
MEMBERI APA BISA YANG BISA DIBERIKAN 

Oleh : Turmudi 

 

Glenn Van Ekeren 

Pada masa ketika tembok Berlin masih berdiri, ada beberapa orang Berlin Timur yang 

memutuskan untuk mengirim "bingkisan" kepada tetangga mereka di Berlin Barat. 

Mereka mengisi sebuah truk pengangkut tanahdengan barang-barang yang tidak 

diinginkan, seperti, sampah, puing-puing bangunan, dan banyak lagi barangyang 

menjijikkan yang dapat mereka temukan. Mereka dengan tenang membawa bingkisan 

itu melintasiperbatasan, mendapat izin untuk lewat, dan mengirimkan  bingkisan 

tersebut dengan membuangnya di kawasan Berlin Barat. 

Tidak sulit untuk menduga bahwa orang Berlin Barat tersinggung karenanya dan 

berpikir untuk memberikan balasan yang setimpal. Orang langsung mulai menawarkan 

gagasan-gagasan mereka tentang cara membalas perbuatantak terpuji itu. 

Tiba-tiba ada seorang bijak datang ketengan mereka yang sedang mengumbar nafsu 

amarah. Ia menawarkan sesuatu yang benar-benar berbeda. Yang sangat mengherankan, 

orang menanggapi saran tersebut dengan senang hati dan mulai mengisi sebuah truk 

sampai penuh 

dengan barang-barang yang terhitung langka di kawasan Berlin Timur. Pakaian, 

makanan, obat-obatan, semua dinaikkan ke dalam truk. 

Mereka membawa truk bermuatan penuh itu melintasi perbatasan, kemudian dengan 

hati-hati membongkar dan menyusun barang-barang berharga itu di tanah, 

danmeninggalkan sebuah pesan yang berbunyi, "Setiap orang memberi sesuai dengan 

kemampunyannya untuk memberi." 

Kita dapat membayangkan bagaimana reaksi mereka yang melihat "bingkisan balasan" 

itu serta pesan yang tertulis bagi mereka. Perasaan mereka campur aduk. Terkejut. 

Malu. Kehilangan kepercayaan diri. Bahkan mungkin ada yang menyesal. 

Yang kita berikan kepada orang lain merupakan sebuah pesan yang jelas sekali 

mengenai siapa kita. Cara kita menanggapi perbuatan tidak ramah,perbuatan tidak adil, 

atau sikap tidak tahu terima kasih juga mencerminkan karakter kita yang sesungguhnya. 

 



 

CIUMAN 

 

Ciuman menurut para Dosen...  

Dosen Fisika:Ciuman adalah gaya tarik menarik antara dua mulut dengan jarak antara 

satutitik dengan titik yang lain adalah nol. 

Dosen Kimia:Ciuman adalah reaksi akibat interaksi dari senyawa yang dikeluarkan oleh 

duahati. 

Dosen Mikrobiologi ;Ciuman adalah pertukaran bakteri uniseksual di dalam air liur. 

Dosen Biologi:Ciuman adalah menyatunya dua otot orbicularis oris dalam keadaan 

kontraksi. 

Dosen Ekonomi:Ciuman adalah sesuatu di mana permintaan lebih besar drpd 

penawaran. 

Dosen Statistik:Ciuman adalah kejadian yang peluangnya bisa sangat tergantung dari 

angkastatistik berikut:36-24-36. 

Dosen Teknik:Ciuman? Apa itu..? 

Dosen elektro:Ciuman Adalah bertemu antara ion positif dan negatif yang 

mengakibatkan arus lemah menjadi arus kuat... 

Dosen Kedokteran:Ciuman adalah proses pendiaknosaaan fisik secara langsung yang 

berakibakan aliran darah ke organ reproduksi meningkat 

Dosen psikologi:Ciuman adalah proses penjiwaan terhadap pola pikir seseorang untuk 

mengetahui akan kenikmatan.... 

