada ibunya.
"Ibu. mengapa Ibu menangis?". Ibunya menjawab, "Sebab. Ibu adalah
seorang wanita. Nak". "Aku tak mengerti" kata si anak lagi. Ibunya hanya
tersenyum dan memeluknya erat. "Nak, kamu memang tak akan pernah
mengerti...."
Kemudian, anak itu bertanya pada ayahnya. "Ayah, mengapa Ibu
menangis? Sepertinya Ibu menangis tanpa ada sebab yang jelas?" Sang
ayah menjawab, "Semua wanita memang menangis tanpa ada alasan".
Hanya itu jawaban yang bisa diberikan ayahnya.Lama kemudian, si anak
itu tumbuh menjadi remaja dan tetap bertanya-tanya, mengapa wanita
menangis.
Pada suatu malam, ia bermimpi dan bertanya kepada Tuhan."Ya Allah,
mengapa wanita mudah sekali menangis?"
Dalam mimpinya, Tuhan menjawab,
"Saat Kuciptakan wanita, Aku membuatnya menjadi sangat utama. Kuciptakan
bahunya, agar mampu menahan seluruh beban dunia dan isinya, walaupun
juga, bahu itu harus cukup nyaman dan lembut untuk menahan kepala bayi
yang sedang tertidur.
Kuberikan wanita kekuatan untuk dapat melahirkan, dan mengeluarkan
bayi dari rahimnya, walau, seringkali pula, ia kerap berulangkah menerima
cerca dari anaknya itu.
Kuberikan keperkasaan, yang akan membuatnya tetap bertahan, pantang
menyerah, saat semua orang sudah putus asa.
Pada wanita. Kuberikan kesabaran, untuk merawat keluarganya, walau
letih, walau sakit, walau lelah, tanpa berkeluh kesah
Kuberikan wanita, perasaan peka dan kasih sayang, untuk mencintai
semua anaknya, dalam kondisi apapun, dan dalam situasi apapun.
Walau, tak jarang anak-anaknya itu melukai perasaannya, melukai
hatinya.

Perasaan ini pula yang akan memberikan kehangatan pada bayi-bayi yang
terkantuk menahan lelap. Sentuhan inilah yang akan memberikan
kenyamanan saat didekap dengan lembut olehnya.
Kuberikan wanita kekuatan untuk membimbing suaminya melalui masamasa sulit, dan menjadi pelindung baginya. Sebab, bukankah tulang
rusuklah yang melindungi setiap hati dan jantung agar tak terkoyak?
Kuberikan kepadanya kebijaksanaan, dan kemampuan untuk memberikan
pengertian dan menyadarkan, bahwa suami yang baik adalah yang tak
pernah melukai istrinya. Walau, seringkali pula. kebijaksanaan itu akan
menguji setiap kesetiaan yang diberikan kepada suami, agar tetap berdiri,
sejajar, saling melengkapi, dan saling menyayangi.
Dan, akhirnya. Kuberikan ia air mata agar dapat mencurahkan
perasaannya. Inilah yang khusus Kuberikan kepada wanita, agar dapat
digunakan kapanpun ia inginkan. Hanya inilah kelemahan yang dimiliki
wanita, walaupun sebenarnya, air mata ini adalah air mata kehidupan".
Maka, dekatkanlah diri kita pada sang Ibu kalau beliau masih hidup, karena
di kakinyalah kita menemukan surga.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Tahukah Anda!.
Ada satu alasan utama mengapa ular selalu menjulur-julurkan lidahnya.
Ular tidak memiliki telinga, namun memiliki lidah yang sangat sensitif
terhadap getaran udara. Dengan menjulurkan lidahnya ular menangkap
suara dan bau. dan inilah indra paling utama bagi ular.
Bunyi seruling yang dimainkan oleh para pawang ular di India tidak pernah
didengar oleh ular. Ular tersebut cuma tertarik pada gerakan seruling yang
dimainkan oleh sang pawang.
Kata Bijak Hari Ini.
Kasih ibu itu seperti lingkaran, tak berawal dan tak berakhir.
Kasih ibu itu selalu berputar dan senantiasa meluas,
menyentuh setiap orang yang ditemuinya.
Melingkupinya seperti kabut pagi,
menghangatkannya seperti
mentari siang, dan
menyelimutinya seperti
bintang malam.
(Art Urban)
***************************************************************

