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FILOSOFI KEHIDUPAN SEHARI-HARI
Alam diciptakan Tuhan untuk kepentingan makhluk hidup
(manusia, binatang, tumbuhan); dan alam, binatang dan
tumbuhan seluruhnya untuk kehidupan manusia... Tapi, mengapa
manusia tidak bersyukur pada Tuhan?? Nikmat apa yg kamu
dustakan?

Binatang dan tumbuhan ikhlas membantu dan/atau berkorban
untuk manusia. Tapi, kenapa justru manusia tidak pernah
berterima kasih?? Bahkan sebaliknya
merendahkan/meremehkan?? Lihat cacing, iiii... Jijik! Tidak
pernah berterima kasih atas jasanya!
Tuhan menciptakan alam sebagai acuan/referensi sumber
kehidupan. Mengapa manusia tidak menggunakannya sebagai
acuan?? Apa tidak mau/tidak mampu?? Kan sudah diberi otak
serta akal?? Tidak seperti binatang yang hanya diberi otak saja??
Jadi, manusia yang tidak mampu/mau berpikir itu identik dengan
... Binatang?!
Tuhan memberikan kelebihan kepada seseorang berupa
''kemampuan'', ''percaya diri'' dan ''gaya'' yang menakjubkan,
sehingga dia dikagumi dan dijadikan idola dan panutan.
Karenanya janganlah hendaknya ia menjadi 'sombong', dan
pengikut jangan 'melecehkan'-nya.
Tidak ada pesta yang tidak usai (filsafat Cina); tidak ada
pekerjaan yang tidak selesai; jadi, jangan ragu mulai
melakukannya! Mulailah, jangan beban dulu yg dipikirkan,
kerjakan dulu, jangan mengeluh, rasakan, santai, enjoy, eee tautau selesai...deh! Lha kan tak masalah?!

Orang yg gemar membaca tidak sebanyak orang yang gemar
merokok, padahal keduanya merupakan obat ampuh
menghilangkan sakit kepala...
Orang dianggap baik karena sering berbuat baik, jarang
melakukan hal buruk tetapi bukan berarti tidak pernah!
Air merupakan sumber kehidupan, juga sumber kematian. Apabila
air menjadi penyebab bencana (banjir), apakah air harus
ditiadakan? Tentu tidak, bukan?! maka dari itu baik-baiklah
mengelola air!
Sesuatu yang berfungsi ganda tapi berlawanan, pemanfaatannya
haruslah dilakukan secara bijaksana!
Seseorang punya kerja ganda: tukang sepatu dan tukang roti,
suatu saat sepatu dioven, dan saat lain roti disemir!
Seseorang berhak menentukan pilihan, biarkan dia melakukan
dan jangan paksa melakukan yang lain; karena apa yang baik
menurut kita belum tentu baik menurutnya!
Bila berjalan betapa pun lambatnya akhir sampai juga ke tujuan;
sebaliknya bila berhenti, sampai kiamatpun tidak akan sampai ke
tujuan!
Jangan hindari masalah, ia akan tetap mengejarmu, makin lama
makin banyak, akhirnya kamu akan mati terjepit. Mestinya,
begitu muncul masalah, besar atau kecil, langsung dihantam
sampai mampus, bila perlu jadikan kebiasaan menghantami
masalah setiap hari, lama kelamaan kita jadi 'algojo' ditakuti
oleh berbagai masalah! Masalah.....? Kecil...!!

Tiada solusi dalam emosi, oleh karena itu, dinginkan dulu kepala
baru dialog. Ibarat balon ditiup kencang, disenggol sedikit saja
pasti pecah. Dinginkan, setelah gembos, dipijak pun tidak pecah!
Hidup ini hanya mengenal dua sisi, mimpi dan kenyataan.
Kejarlah mimpi sekuat tenagamu, kamu tidak akan rugi. Bila

mimpi terkejar berarti beruntung dpt memperolehnya; bila tidak
terkejar, tidak rugi karena itu hanya mimpi; tapi... Jangan kamu
lepaskan apa yg telah kamu dapatkan, karena itu fakta nyata;
bila dilepas kamu akan rugi, karena belum tentu kamu akan
memperolehnya kembali!
Saat kita tanam padi, muncul rumput didekatnya sehingga perlu
dicabut agar padi tidak terganggu tumbuhnya... Saat kita tanam
rumput, tidak akan muncul padi didekatnya sehingga
mengganggu tumbuh rumput, mengapa?? Saat kita melakukan
kebaikan banyak gangguan hal-hal buruk; tetapi bila kita
melakukan kejahatan tidak akan muncul kebaikan!