Ciuman menurut dosen program komputer: if kiss >= Hot then go to bed room else go 

to bath room   

Ciuman Menurut Dosen Seni :Ciuman adalah sesuatu yang indah bila dinikmati 

bersama 

Ciuman menurut guru olahraga :jika berciuman berkategori sangat hot,sama besar 

dengan kalori yang  terbuang untuk berjalan tergopoh-gopoh (brisk walking) 

Ciuman menurut dosen politik (ilmu transformasi konflik): ciuman adalah kemampuan 

untuk mentransformasi gesekan-gesekan konflik dari dua kelompok berbeda  sehingga 



bisa menghasilkan sesuatu yang positif (win win solution: "semua senang,semua 

nyaman..semua melayang) 

Ciuman menurut dosen matematika(teori kemungkinan) :Ciuman itu gambling, 

sekarang nyium Tinggal tunggu balasannya, di gampar ato dibalas cium... 

Ciuman menurut Dosen olahraga (again) :Ciuman adalah suatu peregangan & 

pemanasan untuk "olahraga" yang lebih  berat.... 

menurut dosen kewiraan :ciuman adalah hak yang dimiliki oleh seorang pasangan yang 

hubungannya  telah diakui oleh negara berdasarkan hukum dan undang-undang yang 

berlaku. 

Menurut dosen bahasa :ciuman adalah berasal dari sebuah kata dasar "cium" yang 

mendapatkan akhiran "an". 

Menurut dosen seksiologi :Ciuman adalah suatu teknik rangsangan dan pemanasan 

(foreplay) dimana  tahapan ini menyentuh titik titik rangsangan di seluruh tubuh... 

Menurut anaknya dosen :ciuman adalah temannya ciunyil, ciucrit, ciusrok. bisa juga 

berarti sudah sadar dari pingsan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

We are the Whiners  

Senang Mengeluh *Rasanya kita semua tidak kenal dengan orang yang bernama Jean-

Dominique Bauby, kecuali Anda perempuan & berbahasa Perancis atau suka membaca 

majalah Elle. Ia pemimpin redaksi Elle. Tahun 1996 ia meninggal dalam usia 45 tahun 

setelah menyelesaikan memoarnya yang "ditulisnya" secara sangat istimewa dan 

diberinya judul Le Scaphandre et le Papillon (The Diving Bell and the Butterfly). Tahun 

1995 ia terkena stroke yang menyebabkan seluruh tubuhnya lumpuh. Ia mengalami apa 

yang disebut 'locked- in syndrome', kelumpuhan total yang disebutnya 'seperti pikiran di 

dalambotol'. Memang ia masih dapat berpikir jernih tetapi sama sekali tidak bisa 

berbicara maupun bergerak. Satu-satunya otot yang masih dapat diperintahnya adalah 

kelopak mata kirinya. Jadi itulah caranya berkomunikasi dengan para perawatnya, 

dokter rumah sakit, keluarga & temannya. Mereka menunjukkan huruf demi huruf & si 

Jean akan berkedip bila huruf yang ditunjukkan adalah yang  dipilihnya. "Bukan main", 

kata Anda. Ya, itu juga reaksi semua yang membaca kisahnya. Buat kita, kegiatan 

menulis mungkin sepele & menjadi hal yang biasa. Namun, kalau kita disuruh 

"menulis" dengan cara si Jean,barangkali kita harus menangis dulu berhari-hari. Betapa 

mengagumkan tekad & semangat hidup maupun kemauannya untuk tetap  menulis & 

membagikan kisah hidupnya yang begitu luar biasa. Ia meninggal 3 hari setelah 

bukunya diterbitkan. Jadi, "Berapapun problem & stress & beban hidup kita semua,  

hampir tidak ada artinya dibandingkan dengan siJean!" Apa yang a.l. ditulisnya di 

memoarnya itu? "Iwould be the happiest man in the world if I could just properly 

swallow the saliva that permanently invades my mouth". Bayangkan,  menelan ludah 

pun ia tak mampu :-(. Jadi kita yang masih bisa makan bakmi, ngga usahlah Bakmi 

Gajah Mada, indomie yang Rp 500 saja, seharusnya sudah berbahagia 100 kali  lipat 

dibanding si Jean. Kita bahkan senantiasa mengeluh, setiap hari, sepanjang tahun. We 

are the constant whiners.Apa lagi yang dikerjakan Jean di dalam kelumpuhan totalnya 

