
 

Hargai diri sendiri. Baru Menghargai orang 

lain.  

Rabu, 06 Juli 2011 di 13.40 baru menghargai orang lain., hargai diri sendiri 2 komentar  

Yap..siang yang panas ini, saya ga punya aktivitas apa-apa selain duduk didepan komputer, 

dan berharap terjadi erupsi pada imajinasi dan pikiran-pikiran saya sehingga bisa menulis entri 

diblog ini (haha, karena emang udah 2 hari ini otak saya males untuk menguraikan kata-kata 

untuk diposting. Bawaannya maleess banget!. (ayo dong riska! semangat semangat!) yey! 

 

Ada pepatah "kalau mau dihargai, hargai dulu orang lain" . apa kalian semua setuju dengan 

kalimat ini? (kalo setuju angkat tangan!, hhe). yaaa.. saya juga sangat setuju!. tapiii.. tapii.. ada 

yang terlewat nih, gimana caranya agar kita bisa menghargai orang lain.?? ada yang tauk? hal 

apa dulu yang harus kita lakukan kalau kita mau menghargai orang lain?, hemm... kalo 

menurut saya, yang perlu kita lakukan sebelum menghargai orang lain adalah hargai diri 

sendiri. setuju??? (yang setuju acungkan tangan!(lagi)) . 

logikanya begini, bagaimana kita bisa mencintai orang lain, kalau kita sendiri tidak mencintai 

diri kita, bagaimana kita mau menghargai orang lain, jika kita sendiri belum bisa menghargai 

diri kita, atau bagaimana kita membuat orang disekeliling kita merasa nyaman bersama kita, 

kalau kita sendiri tidak bisa menikmati kebersamaan intim dengan diri kita sendiri? 

 

kita (termasuk saya tentunya :)) pasti sering menemui teman-teman yang selalu berkata 

"cuma" pada dirinya sendiri. atau mungkin kita sendiri juga pernah melakukannya, aku rasa 

iya. hhe. misalkan, "saya cuma bisa ini, tapi yang itu saya ga bisa melakukannya, saya terlalu 

bodoh untuk melakukan itu semua". so What? What's wrong with you guys? semua bisa kita 

kerjakan kalau kita memang benar-benar mau berusaha dan sungguh-sungguh. Jangan sekali-

kali kita membuat diri kita rendah dihadapan orang lain. Kalau kita sendiri menghargai diri 

kita senilai Rp. 500,- , maka jangan sedih dan sakit kalau mereka menghargai kita juga dengan 

senilai Rp. 500,- , karena itu kesalahan kita sendiri. yang membuat kita bernilai tinggi adalah 

diri kita sendiri, dan baru setelah itu orang lainpun akan menyadari dan mengakuinya. 

 

Bersyukur dan nikmati apa yang ada pada diri kita, serta terus belajar untuk mengasah potensi 

kita. karena itulah cara kita untuk menghargai diri sendiri. ok ok? :) 

 

terus berjuang kawan :) . hargai dirimu sendiri. dan mulailah mencintai diri sendiri. :) 
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Temanmu, 

Riska Razak 
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