Tangis Untuk Adikku

Tangis untuk adikku
Aku dilahirkan di sebuah dusun pegunungan yang sangat terpencil. Hari
demi hari. orang tuaku membajak tanah kering kuning, dan punggung
mereka menghadap ke langit. Aku mempunyai seorang adik, tiga tahun
lebih muda dariku. Yang mencintaiku lebih daripada aku mencintainya.
Suatu ketika, untuk membeli sebuah sapu tangan yang mana semua
gadis di sekelilingku kelihatannya membawanya, Aku mencuri lima puluh
sen dari laci ayahku. Ayah segera menyadarinya. Beliau membuat adikku
dan aku berlutut di depan tembok, dengan sebuah tongkat bambu di
tangannya.
"Siapa yang mencuri uang itu?" Beliau bertanya. Aku terpaku, terlalu takut
untuk berbicara. Ayah tidak mendengar siapa pun mengaku, jadi Beliau
mengatakan. "Baiklah, kalau begitu, kalian berdua layak dipukul!"
D i a m e n g a n g k a t t o n g k a t b a m b u i t u t i n g i -tinggi. Tiba-tiba. adikku
mencengkeram tangannya dan berkata, "Ayah. aku yang melakukannya!"
Tongkat panjang itu menghantam punggung adikku bertubi-tubi. Ayah
begitu marahnya sehingga ia terus menerus mencambukinya sampai
Beliau kehabisan napas. Sesudahnya, Beliau duduk di atas ranjang batu
bata kami dan memarahi, "Kamu sudah belajar mencuri dari rumah
sekarang, hal memalukan apa lagi yang akan kamu lakukan di masa
mendatang? Kamu layak dipukul sampai mati! Kamu pencuri tidak tahu
malu!"
Malam itu, ibu dan aku memeluk adikku dalam pelukan kami. Tubuhnya
penuh dengan luka, tetapi ia tidak menitikkan air mata setetes pun. Di
pertengahan malam itu, saya tiba-tiba mulai menangis meraung-raung.
Adikku menutup mulutku dengan tangan kecilnya dan berkata. "Kak,
jangan menangis lagi sekarang. Semuanya sudah terjadi."
Aku masih selalu membenci diriku karena tidak memiliki cukup keberanian
untuk maju mengaku. Bertahun-tahun telah lewat, tapi insiden tersebut
masih kelihatan seperti baru kemarin. Aku tidak pernah akan lupa tampang
adikku ketika ia melindungiku. Waktu itu, adikku berusia 8 tahun. Aku
berusia 11.