selain menulis buku? Ia mendirikan suatu asosiasi penderita 'locked-in  syndrome' untuk 

membantu keluarga penderita. Ia juga menjadi "bintang   film" alias memegang peran di 

dalam suatu film  yang dibuat TV Perancis yang menceritakan kisahnya. Ia 



merencanakan buku lainnya setelah ia  selesai menulis yang pertama. Pokoknya ia 

hidup  seperti yang dikehendaki Penciptanya, 'to celebrate life', to do something good 

for others. Jadi, betapapun kemelutnya keadaan kita saat  ini, mereka yang sedang    

stress berat, mereka yang sedang berkelahi baik dengan diri sendiri maupun melawan 

orang lain atau anggota keluarga, mereka yang sedang tidak bahagia karena kebutuhan 

hidupnya tidak terpenuhi, mereka yang jalannya masih terpincang-pincang karena baru 

saja terinjak paku, mereka yang sedang di-PHK, saya yakin kita masih bisa menelan 

ludah.Semoga kita semua tidak terus menjadi whiner, pengeluh abadi, manusia yang 

sukar puas. Kata orang bijak, "Think and Thank", berfikirlah & kemudian bersyukurlah. 

Sudahkah anda mensyukuri nikmat-Nya??? Have a Nice day   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ini lima buah Pelajaran Berharga, yang sangat bagus untuk kita, mari kita renungkan 

bersama  

 

1. Pelajaran Penting ke-1  

Pada bulan ke-2 diawal kuliah saya, seorangProfesor memberikan quiz mendadak pada 

kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat 

menyelesaikan soal-soal quiz, sampai pada soal yang terakhir.  Isi Soal terakhir ini 

adalah : Siapa nama depan wanita yang menjadi petugas pembersih sekolah ?. Saya 

yakin soal ini cuma "bercanda". 

Saya sering melihat perempuan ini. Tinggi,berambut gelap dan berusia sekitar 50-an, 

tapi bagaimana saya tahu nama depannya... ? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya,  

tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan 

bertanya pada 

Profesor itu, mengenai soal terakhir akan "dihitung" atau tidak. "Tentu Saja Dihitung !!" 

kata si Profesor. "Pada perjalanan karirmu, kamu akan ketemu banyak orang. Semuanya 

penting!. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan 

sepotong senyuman, 

atau sekilas "hallo"!Saya selalu ingat pelajaran itu. Saya kemudian tahu, bahwa nama 

depan ibu pembersih sekolah adalah "Dorothy". 

 

2. Pelajaran Penting ke-2 Penumpang yang Kehujanan Malam itu, pukul setengah dua 

belas malam. Seorang wanita negro rapi yang sudah berumur, sedang 

berdiri di tepi jalan tol Alabama. Ia nampak mencoba bertahan dalam hujan yang sangat 

deras, yang hampir seperti badai. Mobilnya kelihatannya lagi rusak, dan perempuan ini 

sangat ingin menumpang mobil. Dalam keadaan basah kuyup, ia mencoba 

menghentikan setiap mobil yang lewat. Mobil berikutnya dikendarai oleh seorang 

pemuda bule, dia berhenti untuk menolong ibu ini. Kelihatannya si bule ini tidak paham 

akan konflik etnis tahun 1960-an, yaitu pada saat itu. Pemuda ini akhirnya membawa si 

ibu negro selamat hingga suatu tempat, untuk mendapatkan 



pertolongan, lalu mencarikan si ibu ini taksi. Walaupun terlihat sangat tergesa-gesa, si 

ibu tadi bertanya tentang alamat si pemuda itu, menulisnya, lalu mengucapkan terima 

kasih pada si 

pemuda. 7 hari berlalu, dan tiba-tiba pintu rumah pemuda bule ini diketuk Seseorang. 

Kejutan baginya, karena yang datang ternyata kiriman sebuah televisi set besar 

berwarna (1960-an !) 

khusus dikirim kerumahnya.Terselip surat kecil tertempel di televisi, yang isinya adalah 

: " Terima kasih nak, karena membantuku di jalan Tol malam itu. Hujan tidak hanya 

membasahi bajuku, tetapi juga jiwaku. Untung saja anda datang dan menolong saya. 

