Beberapa cara untuk memiliki
Cinta Sejati
Tanpa pamrih..
Hal yang perlu kita sadari dalam mencintai pasangan adalah “memberi
dengan tulus.” Cinta adalah ketulusan hati. Untuk itu, tidak selayaknya
menyelipkan pamrih demi keuntungan atau kesenangan sendiri. Misalnya,
jangan berharap dengan mencintai pasangan, Anda lantas senantiasa harus
diperhatikan. Atau, dengan mencintai pasangan, Anda berharap pasangan
tidak berbuat kesalahan. Semua itu hanya akan menyakitkan diri kita.
Ingat, mencintai berarti kita “hanya” memberi, jadi jangan mengharapkan
kembalian. Imbal balik dari pasangan akan datang dengan sendirinya bila
kita tulus mencintainya. Tidak perlu Anda berharap-harap, bukan? Dari
rasa tanpa pamrih inilah, kita akan mampu menjaga hati untuk tetap setia
pada cinta kita. Dari sinilah, kita akan sanggup membahagiakan pasangan.

Jangan menuntut
Jangan cemari hati dan cinta dengan begitu banyak tuntutan. Bahkan,
sebaliknya, kita harus belajar untuk selalu memberi yang terbaik kepada
orang lain, termasuk kepada pasangan, melalui cinta kita. Hanya dengan
cinta yang benar, semua itu dapat kita wujudkan. Sikap seperti ini akan
membuat kita tetap setia kepada cinta kita, yang tentu berbuah positif
dalam hubungan dengan pasangan.
Terlalu banyak menuntut hanya akan berujung pada kepentingan pribadi,
sehingga tidak akan mampu menambahkan kedewasaan hubungan. Bahkan, sangat
mungkin malah menghancurkan jalinan kasih Anda. Bukankah bila hal ini
terjadi, kesetiaan kita pun akan luntur? Jadi, jangan banyak “menuntut”
agar kita tetap selalu setia kepada cinta dan hubungan kita berdua.

Jangan takut di kecewakan
Mungkin ini sangat sulit kita lakukan. Biasanya, setiap orang selalu
menghindari rasa kecewa, dan selalu ingin senang terus. Tidak ada ruang
dalam hatinya untuk rasa kecewa atau duka cita. Padahal, kehidupan

memiliki banyak sisi yang harus dihayati.
Untuk itu, agar kita tetap setia kepada cinta kita, jangan takut
dikecewakan! Tidak selamanya pertumbuhan pribadi berasal dari kesuksesan
atau kebahagiaan. Adakalanya, Anda harus merasakan kekecewaan akibat
hubungan dengan orang lain, termasuk pasangan kita. Sangat mungkin ada
salah paham, cekcok, atau pertengkaran kecil yang tentu akan membuat hati
kita terluka. Namun, jangan takut. kita dapat mendewasakan diri dari
“luka-luka kecil” seperti ini.
Bila kita sudah mampu menghadapi situasi sulit ini, kita tetap akan setia
terhadap cinta kita. Cintalah yang akan menghibur kita dari goresan luka.
Cintalah yang akan menyemangati hidup kita untuk bangkit dari kekecewaan.
Jadi, jangan buramkan cinta bila kita sedang kecewa. Kesetiaan terhadap
cinta inilah yang akan terus menguatkan hubungan kasih kita dengan
pasangan

Jadilah penghibur
yang baikTempatnya cinta adalah hati. Bila hati sedang terluka, seseorang
memerlukan penghiburan. Begitu pula bila hati pasangan kita sedang
berduka, hiburlah dia. Cinta Andalah yang akan menggerakkan diri kita
untuk memberi penghiburan dan penguatan bagi pasangan.
Semua itu dapat kita lakukan bila Anda memiliki cinta yang bermahkotakan
kesetiaan. kita tidak akan pernah dapat menjadi penghibur yang baik bila
cinta kita tidak kita bekali untuk “setia di saat duka sedang berkuasa.”
Jadi, belajarlah menjadi penghibur yang baik bagi pasangan. Mulailah dari
mencintai diri dengan benar dan selalu setialah terhadap cinta kita.
Yakinlah, hubungan kasih bersama pasangan akan semakin mesra dengan
suasana penuh penghiburan ini.

