BAB 1: ASAL MULA
KEJADIAN
KELAHIRANKU
Ternyata proses kelahiranku itu dahsyat, saat
pasangan suami istri melakukan hubungan intim,
maka bisa jadi sang istri hamil. Kehamilan terjadi
saat sperma masuk ke dalam rahim perempuan,
membuahi sel telur yang sudah matang. Seorang pria
yang memiliki sel sperma yang sehat, pasti dapat
mengeluarkan air mani sebanyak 3 cc, dan setiap cc
mengandung 100-120 juta sel sperma. Sel sperma
akan berenang melintasi rongga rahim. Jutaan sel
sperma ini akan saling berebut untuk mencapai sel
telur yang matang pada saluran tuba di seberang
rahim. Pada saat ovulasi, lapisan lender di dalam
leher rahim menjadi lebih cair, sehingga sperma
mudah tembus ke dalam rahim. Sperma bergerak ke
ujung tuba falopi. Jika perempuan dalam masa subur,
maka terjadilah pembuahan. Pada proses pembuahan
ini hanya kepala sperma yang menembus sel telur
dan bersatu dengan inti sel telur. Bagian ekor yang
merupakan alat gerak sperma akan melepaskan diri.
Sel telur yang telah dibuahi, akan mengeras bagian
luarnya. Ini menyebabkan sel telur hanya dapat
dibuahi oleh satu sperma. Inti sel telur yang sudah
dibuahi mengalami pembelahan setelah 30 jam. 20
jam kemudian inti sel telur ini akan membelah
menjadi empat bagian. Tiga sampai empat hari

setelah pembuahan, sel akan sampai ke bagian uterus.
Selama seminggu setelah pembuahan terjadi, maka
akan dihasilkan masa sel yang berbentuk ola sebesar
pentol jarum (blastosis). Dalam proses selanjutnya
sekitar lima hari blatosis akan menempel dan
terimplantasi ke dalam endometrium. Selama dua
hingga empat minggu pertama, perkembangan
blastosis mendapatkan nutrisi dari endometrium.
Pada masa perkembangan ini mulai akan terbentuk
plasenta.
Karena setiap bulan seorang perempuan
hanya memproduksi satu sel telur dan tidak tentu
saluran yang mana yang berisi sel telur yang matang,
saluran yang kiri atau yang kanan. Jika salah memilih
maka anda hanya akan sia sia. Anggap anda sudah
memilih jalan yang benar, maka anda harus berenang
melawan arus, karena sel-sel pada dinding saluran
pelan pelan mendorong telur menuju ke rahim.
Dalam situasi ini, ada sperma yang menjadi bingung,
dan mulai berenang berputar-putar tanpa tujuan.
Akan tetapi anda adalah sperma yang mengetahui
tujuan anda dan berjumpa dengan sel telur yang
sedang dalam perjalanan. Anda adalah satu diantara
dua ratus sampai lima ratus sperma yang fokus
mencapai tujuan ke garis finish. Setelah mencapai
garis finish, anda harus menembus dinding telur.
Anda dan teman teman anda mulai saling berebut
berusaha masuk, saling berbenturan ke kulit luar sel
telur. Akhirnya hanya anda yang berhasil menembus
dinding dan diterima membuahi sel telur. Juaranya
adalah anda !!!!
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CINTA ITU INDAH
Dunia kita memiliki sesuatu yang sangat
indah, yang membuat dunia ini bisa berkembang dan
diolah dengan baik yaitu CINTA. Tanpa rasa yang
satu ini, maka segala sesuatu yang indah, yang baik,
yang menarik, tidak akan bisa dinikmati oleh
manusia. Tanpa cinta, maka laut biru yang indah
tidak dapat anda nikmati, pegunungan yang indah
tidak dapat anda lihat indah, batu berlian yang
bersinar tidak akan berarti, emas tidak akan menjadi
berharga, pizza yang lezat di depan anda jadi tidak
enak. Bahkan anda tidak akan lahir jika tidak ada
cinta.
Dapat merasakan cinta dan memiliki cinta
adalah kekuatan anda. Anda bukan kuat dengan
memiliki otot besar, badan besar, wajah cantik, kulit
putih. Seorang laki-laki yang memiliki otot besar,
wajah tampan, tidak akan bisa hidup baik atau
bahkan tidak bisa hidup tanpa cinta. Bisa mencintai
dan dicintai adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup
anda.