Karena pertolongan anda, saya masih sempat untuk hadir disisi suamiku yang sedang 

sekarat... hingga wafatnya. 

Tuhan memberkati anda,karena membantu saya dan tidak mementingkan dirimu pada 

saat itu"  

Tertanda  

Ny.Nat King Cole.  

Catatan :  

Nat King Cole, adalah penyanyi negro tenar thn. 60-an 

di USA  

 

3. Pelajaran penting ke-3  

Selalulah perhatikan dan ingat, pada semua yang anda layani. Di zaman eskrim khusus 

(ice cream sundae) masih murah,seorang anak laki-laki umur 10-an tahun masuk ke 

Coffee Shop Hotel, dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri, dan 

memberikan air putih 

dihadapannya. Anak ini kemudian bertanya "Berapa ya,... harga satu ice cream   

sundae?" katanya. "50 sen..." balas si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan  isi 

sakunya dan menghitung dan mempelajari koin-koin di kantongnya.... 

"Wah... Kalau ice cream yang biasa saja berapa?" katanya lagi. Tetapi kali 

ini orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak... dan 

pelayan ini mulai tidak sabar. "35 sen" kata si pelayan sambil uring-uringan.  

Anak ini mulai menghitungi dan mempelajari lagikoin-koin 



yang tadi dikantongnya. "Bu... saya pesen yang ice cream biasa saja ya..." 

ujarnya. Sang pelayan kemudian membawa ice cream tersebut, meletakkan kertas 

kuitansi di atas meja dan terus melengos berjalan. 

Si anak ini kemudian makan ice-cream, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si Pelayan 

wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis 

terharu. Rapi tersusun disamping piring kecilnya 

yang kosong, ada 2 buah koin 10-sen dan 5 buah koin 1-sen. Anda bisa lihat... anak 

kecil ini tidak bisa pesan Ice-cream Sundae, karena tidak memiliki cukup untuk 

memberi sang pelayan uang tip yang "layak" 

 

4. Pelajaran penting ke-4 - Penghalang di Jalan Kita Zaman dahulu kala, tersebutlah 

seorang Raja, yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja 

tersebutkemudian bersembunyi, untuk melihat apakah ada yang mau menyingkirkan  

batu itu dari jalan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja tiba 

ditempat, untuk berjalan melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang datang, 

kemudian memaki-maki sang Raja, karena tidak membersihkan jalan dari 

rintangan.Tetapi tidak ada satupun yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan 

batu itu. Kemudian datanglah seorang petani, yang menggendong banyak sekali sayur 

mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya, dan 

mencoba memindahkan batu itu kepinggir jalan. 

Setelah banyak mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan 

batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata 

ditempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak uang emas dan surat Raja. Surat yang 

mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut 

dari jalan. Petani ini kemudian belajar, satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa 

mengerti. Bahwa pada dalam setiap rintangan, tersembunyi kesempatan yang bisa 

dipakai untuk memperbaiki hidup kita.  

 

5. Pelajaran penting ke-5 - Memberi, ketika 

dibutuhkan. Waktu itu, ketika saya masih seorang sukarelawan yang bekerja di sebuah 

rumah sakit, saya berkenalan dengan seorang gadis kecil yang bernama Liz, seorang 



penderita satu penyakit serius yang sangat jarang. Kesempatan sembuh, hanya ada pada 

adiknya, seorang pria kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mujizat sembuh dari 

penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan 

penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap medikal tersebut 

ke anak kecil ini, dan bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak 

perempuannya. Saya melihat si kecil itu ragu-ragu sebentar, sebelum mengambil nafas 

panjang dan berkata "Baiklah... Saya akan melakukan hal tersebut.... asalkan itu bisa 

menyelamatkan kakakku

Mengikuti proses tranfusi darah, si kecil ini berbaring di tempat tidur,disamping 

kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah, tetapi Wajah si kecil mulai pucat dan 

senyumnya menghilang. Si kecil melihat ke dokter itu, dan bertanya dalam suara yang 

bergetar...katanya "Apakah saya akan langsung mati dokter... ?" Rupanya si kecil 

sedikit salah pengertian.  Ia merasa, bahwa ia harus menyerahkan semua darahnya untuk 

menyelamatkan jiwa kakaknya. Lihatlah...bukankah pengertian dan sikap adalah 

segalanya....  