Ketika adikku berada pada tahun terakhirnya di SMP. ia lulus untuk masuk
ke SMA di pusat kabupaten. Pada saat yang sama, saya diterima untuk
masuk ke sebuah universitas provinsi. Malam itu. ayah berjongkok di
halaman, menghisap rokok tembakaunya, bungkus demi bungkus. Saya
mendengarnya memberengut, "Kedua anak kita memberikan hasil yang
begitu baik.hasil yang begitu baik" Ibu mengusap air matanya yang
mengalir dan menghela nafas, "Apa gunanya? Bagaimana mungkin kita
bisa membiayai keduanya sekaligus?"
Saat itu juga, adikku berjalan keluar ke hadapan ayah dan berkata, "Ayah,
saya tidak mau melanjutkan sekolah lagi, telah cukup membaca banyak
buku."
Ayah mengayunkan tangannya dan memukul adikku pada wajahnya.
"Mengapa kau mempunyai jiwa yang begitu keparat lemahnya? Bahkan
jika berarti saya mesti mengemis di jalanan saya akan
menyekolahkan kamu berdua sampai selesai!"
Dan begitu kemudian ia mengetuk setiap rumah di dusun itu untuk
meminjam uang. Aku menjulurkan tanganku selembut yang aku bisa ke
muka adikku yang membengkak, dan berkata, "Seorang anak laki-laki
harus meneruskan sekolahnya. Kalau tidak ia tidak akan pernah
meninggalkan jurang kemiskinan ini." Aku, sebaliknya, telah memutuskan
untuk tidak lagi meneruskan ke universitas.
Siapa s a n g k a k e e s o k a n h a r i n y a , s e b e l u m s u b u h d a t a n g , a d i k k u
meninggalkan rumah dengan beberapa helai pakaian lusuh dan sedikit
kacang yang sudah mengering. Dia menyelinap ke samping ranjangku
dan meninggalkan secarik kertas di atas bantalku: "Kak, masuk ke
universitas tidaklah mudah. Saya akan pergi mencari kerja dan mengirimu
uang."
Aku memegang kertas tersebut di atas tempat tidurku, dan menangis
dengan air mata bercucuran sampai suaraku hilang. Tahun itu, adikku
berusia 17 tahun. Aku 20.
Dengan uang yang ayahku pinjam dari seluruh dusun, dan uang yang
adikku hasilkan dari mengangkut semen pada punggungnya di lokasi
konstruksi, aku akhirnya sampai ke tahun ketiga. Suatu hari. aku sedang
belajar di kamarku, ketika teman sekamarku masuk dan memberitahukan,
"Ada seorang penduduk dusun menunggumu di luar sana!"

Mengapa ada seorang penduduk dusun mencariku? Aku berjalan keluar,
dan melihat adikku dari jauh, seluruh badannya kotor tertutup debu semen
dan pasir. Aku menanyakannya, "Mengapa kamu tidak bilang pada teman
sekamarku kamu adalah adikku?"
Dia menjawab, tersenyum, "Lihat bagaimana penampilanku. Apa yang
akan mereka pikir jika mereka tahu saya adalah adikmu? Apa mereka
tidak akan menertawakanmu?"
Aku merasa terenyuh. dan air mata memenuhi mataku. Aku menyapu
debu-debu dari adikku semuanya, dan tersekat-sekat dalam kata-kataku,
"Aku tidak perduli omongan siapa pun! Kamu adalah adikku apa pun juga!
Kamu adalah adikku bagaimana pun penampilanmu..."
Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah jepit rambut berbentuk kupu-kupu.
la memakaikannya kepadaku, dan terus menjelaskan, "Saya melihat
semua gadis kota memakainya. Jadi saya pikir kamu juga harus memiliki
satu."
Aku tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Aku menarik adikku ke dalam
pelukanku dan menangis dan menangis. Tahun itu. ia berusia 20. Aku 23.
Kali pertama aku membawa pacarku ke rumah, kaca jendela yang pecah
telah diganti, dan kelihatan bersih di mana-mana. Setelah pacarku pulang,
aku menari seperti gadis kecil di depan ibuku. "Bu, ibu tidak perlu
menghabiskan begitu banyak waktu untuk membersihkan rumah kita!"
Tetapi katanya, sambil tersenyum, "Itu adalah adikmu yang pulang awal
untuk membersihkan rumah ini. Tidakkah kamu melihat luka pada
tangannya? la terluka ketika memasang kaca jendela baru itu."
Aku masuk ke dalam ruangan kecil adikku. Melihat mukanya yang kurus,
seratus jarum terasa menusukku. Aku mengoleskan sedikit saleb pada
lukanya dan membalut lukanya. "Apakah itu sakit?" Aku menanyakannya.
'Tidak, tidak sakit. Kamu tahu. ketika saya bekerja di lokasi konstruksi,
batu-batu berjatuhan pada kakiku setiap waktu. Bahkan itu tidak
menghentikanku bekerja dan." Ditengah kalimat itu ia berhenti. Aku
membalikkan tubuhku memunggunginya. dan air mata mengalir deras
turun ke wajahku. Tahun itu, adikku 23. Aku berusia 26.

