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1. 1. Arti SenyummuArti Senyummu

Malem ini mata belum ngantuk, iseng kangen pengen buka2 lagi blog 
Azka di htt p://bundazka.blogspot.com ,nemuin postingan bunda 
tanggal 23 November 2006,pas masih di Singapura dulu.

Bunda capek, Bunda lelah anakku,
kenapa kau belum juga mau memejamkan matamu...

tidurlah...segeralah tidur walau untuk 
sejenak..
ĳ inkan Bundamu hela nafas dan isi perut 
yang meronta..

jujur rasa kesal sempat mampir menggoda 
hati Bunda..
hati Bunda semakin tak menentu..

Bunda tahu,, kau pun rasakan itu.....
Rasakan perubahan akan Bundamu...
Panas tangan Bunda kala menggendongmu,..
Debaran hati Bunda yang sedang digoda oleh rasa kesal..
Kaupun pasti tak nyaman dibuatnya, anakku..
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Dan segeralah kau sunggingkan senyum manismu tuk Bunda
Senyum yang sangat tulus...ikhlas.....

Seakan berkata...”bunda capek yaaa? maafi n azka ya bunda.....”
“Azka ga rewel lagi Bunda, Azka akan segera tidur....”

“Azka ingin Bunda bisa istirahat....”, suara hati anakku terdengar 
melalui senyumannya yang begitu tulus.
Dan benar, sedetik kemudian dia telah pejamkan matanya..

dan lagi lagi....sambil menyunggingkan senyum untukku...
Subhanallah..maafk an aku ya Rab,
maafk an Bunda anakku...

Bunda menyesal telah mengeluh bunda capek, bunda lelah..

Semua itu telah terbayar dengan senyummu anakku...
Tak ada artinya semua kelelahan yang ada..

Asalkan Kau selalu ĳ inkan-ku tuk selalu melihat senyum tulus 
anakku, ya Rab.

--------------------------------------------------------------------------------
“Langsung pengen buru2 melukin Azka anak lanangku yg udah besar 
sekarang, alhamdulillahhh..wasyukurillahh..trmksh ats rahmatMu,Rab...”

Azka....bunda bangga sama Azka....i love u,kakak

( Catatan pada 28 Maret 2010 pukul 22:02 )
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2. 2. Oleh-oleh Seminar Motivasi Oleh-oleh Seminar Motivasi 
James Gwee- James Gwee- 
Destination to ParisDestination to Paris

dear rekan2 kerjaku ,

Sabtu (15/5) kemaren aku berkesempatan untuk menghadiri 
acara seminar motivasi yang diadakan oleh ORifl ame Jogja, yg diisi 
oleh Motivator #1 Indonesia , James Gwee.

Niatan awal cuma pengen dateng rekognisi nya aja buat 
kenang2an di rekogonisi jadi Senior Manager bulan April kemaren, 
karena udah mikirin aja kalo untuk ngikutin acaranya sampe penuh 
kondisinya belum memungkinkan sambil bawa baby faqih n Azka...

Ternyata malah jadinya ga direkognisi karena aku datengnya udah 
telat :), hihihi padahal udah persiapan banget lo terutama utk urusan 

kiddos, udah siapin bekalnya, udah 
meresin ASI ke botol buat faqih, hehehe, 
ternyata oh ternyata belum rejeki..:),

tapiiii...ada yang kesampean jugaaa..
yaituuu..foto bareng Ted Boman!!:) Ted 
Boman ini adalah President Directornya 
Orifl ame di Indonesia. Pas aku lagi 
ngendap2 masuk di Hall nya, yg saat itu 
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gelap krn pake LCD, eh aku malah duduk di bagian belakang dan 
sebelahan ama Pak Ted ini ya udah tanpa pikir panjang aku dan ninim 
ngajakin foto bareng:)

Norak yaa? gapapa dehhh...:), aku dan Tasniem *adek iparku 
skaligus manager 18%ku enjoy take pic with Him* :).hmmm..
walo,hasil fotonya kurang oke yaa,ada cahaya dimataku...hehe 
diambil positif aja,mata dengan pancaran penuh semangat dan 
optimis,jd ada lampunya gitu:). Beruntungnya dateng telat, 
justru aku dateng pas James Gwee mulai acara motivasinya..
dan berikut Oleh2 dari yg kudapet dari James Gwee yaa, simak 
deh!:).

Jadi dalam bisnis orifl ame ini tidak ada yang namanya penolakan, 
yang ada adalah penundaan. Misal kita udah nawarin peluang bisnis 
ini ke orang, terus ditolak dgn berbagai macam alesan mule belum 
bisa bagi waktu lah, belum dapet ĳ in dari suami lah, mikir2 dulu lahh, 
nahhh cepat lambat akan tiba waktunya...Bisa jadi 2 hari kemudian, 2 
minggu kemudian, 2 bulan kemudian, atau 2 tahun kemudian, orang 
yg kita ajakin itu akhirnya mau bergabung :)..jadi kita tidak boleh 
memaksakan orang untuk bergabung di bisnis ini.