Bekerjalah seolah anda tidak memerlukan uang, Mencintailah seolah anda tidak pernah 

dikecewakan, dan Joget & nyanyilah seolah tidak ada yang nonton.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

... DALAM GELAPNYA MALAM, KITA JUSTRU DAPAT MELIHAT 

INDAHNYA BINTANG ... . 

1.  The nice men are ugly. 

2. The handsome men are not nice. 

3. The handsome and nice men are gay. 

4. The handsome, nice and heterosexual men are married. 

5. The men who are not so handsome, but are nice men, have no money. 

6. The men who are not so handsome, but are nice men with money think we are only 

after their money. 

7. The handsome men without money are after our money. 

8. The handsome men, who are not so nice and somewhat heterosexual, don't think we 

are beautiful enough. 

9. The men who think we are beautiful, that are heterosexual, somewhat nice and have 

money, are cowards. 

10.The men who are somewhat handsome, somewhat nice and have some money 

and thank God are heterosexual, are shy and NEVER make the first move! 

11.The men who never make the first move,automatically lose interest in us when we 

take the initiative. 

 

Who can possibly understand men? 

Men are like a fine wine. They all start out like 

grapes, and it's our job to 

stomp on them and keep them in the dark until 

they mature into something 

you'd like to have dinner with.  

 

 

 

 

  



CERITA SEORANG WANITA TENTANG SUSU KACANG...KENYATAAN YANG 

> > MENARIK 

> > Silahkan sampaikan informasi ini ke temen temen cewek 

> > anda...... 

> > Sesuatu yang perlu dicatat. 

> > Ini adalah kisah nyata ku, tidak ada yang diganti 

> > (dilebih-lebihkan atau dikurang kurangi). Ini semua 

> > adalah kenyataan, karena berhubungan dengan pengalaman saya 

> > sendiri, pendapat saya didasarkan pada apa yang telah saya 

> > baca dan rasakan. Semua ini saya maksudkan untuk 

> > memperingati para wanita muda yang sadar akan kesehatannya 

> > supaya tidak secara bodoh merusak dirinya sendiri . 

> > Pada tahun 1989 saya lulus SMA di Texas dan akan pindah ke 

> > kota untuk masuk perguruan tinggi. Salah satu perubahan 

> > yang ingin saya lakukan adalah makan makanan yang lebih 

> > sehat. Setelah saya pindah ke Austin, Texas, kota yang 

> > sadar akan arti kesehatan, saya mulai membangun tubuh saya 

> > dengan mengkonsumsi makanan terbaik dan tersehat yang dapat 

> > saya temukan. Tahu merupakan menu utama dalam makanan saya 

> > dan saya membeli susu kacang hampir setiap hari. 

> > Saya mengkonsumsinya sebagai campuran cerial atau hanya 

> > meminumnya begitu saya sebagai makanan tambahan. Saya 

> > membeli muffin yang terbuat dari sari susu kacang, miso 

> > soup (sup jepang)dengan tahu, kacang kedelai, atau kecamba 

> > dari kacang kedelai, dsbnya. Semua literatur dalam majalah 

> > kesehatan dan kebugaran mengatakan bahwa susu kacang dapat 

> > mencegah dari sakit jantung sampai kanker payudara. 

> > Hal itu karena disebakan oleh isoflavone (kandungan ajaib 

> > dalam kacang kedelai), sejenis hormon estrogen, yang 

> > membantu bekerja untuk membuat kamu tetap sehat dan awet 

> > muda. Saya kelihatan sehat sekali dan saya selalu berolah 



> > raga tetapi siklus haid saya terhenti. Pada umur 20, saya 

> > mulai makan p! il KB untuk membuat siklus haid saya teratur. 

> > Selain itu saya juga mengalami kesakitan setiap kali 

> > memperoleh haid. 

> > Tubuh saya mulai gendut seolah olah otot saya jadi lembek. 