Ketika aku menikah, aku tinggal di kota. Banyak kali suamiku dan aku
mengundang orang tuaku untuk datang dan tinggal bersama kami. tetapi
mereka tidak pernah mau. Mereka mengatakan, sekali meninggalkan
dusun, mereka tidak akan tahu harus mengerjakan apa. Adikku tidak
setuju juga, mengatakan, "Kak, jagalah mertuamu saja. Saya akan
menjaga ibu dan ayah di sini."
Suamiku menjadi direktur pabriknya. Kami menginginkan adikku
mendapatkan pekerjaan sebagai manajer pada departemen
pemeliharaan. Tetapi adikku menolak tawaran tersebut, la bersikeras
memulai bekerja sebagai pekerja reparasi.
Suatu hari. adikku di atas sebuah tangga untuk memperbaiki sebuah
kabel, ketika ia mendapat sengatan listrik, dan masuk rumah sakit.
Suamiku dan aku pergi menjenguknya. Melihat gips putih pada kakinya,
saya menggerutu. "Mengapa kamu menolak menjadi manajer? Manajer
tidak akan pernah harus melakukan sesuatu yang berbahaya seperti ini.
Lihat kamu sekarang, luka yang begitu serius. Mengapa kamu tidak mau
mendengar kami sebelumnya?"
Dengan tampang yang serius pada wajahnya, ia membela keputusannya.
"Pikirkan kakak ipar --ia baru saja jadi direktur, dan saya hampir tidak
berpendidikan. Jika saya menjadi manajer seperti itu, berita seperti apa
yang akan dikirimkan?"
Mata suamiku dipenuhi air mata. dan kemudian keluar kata-kataku yang
sepatah-sepatah: 'Tapi kamu kurang pendidikan juga karena aku!"
"Mengapa membicarakan masa lalu?" Adikku menggenggam tanganku.
Tahun itu, ia berusia 26 dan aku 29.
Adikku kemudian berusia 30 ketika ia menikahi seorang gadis petani dari
dusun itu. Dalam acara pernikahannya, pembawa acara perayaan itu
bertanya kepadanya, "Siapa yang paling kamu hormati dan kasihi?" Tanpa
bahkan berpikir ia menjawab, "Kakakku."

la melanjutkan dengan menceritakan kembali sebuah kisah yang bahkan
tidak dapat kuingat. "Ketika saya pergi sekolah SD, ia berada pada dusun
yang berbeda. Setiap hari kakakku dan saya berjalan selama dua jam
untuk pergi ke sekolah dan pulang ke rumah. Suatu hari. Saya kehilangan
satu dari sarung tanganku. Kakakku memberikan satu dari kepunyaannya,
la hanya memakai satu saja dan berjalan sejauh itu. Ketika kami tiba di
rumah, tangannya begitu gemetaran karena cuaca yang begitu dingin
sampai ia tidak dapat memegang sumpitnya. Sejak hari itu, saya
bersumpah, selama saya masih hidup, saya akan menjaga kakakku dan
baik kepadanya."
Tepuk tangan membanjiri ruangan itu. Semua tamu memalingkan
perhatiannya kepadaku.
Kata-kata begitu susah kuucapkan keluar bibirku, "Dalam hidupku, orang
yang paling aku berterima kasih adalah adikku." Dan dalam kesempatan
yang paling berbahagia ini. di depan kerumunan perayaan ini. air mata
bercucuran turun dari wajahku seperti sungai. (Dari "I cried for my brother
six times -swaramer)
Tahukah A n d a : .
(Seri Kemerdekaan RI)
Ketika Putri Elizabeth dinobatkan menjadi Ratu Inggris menggantikan
ayahandanya yang mangkat, pemerintah RI mengutus Haji Agus Salim
dan Sri Pakualam VIII. Pangeran Philip yang masih muda tampak
canggung menghadapi para tamu yang kebanyakan lebih tua. Menyadari
situasi itu, H. Agus Salim, sang diplomat yang menguasai delapan bahasa
asing, mendekati Pangeran Philip seraya mengayun-ayunkan rokok
kretek.
"Apakah Paduka mengenal bau rokok ini?" ia bertanya.
Pangeran Philip menjawab ragu. la tak mengenal aroma rokok itu. Sambil
tersenyum H. Agus Salim berkata, "Inilah yang menyebabkan =bangsa
Paduka beramai-ramai mendatangi negeri saya." Sang Pangeran tertawa,
suasana pun menjadi cair. la jadi bergerak luwes menghadapi para tamu.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kata Bijak Hari Ini.
Ada satu hal yang tetap lebih penting bagi perkembangan
ilmu pengetahuan melebihi metode-metode cemerlang,
yakni kemauan keras untuk menemukan kebenaran,
apa pun itu.
(Charles Sanders Pierce)
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Jangan Melihat Ke Belakang