Pahami sepenuh hati
Manusia tidak selalu berada dalam situasi yang mudah. Seringkali,
pasangan berada dalam situasi sulit dan mungkin kita pun kesulitan untuk
memahaminya. Mungkin ia sedang frustrasi, putus asa, atau gagal. Nah,
kita harus bisa memahami hati pasangan yang sedang terpuruk ini. Pahami
dia dengan sepenuh hati, jangan malah terpancing memperburuk suasana
batinnya.
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Hindari sikap seperti ini. Hanya dengan tetap setia kepada cinta kita,
Anda akan mampu menerima dan memahami suasana hati pasangan. Dengan
kesetiaan pula, kita menginspirasi pasangan untuk sesegera mungkin
bangkit dari frustrasinya. Semua itu hanya dapat kita lakukan dengan
cinta, bukan? Jangan sedetik pun meninggalkan cinta kita dan tetap
setialah di dalamnya. Dengan begitu, pasangan akan lebih mencintai kita
karena Andalah yang bisa menjadi penyejuk di saat suasana buruk terjadi.

Syukuri apa yang terjadi
Jangan mengeluh dan mengumpat bila kita sedang gagal, berduka, ataupun
kecewa. Ucapkan syukur atas karunia hari-hari kita yang penuh warna
pengalaman hidup. Ucapkan syukur karena semua peristiwa membawa kita
bertumbuh dalam kedewasaan.
Dengan sikap ini, kita akan dapat tetap setia dalam cinta kita. Kekalutan
hidup tidak akan membuat jiwa Anda kerdil. Bahkan sebaliknya, kita akan
semakin tangguh menghadapi apa pun yang terjadi. Jadi, tetap setialah
kepada cinta kita dengan mensyukuri semua pengalaman hidup kita. Dari
sinilah hubungan kasih dengan pasangan kita akan semakin kokoh.

Mandiri dalam tindakan dan perbuatan
Kemandirian bukan berarti kita harus memikirkan diri sendiri tanpa
memerhatikan orang lain, terutama pasangan hidup. Kemandirian dalam
berpikir dan bertindak berarti mengedepankan rasa percaya diri dalam
menghadapi setiap peristiwa yang terjadi. Dengan demikian, tak perlu
menunggu pasangan bertindak ketika kita harus menentukan sikap terhadap
suatu momen penting.
Kemandirian akan membuat kita dapat tetap setia terhadap pasangan dan
diri kita sendiri. kita akan semakin yakin bahwa cinta kita membawa
kekuatan diri yang berujung pada sikap positif dalam memandang cinta dan
jalinan kasih kita. Untuk itu, berusahalah untuk mandiri dalam pikir dan
tindakan, agar kesetiaan terhadap cinta terus pula berkembang. Hubungan
kasih pun akan semakin kuat dan mandiri.

Teguh dalam pengharapan
Cinta tanpa pengharapan tentu akan sia-sia. Hidup tak akan pernah
bergerak ke depan tanpa pengharapan. Seakan tidak memiliki fokus ke arah

yang lebih baik lagi. Kita juga tidak akan dapat menambahkan sedikit demi
sedikit makna cinta dalam hidup kita. Untuk itu, milikilah harapan dan
berusahalah untuk selalu untuk mewujudkannya.
Dengan demikian, kita akan tetap setia kepada cinta kita; karena harapan
kitalah yang mendorongnya. Tanpa setia dalam cinta, kita tidak akan
bergairah dalam mewujudkan harapan-harapan kita, terutama harapan agar
hidup penuh kasih dan sayang dengan pasangan. Jadi, selalu perteguh
harapan akan hidup lebih baik dalam cinta dan kehidupan kita berdua.
Padukan kata dan perbuatan
Cinta sebaiknya tak hanya disimpan di bibir semata. Juga, jangan hanya
diungkapkan dengan untaian kata yang indah. Padukan kata dan perbuatan,
sehingga makna cinta kita dapat Anda rasakan bersama pasangan. Paduan ini
akan menjadi bukti bahwa kita tetap setia terhadap cinta kita. Kesetiaan
ini membuat hubungan kasih bersama pasangan selalu berada dalam kejujuran
dan kepercayaan.
Ini karena kita selalu setia dan konsisten terhadap ucapan dan perbuatan
kita. Dengan demikian, kita berdua akan benar-benar menikmati kesetiaan
dengan sepenuh hati. Tidak ada kekhawatiran akan terjadi kebohongan
Semua itu tergantung pada orang yang menjalani percintaan tersebut. Karna
banyak sekali orang yang menjadi dirinya atau bahkan berubah menjadi
sosok lain di depan pasangannya.. Tapi tetap saja pertanyaan seperti ini
akan selalu muncul..
Apakah setiap percintaan harus ada yang merasa sakit hati..?? dan Apakah
Cinta harus kita test untuk mengetahui seberapa besar cinta yang kita
dapat dan lalu kita membalasnya cintanya..?? Jawabnya hanya ada di hati
kita yang menjalani kisah itu.. Dan Waktu yang menyelesaikan semuanya..