> > Saya mulai menderita depresi dan mudah marah. Saya 

> > menyalahkan PMS (Post-Menstruasi) sebagai akibat haid saya 

> > yang datang tak beraturan. 

> > Sewaktu saya berumur 25 tahun, mens saya begitu buruknya 

> > sehingga saya tidak bisa berjalan. Pil KB tidak lagi bisa 

> > membuat haid saya teratur atau mengurangi rasa sakitnya 

> > sehingga saya berhenti meminumnya. Hal ini berlangsung 

> > hingga 2 tahun sampai saya menyadari bahwa rasa sakit ini 

> > tidak lazim. Pada umur 27, dokter kandungan menemukan 2 

> > buah kista dalam 

> > kandungan saya. Keduanya berukuran sebesar bola tennis dan 

> > saya melakukan operasi untuk menghilangkannya. 

> > Untunglah keduanya tumor jinak. Ahli kandungan tersebut 

> > menyaranka! n saya makan pil KB lagi tapi tidak saya lakukan. 

> > Pada tahun 1998, dia (dokter kandungan) menemukan benjolan 

> > di payudara saya. Lagi lagi saya lakukan operasi dan 

> > lagi-lagi tumor jinak. 

> > Pada tahun 2000, kelenjar saya membengkak dan gusi saya 

> > meradang. Karena saya berpikir saya mengalami infeksi gigi, 

> > saya pergi ke dokter gigi yang mengatakan bahwa tidak ada 

> > masalah dengan gigi saya. Setelah makan sejumlah obat 

> > antibiotik, bengkaknya tidak kempes. Pada saat ini saya 

> > meraskan adanya satu benjolan kecil pada leher bagian kanan 

> > saya. 

> > Saya ceritakan pada Ibu saya bahwa saya ada masalah dengan 

> > amandel saya. 



> > Dia menganggap saya mengada ada karena keluarga kami tidak 

> > ada yang amandelnya ada masalah. Sewaktu benjolan tersebut 

> > makin besar saya menemui seorang spesialis yang mendinogsa 

> > benjolan tersebut sebagai Papillary Thyroid Carcinoma. 

> > Se! telah beberapa test, ternyata itu adalah kangker. 

> > Saya dan tunangan saya sangat terkejut. Kami tidak siap 

> > dan saya sangat takut. Segera kami menjadwalkan operasi. 

> > Dokter spesialis tersebut mengatakan bahwa hanya setelah 

> > operasi ahli patology baru dapat menetapkan apakah itu 

> > kangker atau bukan. Mereka menemukan sebuah tumor di 

> > sebelah kanan bagian belakang amandel saya yang terdiri 

> > dari sel yang tak beraturan dan juga sebuah tumor lain di 

> > sebelah kiri sehingga seluruh amandel (tonsil) diangkat. 

> > Mereka mengatakan 

> > bahwa setelah mengalami iodine radioaktif saya akan selamat 

> > dan berumur panjang. Setelah pengobatan, saya mulai mencari 

> > apa penyebab semua ini. 

> > Tidak pernah sedikitpun terbersit dalam otak saya penyebab 

> > semua ini adalah sari kedelai yang saya konsumsi selama 

> > hampir 10 tahun. Lagi pula, sari kedelai itu sehat. Saya 

> > secara tak sengaja menemukan website yang menghubungkan 

> > antara amandel dan konsumsi sari kedelai dan persekongkolan 

> > yang memasarkan sari kedelai sebagai makanan sehat, yang 

> > mana sebenarnya tidak lain adalah sisa olahan beracun dari 

> > industry minyak sayur. Ini benar benar gila. 

> > Tidak ada majalah kesehatan dan kebugaran yang mengatakan 

> > bahwa soya itu berbahaya. Saya mengunjungi herbalist yang 

> > didianogsa mengalami kanker amandel di tahun 1985. Dia 

> > mengatakan bahwa soya adalah penyebab semua itu. Dia 

> > mengalami pengangkatan kandungan karena adanya kista dan 

> > masalah kandungan yang lain. Beberapa bulan kemudian rekan 



> > yang lain yang juga mengkonsumsi soya mengalami kanker 

> > amandel. 