Jangan Melihat Ke Belakang.
Niccolo Paganini, seorang pemain biola yang terkenal di abad 19,
memainkan konser untuk para pemujanya yang memenuhi ruangan. Dia
bermain biola dengan diiringi orkestra penuh.
Tiba-tiba salah satu senar biolanya putus. Keringat dingin mulai
membasahi dahinya tapi dia meneruskan memainkan lagunya. Kejadian
yang sangat mengejutkan senar biolanya yang lain pun putus satu persatu
hanya meninggalkan satu senar, tetapi dia tetap main. Ketika para
penonton melihat dia hanya memiliki satu senar dan tetap bermain,
mereka berdiri dan berteriak,"Hebat, hebat."
Setelah tepuk tangan riuh memujanya, Paganini menyuruh mereka untuk
duduk. Mereka menyadari tidak mungkin dia dapat bermain dengan satu
senar. Paganini memberi hormat pada para penonton dan memberi
isyarat pada dirigen orkestra untuk meneruskan bagian akhir dari lagunya
itu.
Dengan mata berbinar dia berteriak, "Peganini dengan satu senar" Dia
menaruh biolanya di dagunya dan memulai memainkan bagian akhir dari
lagunya tersebut dengan indahnya Penonton sangat terkejut dan kagum
pada kejadian ini.
Renungan ;
Hidup kita dipenuhi oleh persoalan, kekuatiran, kekecewaan dan semua
hal yang tidak baik. Secara jujur, kita seringkali mencurahkan terlalu
banyak waktu mengkonsentrasikan pada senar kita yang putus dan
segala sesuatu yang kita tidak dapat ubah
Apakah anda masih memikirkan senar-senar Anda yang putus dalam
hidup Anda'? Apakah senar terakhir nadanya tidak indah lagi?
Jika demikian, janganlah melihat ke belakang, majulah terus, mainkan
senar satu-satunya itu. Mainkanlah itu dengan indahnya.
(submitted by R. Erwin, RaymondE@L.)

Tahukah Anda !.
Burung Unta (Ostrich) bukan sembarang burung. Tinggi badannya dapat
mencapai 2.5 meter dengan berat 180 kg. Selain besar, Burung Unta juga
memiliki daya tahan yang luar biasa. Burung ini bisa bertahan hidup pada
suhu di atas 40 derajat Celcius hingga suhu 0 derajat Celcius. Umurnya
juga terbilang panjang, bisa mencapai usia sekitar 50 tahun. Walau
begitu, sekalipun Burung Unta sedemikian besar, pengeluaran untuk
biaya makan Burung Unta hanya mencapai kira-kira USD75 setahun.
Kesulitan umum satu-satunya dalam memelihara Burung Unta adalah
masalah kandang. Diperlukan lahan yang cukup luas, dan berpagar.
Masalahnya, sekali seekor Burung Unta lari keluar dari pagar, anda perlu
sebuah mobil untuk mengejar dan menangkapnya, karena Burung Unta
dapat berlari hingga kecepatan 50 km/jam.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kata Bijak Hari Ini.
Setiap orang bodoh bisa mengkritik, menyalahkan dan
mengeluh, dan kebanyakan dari mereka
melakukan hal itu.
(Lawrence G. Lovasik)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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