adakah engkau mencintaiku?
beribu hari ku lalui bersama mu….
namun kau tak pernah peduli kan hadirku….

berjuta masa ku menemani raga mu…
namun bathinmu tak pernah ingin kan ku…
hingga ambang batas rasa cintaku….
ku langkahkan kaki menjauhi mu….
namun tetap tak kau relakan….
apa yang sebenarnya ada dalam kalbumu???
cinta atau kah sebatas keinginan dan ke egoisan???
ku terdiam sejenak tuk memutuskan…
namun cinta ku pada mu tetap berkobar…
dan kuputuskan untuk tetap tinggal di dekat mu…
hari pun silih berganti…
namun kau tetap seperti yang dulu…
acuh dan tak peduli pada cintaku…
dan hingga batas waktu ini…
slalu dan kan slalu kUpertanyakan…
ADAKAH ENGKAU MENCINTAIKU..??

10 alasan aq menyayangimu
Aku butuh teman untuk melalui
Aku butuh kawan untuk berbagi
Aku butuh bayangan untuk mengikuti
Aku butuh mentari untuk menerangi
Aku butuh air untuk menyirami
Aku butuh pohon untuk meneduhi
Aku butuh pagi setelah gelap hari
Aku butuh tempat untuk kudiami

Aku butuh tersenyum setelah bersedih
Aku butuh hati untuk disayangi
Untuk itulah kuingin kau tetap disini
Hingga kujadikan engkau seorang Kekasihku

Perjalan Mempuh tahun kedua
Ini perjalanan mendekati tahun kedua bersamanya
Menanti berlabuhnya asa di satu biduk cinta terindah
Terombang ambing di tengah lautan luas nan ganas
Berteman satu dayung dan satu tekad
Untungnya…
Perahu ini tetap kokoh seperti mula
Meski ombak tak henti menerjang
Meski pasang sering menenggelamkan harapan
Engkau tetap percaya, engkau tetap mengerti
Engkau tetap menanti
Tak ingin kembali, tak ingin berhenti
Engkau terus ingin bersamaku hingga ke tepi
Di pelabuhan terindah
Bersama cinta dan rindu yang kita punya
Tanpa memandang apa, siapa, tapi bagaimana
Ini perjalanan mendekati tahun kedua bersamanya
Penantian tanpa letih, kesabaran diuji
Di saat satu persatu cinta dua insan biasanya t’lah mati
Engkau tetap disini, tak sedikitpun isyaratkan letih
Percayalah…
Ketulusanmu takkan pernah terganti
Keyakinan dan harapanmu kan terwujud abadi
Sebab kita berjanji bukan sekedar bermimpi

Cinta sejatiku
Cinta sejati takkan pernah sanggup tuk diungkapkan
Meski lewat lagu… atau lewat puisi
Cinta sejati tak mudah untuk dilukiskan
Melalui sebentuk langit biru… atau segarnya udara pagi
Cinta
Meski
Cinta
Walau

sejati takkan pernah bisa beranjak pergi
masanya sirna… dan ceritanya tak lagi putih
sejati tak mudah untuk digoyah
godaan menderu… dan kenikmatan dunia mengimaji