Hal lainnya adalah, KITA harus jadi contoh keberhasilan. Jadi KITA 
pun harus berusaha untuk menuju kesuksesan. Misal dengan bisa naik 
level tiap bulan,bisa rekrut dan bina jaringan, misal kita berhasil ke PARIS 
,bawa deh tuh gantungan kunci dan kasih ke prospek, untuk bukti...:)

DREAM, PLAN, WORK, BELIEVE!!!!!!!! 
Kita harus berani bermimpi, lawong mimpi itu tidak pakai uang, 

GRATIS, sehingga kalopun ga terwujud ga rugi uang, ...masalahnya 
masih banyak orang takut untuk bermimpi.
James Gwee bilang, modal orang sukses :
1. Berani Bermimpi *langsung deh saat itu ada ada lagunya I 

HAVE A DREAM-westlife n kita nyanyi bareng.
Jadi banyak orang mau sukses, tapiiii..ga berani bermimpi 

untuk sukses. Dicontohkan oleh James Gwee, CONGRAD 
HILTON, berasal dari keluarga miskin, dia berjalan2 di depan 
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hotel yg saat itu sangat megah, nah saking miskinnya Room boy 
hotel itu ngasih dia uang, nahhh...congrad hilton ini bermimpi 
ingin sekali memiliki hotel tersebut. Nah, akhirnya 15 tahun 
kemudian, hotel itu berhasil dibeli olehnya, dan hotel itu diganti 
sesuai dgn namanya. 

CHAMPION SET SPESIFIC GOALS!! 
Dicontohkan oleh James, MOhammad Ali, memulai semuanya 

dengan sebuah impian..dia saat itu diwawancara, dan dia 
mengutarakan mimpinya dengan jelas, bahwa dia ingin memenangkan 
kejuaraan saat dia berusia 20 tahun, dan saat itu dia berusia 19 th, dan 
dia sebutkan juga dgn jelas, tanggal dia ingin berhasil mengalahkan 
lawan2nya.

Intinya adalah kalo kita punya impian, kita harus mengatur 
target yg jelas, kapan kita ingin meraihnya, kemudian bertekad 
dan komitmen untuk dapat meraih tujuan, dan terakhir, kita 
harus ceritakan kepada semua orang tentang keinginan kita itu...
jadi kalo dirangkum, GOAL SETTING :
1. Set clear goals
2. set a date
3. Be Determined to achieve your goal
4. Inform everyone

Kalau kita ditanya, siapa yang mau sukses?? pasti semua mau yaaaa....
tapi kita harus buktikan. Sebelum kita mulai melangkah, tujuan harus 
sudah jelas, apa yang mau kita capai sudah jelas. 

What U See is always What U Get, apa yang Anda lihat itulah 
yg anda raih. Jadi mulai hari ini, jangan bilang apa yg tidak kita mau, 
bilanglah apa yg kita mau.  

Misal mau ke PARIS? Pejamkan mata kita, bayangkan Paris, 
bayangkan kita sedang jalan-jalan di pagi hari sepanjang jalan berbatu 
di montmarte, terus lanjut dgn belanja di sore hari dan makan malam di 
sepanjang Champ-Elysees, ke mal Galery La fayett e dan malam hari liat 
Menara Eiff el dan katedral Notre Dame. Aiiihhhh mauuuuuuuu!!!!!!!! 
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Waktu itu aku bersama Azka sama2 memejamkan mata, salut ama 
anakku Azka, dia jg bisa memejamkan matanya dan membayangkan 
dia sedang di menara eiff el bersama abi,bunda dan dek faqih....kulihat 
senyum di wajahnya....*subhanallahhhh.....semoga impian Azka bisa 
terpenuhi ya Rab!* 

James Gwee juga mengungkapkan betapa pentingnyaFOKUS dan 
konsentrasi. 

Di contohkan dengan melihat sebuah video fi lm china gitu, ada 
seorang kaisar, sdg bermain lempar panah ke dalam lubang guci...
dia melempar panah itu dgn penuh konsentrasi, fokus, dan akh-
irnya panah itu bisa masuk tepat di dalam lubang guci tersebut, 
Sedangkan ajudan2 nya, juga ikut mencoba melemparnya, ada yg asal 
lempar, ada yg terlalu ambisius ingin melempar dalam jumlah ban-
yak sekaligus, tapiii..hasilnya tidak ada dari mereka yg bisa mema-
sukkan panah tersebut kedalam lubang guci... 

Malah ada yg alesan segala, kalo lubang guci itu kurang 
besar...lalu sang kaisar pun, mencoba lagi, dgn penuh 
keyakinan dan konsentrasi, akhirnya berhasil lagi.
Nah para ajudannya bertanya-tanya, bagaimana sang kaisar bisa 
melakukannya... 

