Reaksi
Orang lain bisa melukai kamu dengan kata-kata, tetapi menyakiti diri sendiri adalah dibuat
oleh dirinya sendiri.
Pengaruh yang terbesar dalam kehidupan seseorang adalah “Reaksi”. Jika kamu dipuji
oleh seseorang, kamu akan merasa senang dan gembira. Jika kamu disakiti oleh
seseorang, kamu akan marah, sedih dan menderita, yang lebih parah lagi akan menangis.
Inilah yang dinamakan “Reaksi”. Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai
perasaan, jika terjadi suatu masalah maka timbul reaksi, itu adalah wajar tetapi janganlah
berlebihan. Pada saat orang lain gembira seharusnya turut gembira, pada saat harus
memuji seseorang pujilah dia. Ini adalah reaksi yang layak terhadap orang lain. Pada saat
dirinya dilukai orang lain, solusi yang paling baik adalah pergi meninggalkannya.
Manusia hidup di alam dunia ini, sudah ditakdirkan akan mengalami banyak kekesalan
karena merasa tidak bersalah. Semakin sukses seseorang, kekesalan yang dialaminya
semakin banyak. Jika ingin kehidupan dirinya lebih bermanfaat dan penuh variasi, maka
janganlah menghiraukan kekesalan tersebut. Jangan membiarkan kekesalan tersebut
memegang erat pikiranmu, dan mengacau pikiranmu. Harus bisa belajar dengan senyum
dan menganggap segalanya sepi yang tidak perlu dihiraukan. Orang yang bijaksana
mengerti bagaimana caranya menahan diri, memaafkan orang di sekitarnya demi
menguatkan dirinya sendiri.
Diantara demikian banyaknya reaksi, yang paling sulit mengatasinya adalah Reaksi dari
simpati manusia. Yang dimaksud dengan reaksi simpati manusia adalah misalnya orang
sangat menghormati kamu atau sebaliknya orang memandang rendah kamu atau
menyalahkan dirimu yang tidak bersalah, atau harga diri terlalu tinggi, semua ini akan ada
reaksi, bisa yang baik juga bisa yang buruk.
Manusia hidup di alam dunia ini boleh dikatakan setiap hari dipengaruhi oleh reaksi yang
terjadi disekitarnya. Kalau bukan senang yaitu sebaliknya sedih.Sama-sama menghadapi
suatu masalah, ada yang reaksinya berlebihan, ada yang reaksinya lambat. Ada yang
karena suatu masalah yang kecil tetapi reaksinya berlebihan maka masalah yang kecil ini
akan berubah menjadi besar. Ada yang walaupun kamu baik terhadap dia tetapi dia salah
mengerti kebaikanmu lalu marah pada kamu. Ada yang walaupun kamu jahat terhadap dia
tetapi karena dia berpengertian dan sabar maka dia bisa memaafkan kamu.
Kadang-kadang orang lain dengan kata-kata yang kasar melukai kamu, menghina kamu,
janganlah menunjukkan kemarahan kamu. Sebab jika kamu menunjukkan kemarahan
kamu, orang akan merasa kamu tidak bisa menguasai diri. Orang yang bisa menahan diri
atas penghinaan orang lain, maka dia adalah orang yang cerdas dan bijaksana.