Hingga esok tak lagi ada
Sejak terasa waktu pertama
Hingga dunia menjadi abadi
Tak berubah semua di hatiku

Terima kasihku untukmu IBU.
Maaf Ibu,
Kadang kuluput memikirkanmu
Karena seringnya memikirkan diriku
Kadang aku tidak membantumu
Karena sering bergelut dengan kesibukkanku
Kadang aku pergi meninggalkan rumah dan ibu
Karena seringnya pergi dengan teman-temanku
Kadang aku jarang bicara denganmu
Karena seringnya berhadapan dengan Laptop
dikamarku

dan

Televisi

Tapi kini, kusangat sadar Ibu
Di hati dan Otakku hanya Ibu
Betapa ku butuh bantuan Ibu
Betapa aku selalu ingin menemani Ibu kemanapun itu
Betapa aku pun ingin selalu curhat dengan Ibu mengenai
masalahku
Betapa aku butuh perhatian dan sayang Ibu di saat sakitku
Betapa aku pun butuh pundak Ibu, di saat tangisku
Ibu…
Ibu sungguh Inspirasiku
Ibu sungguh cinta dan sayangku
Ibu sungguh tautanku
Ibu benar segala2nya untukku
Maafkan aku Ibu
Aku manusia yang tak sempurna, yang selalu punya dosa dan
membuatmu terbeban olehku
Hingga kadang Ibu menangis dan Jarang tersenyum karna ulahku
Tapi….
Aku yakin akan satu Hal
Do’a Ibu, bisa merubah dan menjadikan aku sebagai orang yang
berhasil dan berguna untuk ibu atau siapa pun itu
Dan yang terpenting
Aku selalu sayang Ibu
SELALU…..

Tak Akan pernah terlupa.

me

Senyum indah terlihat di raungan lamunan ku,
teringat canda tawa mu di benak pikiranku,
beribu warna yang tertulis di benak hatiku
tak terlupakan indah cintamu
Saat terbuai jauh ku hanya menatap indahnya
Tak terasa waktu telah berlalu dan kau ada disisiku
Bahkan tak sedikit pun pudar waktu bersama mu
Bahagai selalu memayungi langkah kita
bagai kayu yang terbakar menjadi abu
hanya waktu yang berlalu dari ku
tak pernah hilang dirimu dari dekapku
yang selalu memberi kenangan indah tuk sukma
bagai awan yang tak sempat katakan kepada hujan
dan sinar matahari sirna oleh rembulan
satu yang ingin ku katakan kepada mu
Kau abadi bersama ku dan tak terlupakan selamnya
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Hari ini ku
Terpuruk..

Bahagian

Baru saja kutulis namamu di diary harianku
Belum habis semua rasa bahagia kutuang
Haruskah kini kutuliskan tentang lara,
tentang kesendirian yang tak kutau akhirnya ?
Ku tau kau takkan pernah menjawabnya
Sebab kau pergi saat ku masih ternganga

dan

Terbuai segala pesona rasa jatuh cinta
Haruskah kurobek semua seolah tak pernah ada ?
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UNtuk Kekasih HatiKU — Puisi
Cinta Ribhy —
Dari ♥ Yang Paling Dalam, terucap kata Cinta Untukmu
Yang Telah Lama Ingin ku Katakan, sungguh Takkan ku Ingkari
Tak Banyak Yang Dapat Kulakukan, untuk Membuktikan Cintaku
Tapi Kata ♥ Yang Tulus dan Suci, sungguh aku Cinta Kamu
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
detik demi detik berganti denganmu
menit demi menit senyummu menemani
jam demi jam hangat tawamu berbagi
hari demi hari dirimu melekat dihati
walau hanya waktu tuk menemani
tak akan rela tuk terbagi
walau hanya senyum terlintas
itu membuatku bahagia
raut wajah penuh senyum
telah berikan harapan tuk bersama
tak pernah curah begitu besar kasihmu
hanya kepadaku dan hanya aku..
satu yang ku ucapkan dengan ikhlas
satu kata yang kan terungkap

satu makna tuk bersama
” Aku Mencintaimu Seumur Hidupku”
Teruntuk HannyQ Yang manis oleh Ribhy…
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