> > Seorang gadis di Inggris yang saya jumpai melalui internet 

> > dalam suatu forum kanker amandel juga baru saja mengalami 

> > operasi dan dia baru berumur 19 tahun. Apa yang terjadi? 

> > Kanker p! ayudara dihubungkan dengan estrogen. Yang 

> > berfungsi 

> > seolah-olah estrogen adalah SOYA. Tetapi saya tidak pernah 

> > mencurigai soya sebagai penyebab karena sampai sekarang 

> > saya tidak pernah menemui artikel yang menyatakan soya bisa 

> > berbahaya. 

> > Para wanita yang mengkonsumsi soya sebelum mengalami 

> > masalah tonsil akan terus mengkonsumsinya setelah itu 

> > apabila mereka tidak sadar apa yang dapat disebabkan soya, 

> > apa aja kandungan soya dan dan bagaimana reaksinya terhadap 

> > tubuh wanita. 

> > Menurut saya ini adalah salah satu alasan mengapa wanita 

> > yang mengalami kanker amandel akan mengalami kanker 

> > payudara juga nantinya. Teman sekerja saya yang pencinta 

> > berat soya rambutnya mulai rontok dan menjadi gemuk 

> > meskipun dia terus olahraga selama jam istirahat dan 

> > setelah jam kerja, dan hanya makan apel dan jeruk untuk 

> > makan siang. 

> > Dia baru saja me! ngangkat kista dlam kandungannya. Saya 

> > memperingati dia supaya berhenti minum soya dan m 

> > ennghubungkannya dengan websites tetapi sampai masalah ini 

> > masuk berita malam di 4 station TV, wanita akan tetap 

> > menderita. Semenjak adanya maslah dengan tonsil saya , 

> > selama 2 tahun terakhir ini saya tidak pernah menyentuh 

> > soya. 

> > Hi para pembaca, mohon gunakan cerita saya ini sedapat 



> > mungkin untuk memperingati para wanita muda yang berpikir 

> > bahwa mereka akan lebih sehat dan awet muda dengan 

> > mengkonsumsi soya. Sangat tidak fair apabila informasi 

> > mengenai 

> > bahaya soya tidak disebarkan. Bnayk mereka disana yang 

> > mengalami hal ini dan adalah pukulan yang berat apabila 

> > anda mengetahui bahwa anda tak sesehat yang anda kira dan 

> > informasi yang anda harpakan adalah salah! 

> > Some References < 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cerita mengenai ular terakhir dari buku ini adalah adaptasi  

dari sebuah cerita Jataka lama. Cerita ini menunjukkan bahwa  

membagi perhatian kepada mahluk lain tidak selalu berarti  

lembek, lemah dan pasif. 

 

Seekor ular yang jahat hidup di sebuah hutan di pinggiran  

sebuah desa. Dia kejam, licik dan jahat. Dia akan menggigit  

orang hanya demi kesenangan, sudah menjadi hobinya. 

 

Ketika si ular jahat sudah agak berumur (dalam ukuran umur  

ular tentunya), dia mulai merenungkan apa yang terjadi pada  

ular sesudah mereka mati. Selama hidupnya, dia telah sering  

berdebat dan melecehkan agama-agama dan ular-ular yang  

menurutnya lugu dan bodoh, percaya pada omong kosong seperti  

itu. Sekarang dia mulai tertarik. 

 

Tidak jauh dari liangnya, di atas bukit, tinggal seekor ular  

suci. Semua orang suci tinggal berdiam di bukit atau gunung,  

demikian juga ular suci. Sudah tradisi. Tidak pernah kita  

dengar ada orang suci tinggal di rawa-rawa. 

 

Suatu hari, si ular jahat memutuskan untuk mengunjungi sang  

ular suci. Setelah memakai jas hujan, kacamata hitam dan  

topi supaya teman-teman tidak mengenalinya, dia mulai  

merayap ke atas bukit menuju kompleks vihara sang ular suci.  

Sesampainya di sana, ceramah sedang berlangsung. Sang ular  

suci duduk di atas sebuah batu dengan ratusan ular-ular  

mendengarkan penuh perhatian. Si ular jahat merayap di  

pinggiran kerumunan, dekat dengan jalan keluar dan mulai  

ikut mendengarkan ceramah. 

