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Kalau boleh diibaratkan kegagalan adalah sampah, maka bumi ini tidak
mampu
menampung sampah kegagalan. Karena selama manusia hidup pasti
mengalami
kegagalan dan itu dialami oleh setiap orang. Setiap saat
manusia jatuh, setiap detik
manusia menangis karena gagal.
Kegagalan ibarat sampah yang ada di keranjang sampah, seperti
kertas,
plastik, bungkus, kulit pisang dan lain-lain. Sampah akan
menimbulkan masalah jika
dibiarkan begitu saja, seperti pandang
tidak sedap, berserakan. Namun sampah jika
diolah mampu berguna
melebihi keadaan awalnya. Seperti sampah kertas. Kalau
sampah kertas
tersebut diolah lagi, maka kertas hasil olahan menjadi kertas daur
ulang yang dapat kita lihat menjadi bentuk baru, undangan, buku
tulis, frame dan
sebagainya.
Itulah perlunya mengolah sampah kegagalan. Kegagalan jangalah
dibiarkan
tergeletak berserakan di lantai. Jangan disimpan di laci
almari. Janganlah digantung
dibalik pintu. Jangan ditumpuk seperti
buku. Karena jika dibiarkan begitu saja akan
menimbulkan masalah
baru yang lebih rumit.
Dengan kita mau meluangkan waktu beberapa saat maka sampah kegagalan
akan berubah menjadi sesuatu yang jauh melebihi kegagalan itu
sendiri. Kita akan
dibuat terkejut ternyata kegagalan itu perlu
disikapi dengan tidak dibuang, dilihat,
diambil dan diolah.
Kegagalan yang telah diolah diternyata jauh lebih bermanfaat dari
kegagalan itu
sendiri. Orang berhasil adalah orang yang mampu
mengolah kegegalan-kegagalan itu.
Mengolah kegagalan yang pasti
menghancurkan, meremukkan, melembutkan sampai
tidak menjadi bentuk
kegagalan. Karena tahap awal yang penting mengolah kegagalan,
kemaun, keberanian, menghancurkan kegagalan itu.
Setelah hancur maka dengan mudah kita membentuk menjadi barang baru,
tetapi jika masih berbentuk kegagalan maka akan sulit membuat bentuk
baru. Ingat
keberhasilan adalah berhasil menghancurkan kegagalan,
mengolah kegagalan.
Sekarang, lakukan mengambil dan mengumpulkan sampah-sampah kegagalan
dan jangan dibiarkan berserakan ada dimana-mana. Tetapi olahlah
sampah-sampah
kegagalan dengan memasrahkan diri agar dibimbing oleh
DIA. Yakinlah bahwa
olahhanNya membawa pada keberhasilan.
****
Malang, 06 November 2003
Koko

1/1