SEORANG BAYI KECIL LAHIR
Saat anda lahir, maka orang tua anda sangat
senang dengan anda. Mereka pasti bangga dengan
kelahiran anda, seorang bayi kecil yang imut, lucu
dan menggemaskan. Saya sarankan anda saat ini ke
rumah bersalin, saat anda melihat bayi kecil di ruang
bayi, bagaimana perasaan anda? Atau anda coba
bertanya kepada orangtua bayi tersebut, bagaimana
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perasaan mereka? Saat kita mulai melihat si bayi itu
tersenyum, tertawa, maka hati kita pun merasa gemas
sekali bukan? Mengapa demikian? Seorang bayi yang
lahir ibarat kertas polos bersih putih yang penuh
dengan cinta. Sehingga apapun yang si bayi lakukan
tidak membuat orang lain menderita, bahkan senang
walaupun memberatkan.
Seorang ibu yang memiliki bayi kecil tidak
pernah merasa kesal saat si bayi tersebut buang air di
celananya, atau bahkan tidak akan marah jika kotoran
sang bayi mengenai dirinya. Mengapa bisa begitu?
Bagaimana jika anda yang buang air di celana?
Apakah itu lucu? Apakah istri anda akan tersenyum
atau malah memarahi anda? Apa bedanya? Bedanya
anda sudah tidak menjadi kertas putih bersih lagi,
sudah dewasa, sudah banyak tulisan di kertas anda,
sehingga anda tidak lucu lagi jika buang air di celana
seperti bayi kecil.

SEORANG MANUSIA
Sekarang ini saya ingin sekali mengajak anda
membayangkan diri anda. Apa yang terjadi dengan
anda yang baru saja dilahirkan oleh ibu anda? Kali ini
kisah tentang saya. Ternyata saat saya lahir, saya
memiliki organ tubuh yang sempurna. Saya memiliki
dua buah kaki kecil, dua buah tangan kecil, dua buah
mata kecil, satu hidung pesek (semua bayi awalnya
berhidung pesek, bukan?), dua buah telinga kecil dan
sebuah tangisan keras yang menandakan anda hidup
4

di dunia. Sesuatu yang luar biasa. Produk sempurna
telah dibuat.
Luar biasa dari semua yang lahir di dunia ini,
mereka sama seperti saya, tidak punya pilihan. Saat
saya lahir, maka saya tidak bisa memilih dimana anda
akan lahir, kapan anda akan lahir, seperti apa anda
akan lahir. Mungkin anda lahir di Pulau Jawa,
Amerika, Irian, China atau dimana saja, tanpa anda
bisa memilih.
TEMPAT SAYA DILAHIRKAN
Saat saya dilahirkan, saya ditempatkan di
sebuah bola dunia yang berputar. Ternyata bola dunia
tersebut memiliki pergerakan. Ada kalanya dia
menjadi terang, ada kalanya dia menjadi gelap. Ada
kalanya dia terasa panas, ada kalanya dia terasa
dingin. Namun saya ternyata tidak sendirian, ada
banyak manusia yang sama seperti saya. Ada yang
besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang
pendek, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang
kuning. Manusia manusia ini sangat unik, dan mereka
ada di sekeliling saya setiap hari.
Dunia ini berputar selama 24 jam, 1.440
menit, 86.400 detik setiap harinya. 360.000 bayi
diperkirakan lahir setiap harinya. 151.600 manusia
meninggal setiap harinya. Dan ternyata saya menjadi
bagian dari 7 milyar manusia yang hidup di dunia.
Dunia yang indah ini memberikan kepada
para mahluknya untuk dinikmati. Buah jeruk yang
tumbuh subur menuntut agar bisa dinikmati. Jika
buah jeruk
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