 



Semakin didengarkan, semakin terasa masuk akal. Dia mulai  

merasa yakin, lalu terinspirasi dan akhirnya menjadi  

pengikut. Selesai ceramah, dia datang kepada sang ular suci,  

dengan air mata bercucuran mengakui kejahatannya selama ini  

dan berjanji, mulai sekarang dia akan memulai hidup baru.  

Dia berjanji di depan sang ular suci untuk tidak lagi  

menggigit manusia. Dia akan menjadi baik. Dia akan mulai  

membagi perhatian. Dia akan mulai mengajarkan kepada  

ular-ular lain bagaimana menjadi baik. Dia bahkan sempat  

memasukkan uang ke kotak dana dekat jalan keluar (saat semua  

ular sedang melihat, tentunya). 

 

Walaupun sesama ular dapat bercakap-cakap, itu terdengarnya  

seperti desisan yang sama bagi telinga manusia. Si ular  

jahat, tepatnya mantan ular jahat, tidak bisa mengatakan  

kepada orang-orang bahwa dia sekarang cinta damai.  

Orang-orang desa masih menghindarinya, walaupun mereka mulai  

bertanya-tanya atas lambang (badge) Cinta Damai  

Internasional yang dipakainya terlihat jelas di dadanya.  

Suatu hari seorang penghuni desa, sibuk mendengarkan  

walkmannya, berjingkrak-jingkrak tepat di sebelah si ular  

dan si ular jahat sama sekali tidak menyerang; dia hanya  

tersenyum lembut. 

 

Melihat hal ini, orang-orang desa menyadari si ular jahat  

tidak lagi berbahaya. Mereka berjalan melewati si ular  

sewaktu dia duduk bersila dalam meditasinya di luar  

liangnya. Lalu beberapa anak nakal mulai mengganggunya. 

 

"Hei, ular tukang merayap!" mereka mentertawakannya dalam  

jarak yang aman. "Tunjukkan taringmu, jika kau memang  



memilikinya, hai cacing kegedean. Dasar dodol, tempe,  

sayur... bikin malu speciesmu saja!" 

 

Dia tidak suka dipanggil tukang merayap, walaupun ada  

benarnya, ataupun cacing kegedean. Tapi bagaimana dia bisa  

membela diri? Dia sudah bersumpah tidak akan menggigit. 

 

Menyaksikan si ular sekarang begitu pasif, anak-anak itu  

menjadi semakin berani dan mulai melemparinya dengan batu  

dan pasir. Mereka tertawa kalau ada yang kena. Si ular  

mengetahui bahwa dia bisa merayap cukup cepat untuk  

menggigit semua anak-anak itu, secepat anda mengucapkan  

"World Wildlife Fund". Tapi sumpahnya mencegah hal itu.  

Anak-anak itu semakin dekat dan mulai memukulinya dengan  

tongkat. Si ular menerima pukulan yang menyakitkan itu, tapi  

dia menyadari, dalam dunia nyata, kita harus tega menjadi  

jahat untuk melindungi diri. Ternyata agama hanyalah omong  

kosong. Jadi dia merayap dengan menahan sakit ke atas bukit  

untuk mengunjungi sang ular palsu dan melepaskan sumpahnya. 

 

Sang ular suci melihatnya datang dengan tampang lusuh dan  

lecet-lecet, dan bertanya, "Kamu kenapa?" 

 

"Ini semua salahmu!," si ular jahat mengeluh dengan tampang  

masam. 

 

"Apa maksudmu 'ini semua salahku'?" protes sang ular suci. 

 

"Kamu mengajarkanku untuk tidak menggigit. Sekarang lihat  

apa yang terjadi kepadaku! Agama mungkin cocok di vihara,  

tapi dalam kehidupan nyata..." 



 

"Oh, kamu ular bodoh!" sang ular suci menyela. "Oh ular  

dungu! Oh ular bego! Memang benar aku menyuruhmu berhenti  

menggigit. Tapi aku tidak pernah menyuruhmu berhenti  

mendesis kan?" 

 

Di dalam hidup, orang suci sekalipun, kadang-kadang harus  

"mendesis" untuk menjadi baik. Tapi tidak ada yang perlu  

menggigit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


