KATA-KATA BERMAKNA

Bersyukurlah anda sakit kaki, itu berarti anda punya kaki; dari pada tidak pernah sakit kaki,
karena memang tidak punya kaki, Masya Allah!
Jadilah orang baik, meski definisi 'orang baik' itu sendiri masih tidak jelas!
Sesuatu yg diberikan bukanlah yg terbaik, yg terbaik itu pasti untuk sendiri!
Tidak ada pedagang mau merugi, tawaran muluk itu pastilah propaganda!
Jangan sedih orang yg pernah dekat meninggalkan kita. Ingat, kita tidak kenal dia sebelumnya;
jadi, kembalilah ke awal > forgive and forget it!
Ada itu tidak ada, tidak ada itu ada! Kembalilah ke awal!
Dulu kita tidak ada, sekarang ada, nanti akan tidak ada!
Adakan (bila diperlukan, +), tiadakan bila tidak dikehendaki (-)
Jadilah orang yang butuh & dibutuhkan (tak ada beban)... Dari pada mencita & dicinta (banyak
resiko)
Yang pergi bukan yg terbaik, bersyukurlah, Tuhan menghindarkannya. Yang terbaik pasti
datang atas kehendakNya!
Carilah yang baru seiring doa, Insya Allah diberi yg lebih baik
Yang lalu biar berlalu menjadi 'kenangan', yang akan datang rintislah hingga jadi 'kenyataan'
menyenangkan.
Yang lebih indah akan meniadakan yang buruk.
Yakinlah yg lebih indah itu banyak, hanya perlu mencoba memperolehnya.
Jangan menunggu yg tidak datang; tapi sambutlah dengan senang yang sudah datang!
Yang dulu manis dan menyenangkan, yang sekarang lebih manis dan lebih indah, serta lebih
menyenangkan...
Yang ditunggu tidak datang, yang datang bukan yang ditunggu, bersabarlah!
Sing tuku ora teko2, sing teko ora tuku2... Penantian yang sia-sia!
Sia-sia mengejar orang yang tidak mau ketemu!

No furniture as charming as books. Sydney Smith in Lady Holland, memoir, 1855.
Tanyalah apa yang sudah kita lakukan untuk orang lain kemarin, dan pikirkan apa yang akan kita
lakukan pada hari ini.
Buatlah semua itu bergulir rutin, penuh dinamika, rasakan variasinya, pastikan nikmatnya
Ini arah hidup berlanjut...
Dinamis itu hidup, statis itu mati
Orang bekerja itu hidup, orang nganggur itu itu mati
Tidak ada batas umur bagi orang optimis, dinamis, kreatif, inovatif, motivatif.
Optimis, dinamis, kreatif, inovatif, motivatif itu obat awet muda; lakukan, akan nyata bedanya..
Berkerjalah agar anda merasakan ada kehidupan
Perubahan itu adalah waktu, tidak ada waktu tidak ada perubahan
Sesuatu yang tidak ada itu menjadi pembatas kehidupan
Satu-satunya yang tidak pernah berubah hanyalah 'perubahan' itu sendiri
Satu-satunya yang tidak mungkin tidak berubah adalah 'waktu'
Ibarat naik kapal di tengah lautan, melaju terus, melalui air tenang, beriak, berombak, dan
bergelombang.
Kendalikan dengan tenang dan mantap, pastikan penumpang (keluarga) rasakan ketenangan dan
nikmati pelayaran.
Pulau impian Insya Allah tercapai!
Jangan takut bermimpi. Sesungguhnya bermimpi itu tidak rugi. Mimpi buruk? Bangun jadi lega
... oo hanya mimpi! Mimpi baik? Jadi harapan dan doa semoga nyata.. Amin
Subur makmur: 'Ijo royo-royo gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo'
Saat bayi lahir dia menangis, tetapi orang sekitar tertawa...
Saat dia mati, dia tertawa karena beban hidup lepas, orang sekitar justru menangis...
Jadi, mengapa kita tangisi orang yang justru bahagia?

Budha: ada itu tidak ada, tidak ada itu ada, ada lahir ada mati, ada mati ada lahir, kelahiran dan
kematian hanya perputaran alam belaka; lahir tidak perlu digirangkan, mati tidak perlu
disedihkan.
Lelucon itu bisa bikin copot gigi palsu orang...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... (Ind.)
Wahid, itsnin, tsalasa, arba'a, khomsah, shikta, tista, samania, syitta, asyaroh ... (Arab)
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten ... (Inggris)
Ein, zwei, drai, feur, funk, zagh, zieven, agh, neon, zhen ... (Jerman)
Siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, wolu, songo, sepuluh ... (Jawa)
Hiji, dua, tilu, opat, lima, nam, pitu, dalapan, salapan,sapuluh ... (Sunda)
Sijat, due, tige, mpat, lime, nam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh ... (Semende)
Orang yang sering tertipu adalah orang yang biasa menipu diri sendiri; karena ia mengikuti
hawa nafsunya...
Penipu tidak akan bisa menipu orang yang tidak punya minat pada apa yang dijadikan objek
penipuan...
Orang mengumbar janji uang banyak pada orang yang tidak berminat terhadap uang, apa yang
akan mampu menipunya?
Ada yang menawarkan TV 72'' dengan harga sangat murah, satu juta rupiah! Karena nafsu punya
tv mahal dengan harga murah, ia kena tipu, ternyata TV palsu...
Saat kita dalam keadaan depresi berat, kita sangat sedih & ingin bunuh diri...
Jangan dulu, tunggu saat kita gembira, pikirkan lagi niat tersebut...
Umumnya orang selalu membatasi diri, ini tidak boleh itu tidak boleh...
Yang benar adalah semuanya boleh... Yang tidak boleh adalah terlalu... (terlalu banyak~terlalu
sedikit, terlalu besar~terlalu kecil, terlalu mahal~terlalu murah, terlalu congkak~terlalu rendah
diri..).