Disitu terlihat, betapa kekuatan pikiran, konsentrasi dan 
fokus untuk mencapai target yg diinginkan membuah-
kan hasil...sedangkan para ajudan2nya ,mereka melempar pa-
nah saja cuma asal2an, ikut2an ngelempar, dan ada jg yg in-
gin instan cepet bisa masukin semuanya tapi hasilnya nihil.
yaa gitulahhh rekan kerjakuuu...sayangnya aku cuma sampe 
disini dengerinnya,padahal masih skitar 1 jaman lagi acaran-
ya, harus pulang karena Azka udah bosen,dan kasian baby faq-
ih bobo di pangkuan Uti.*berharap ada dbcners jogja lainnya 
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yg hadir saat itu mereview kelanjutan seminar motivasinya*.

Tapiii alhamdulillahhhhh.....langkah kakiku semakin mantap....se-
makin yakin, insyaAllah via Orifl ame ini,niatku untuk mengajak 
para bunda2 bisa tetep berkarya dari rumah, dengan tetap mende-
dikasikan waktu untuk keluarga dan bisa menjadi bunda2 sholeha 
yg luar biasa dengan ridho Allah SWT semakin di mudahkan....

bahagianyaaaa ..bisa mengajak sodara,teman,kerabat, orang yang ta-
dinya tidak berani bermimpi ,pelan2 berhasil mewujudkan impiannya...
dan insyaAllah semua yg dilakukan ini berkah dunia dan akhirat.

Terimakasih terbesarku juga untuk kerjasama kita selama ini, su-
dah mau senafas dan sefrekuensi ama aku menjalankan bisnis Ori-
fl ame ini...just enjoy the process,kejar terus, kita udah dĳ alan yg 
tepat, pasti akan sampai juga akhirnya kita ke Pulau Diamond!:)

InsyaAllah kita bisa sukses bersama yaaaaaa.......Amiennnn...
Man Jada wa jadda..siapa yang bersungguh-sungguh insyaAllah 
PASTI BISA!!!!!

( Catatan pada 16 Mei 2010 pukul 1:53 )
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3. 3. Semua Akan Indah Pada Semua Akan Indah Pada 
WaktunyaWaktunya

Jalan yang mulus dan lurus tidak akan pernah menghasilkan penge-
mudi yang hebat.. 
Laut yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang tangguh..
Langit yang cerah tidak akan menghasilkan pilot yang handal..
Hidup yang tidak ada masalah tidak akan membuat orang menjadi 
kuat..
Karena itu, JadiLah orang yang handal dan tahan uji daLam meneri-
ma berbagai tantangan hidupmu..
 
Allah mengĳ inkan jalan hidupmu berbelok dan tidak mulus, gel-
ombang2 persoalan yg menghantammu, langit yg kelam dan penuh 
awan badai..
 
semuanya itu dibuatNya supaya engkau menjadi pribadi yg handal 
dan tahan uji dalam menjalani hidup ini..!!  
 
Kuminta dari Allah setangkai bunga segar.
DIA beri aku kaktus jelek dan berduri.
 
Kuminta kupu2, DIA beri aku ulat.
Aku kecewa dan sedih.
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Beberapa hari kemudian...
Kaktus itu berbunga indah sekali dan ulat itu menjadi kupu2 yg can-
tik.
 
Itulah jalan Allah, selalu indah pada waktu NYA. 

 
*terimakasih utk ibuku  tercinta ,yang pagi ini berbagi  renungan ini dan smg 
bermanfaat juga untuk yang lain*

( Catatan pada  6 Oktober 2010 pukul 6:36 )
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4. 4. Dari Rumah, Bisa Jadi Dari Rumah, Bisa Jadi 
DirectorDirector

Bersyukur sekali bisa dipertemukan dengan d’BC Network ,  Komu-
nitas yang sangat memberikan energi positif di perjalanan hidup saya. 
Menjadi bunda yang bekerja dari rumah merupakan jalan ALLah yg 
sangat berkah bagi saya, dimana mendampingi anak-anak saat se-
hat maupun saat diberi sakit oleh Allah, melihat tumbuh kembang 
mereka, menyaksikan momen-momen indah mereka, tetap bisa saya 
lakukan sambil menjalankan bisnis pintar saya ini.

Harta yang paling berharga adalah 
KELUARGA. Kebebasan waktu 
yang saya dapatkan, pengembang-
an diri, tetap bisa aktualisasi diri, 
penghasilan yang terus meningkat 
tiap bulannya BUAH dari kerja 
cerdas dan kerjasama yang indah 
antara rekan2 kerja dan jaringan, 

serta memiliki Keluarga baru yang tersebar luas di hampir seluruh 
Indonesia dan juga negara tetangga ,yang punya kesamaan tekad un-
tuk menebus IMPIAN masing-masing.

Semuanya ini merupakan berkah ALLah bagi saya dan keluarga, 
yang membuat saya tak henti-hentinya bersyukur, dikaruniai Bisnis 
yang PRO-Keluarga, PRO-Anak, dan PRO-IMPIAN saya selama ini.
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